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Sammanfattning 
Den som drabbats av en ren förmögenhetsskada vid avtalsförhandlingar kan erhålla ersättning 

från den vållande parten genom principen culpa in contrahendo. Detta arbete har ägnats åt att 

utreda de närmare förutsättningarna för att sådant skadestånd ska utgå. Dessutom har särskilt 

fokus lagts på skadeståndets omfattning för det fall ersättningsansvar föreligger.  

Den största svårigheten med att utreda culpa in contrahendo är att lagstöd saknas. Allt som finns 

att hämta från lagstiftaren är ett uttalande i propositionen till SkL, där det framgår att saken 

överlämnats för avgörande genom domstolarnas prejudikatbildande verksamhet. Emellertid har 

HD endast vidrört principen en handfull gånger, och ersättning har endast utgått vid ett enda 

tillfälle. Det finns således flera delar av gällande rätt som inte är fullt klarlagda ännu.   

Utgångspunkten är att avtalsförhandlingar sker på egen risk, och utrymmet för att kunna göra 

avsteg från denna huvudregel är snävt. För att skadestånd ska kunna utgå krävs först att det 

uppstår en särskild förpliktelse att agera lojalt gentemot sin förhandlingspart. En sådan 

lojalitetsplikt kan uppstå på olika vis, men en grundförutsättning torde vara att det finns en viss 

grad av seriositet i förhandlingarna. Lojalitetspliktens inträde kan även påverkas av en 

avsiktsförklaring. Vad en part kan bli skyldig att göra med anledning av lojalitetsplikten beror 

på omständigheterna i det enskilda fallet.  

Förutom ett brott mot lojalitetsplikten, vilket kan sägas vara den handling som utlöser skade-

ståndsansvar, finns flera andra rekvisit som måste uppfyllas för att ersättning ska utgå. Dessa 

är uppsåt eller oaktsamhet, adekvat kausalitet och befogad tillit hos den skadelidande.  

Om det konstateras att skadeståndsansvar föreligger ska beloppet beräknas utifrån det negativa 

kontraktsintresset. Detta innebär att den skadelidande parten ska försättas i samma situation 

som om den vårdslösa handlingen aldrig förekommit. De kostnader som kan ingå i det negativa 

kontraktsintresset kan delas in i fyra kategorier. Dessa är förhandlingskostnader, dispositions-

förluster, slutningsavgifter och avtalsförberande kostnader. Den förstnämnda kategorin kan 

emellertid sägas vara något missvisande, då t.ex. kostnader för att resa till förhandlingen i prak-

tiken sällan kommer att täckas av det negativa kontraktsintresset.  

Som ovan nämnts är utrymmet för att kunna erhålla ersättning snävt. Övervägande skäl, främst 

samhällsekonomiska överväganden, talar för att detta utrymme inte bör utvidgas. Inte heller bör 

skadeståndets omfattning förändras, då detta skulle vara förknippat med brister avseende bland 

annat förutsebarhet och proportionalitet.
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1. Inledning 

1.1 Ämnespresentation 

Det som tillhandahåller förutsebarhet i det ekonomiska och rättsliga systemet är avtal. När ett 

avtal sluts mellan två parter måste envar leva upp till de förpliktelser som han åtagit sig, och 

om en part inte gör det på frivillig basis finns statens rätts- och sanktionssystem till hands för 

att säkerställa att det finns en möjlighet att upprätthålla avtalet.1   

Med anledning av detta är avtalets innehåll centralt i kommersiella sammanhang. Det blir alltså 

viktigt att åstadkomma ett så fördelaktigt innehåll som möjligt. Ett avtal består emellertid av en 

överenskommelse mellan (normalt) två parter som inte sällan har olika föreställningar om vad 

ett fördelaktigt avtalsinnehåll är. Vilken vilja ska då avtalet baseras på när en intressekonflikt 

uppstår? Vinnande ur striden går normalt den som var mest framgångsrik vid förhandlingarna.2  

Det föreligger alltså vid förhandlingarna incitament att inte bara förstärka sin egen position, 

utan även att förminska motståndarens. Det kan vara en god idé att vidta diverse knep och 

manövrar för att sänka motståndarens mod eller vilseleda honom, för på så sätt uppnå ett så 

fördelaktigt avtalsinnehåll som möjligt.3 Vid sidan av detta kan det dessutom finnas helt andra 

incitament till att agera illojalt vid förhandlingar, som att spekulera på förhandlingspartens be-

kostnad eller försämra dennas möjligheter att ingå avtal med en konkurrent.4 

Är ett sådant illojalt beteende tillåtet? Utgångspunkten är att var man förhandlar på egen risk, 

och att alla parter således svarar för sina egna kostnader.5 HD:s praxis visar emellertid att så 

inte alltid är fallet. Under vissa förutsättningar kan ersättningsansvar åläggas den som agerat 

vårdslöst vid förhandlingarna.6 Frågan är dock var gränsen går för när agerandet är så pass 

illojalt att det ska anses vara skadeståndsgrundande. Rent brottsliga handlingar är naturligtvis 

inte tillåtna bara för att de sker i ett förhandlingssammanhang. Att bruka billiga knep, som att 

placera förhandlingarna i en syrefattig lokal eller sätta motparten i en plats där han får solen i 

ögonen, torde å andra sidan vara tillåtet.7 Gråzonen ligger någonstans där emellan.  

Vilka beteenden kan anses vara otillåtna vid avtalsförhandlingar? Vilka skador blir man skyldig 

att ersätta? Bortsett från den rent straffrättsliga delen hanteras dessa problem inom ramen för 

principen om culpa in contrahendo i den svenska rättsordningen. Denna princip står i fokus för 

följande arbete.   

                                                 
1 Lindskog, Stefan, Förhandlingsspelet: om affärsförhandling och kontraktsskrivning, Norstedts Förlag AB, 

Stockholm, 1989, s. 66 f. [cit. Lindskog] och Ramberg, Jan & Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, 9 uppl., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 27 [cit. Ramberg & Ramberg]. 
2 Lindskog, s. 71 ff. 
3 A.a., s. 80. 
4 Björkdahl, Erika P, Lojalitet och kontraktsliknade förhållanden: en civilrättslig studie av förutsättningarna för 

ansvar vid förhandlingar eller andra kontakter mellan avtalsmässigt obundna parter, Iustus Förlag AB, Upp-

sala, 2007, s. 332 ff. [cit. Björkdahl]. 
5 Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada: särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart, Juristförlaget, 

Stockholm, 1987, s. 429 [cit. Kleineman, Ren förmögenhetsskada]. Jfr Ramberg, Christina, Lojalitet i engelsk 

och svensk avtalsrätt, TfR vol. 126, 4–5/2013, s. 523 [cit. Ramberg, Lojalitet]. 
6 Se t.ex. NJA 1963 s. 105. 
7 Lindskog, s. 80. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utreda under vilka förutsättningar utomobligatoriskt 

skadeståndsansvar kan uppkomma för de rena förmögenhetsskador som en part orsakat en 

annan vid kommersiella avtalsförhandlingar, och vad sådan ersättning omfattar i det fall 

skadestånd ska utgå. Vidare är syftet med arbetet även att genom ett de lege ferenda-perspektiv 

utvärdera gällande rätts utformning. Syftet kommer att uppnås genom att följande fråge-

ställningar besvaras:  

• Vilka är förutsättningarna för att skadestånd ska utgå?  

• Vad omfattas av skadeståndsansvaret? 

• Borde gällande rätt förändras? 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att endast beröra sådana rena förmögenhetsskador som uppstår i komm-

ersiella sammanhang utan samband till straffrättsligt brottsliga handlingar. Rent benefika avtal 

och de särskilda regler som gäller för myndigheter faller utanför arbetets omfattning. Vidare 

kommer endast tvåpartskonstellationer att behandlas. 

I avsnitt 4.1 kommer lojalitetsplikten att diskuteras. Under lojalitetsplikten kan ett antal 

konkreta skyldigheter (lojalitetsförpliktelser) hänföras. Detta arbete kommer endast att 

redogöra för vissa lojalitetsförpliktelser. Dessa är upplysningsplikten, sekretessplikten, plikten 

att inte vilseleda, medverkansplikten och konkurrensförbudet. Övriga lojalitetsförpliktelser, 

som vårdplikten och skadebegränsningsplikten, kommer inte att diskuteras.   

När skadeståndets omfattning diskuteras i detta arbete berörs endast de principer som är av 

särskilt intresse vid tillämpning av culpa in contrahendo. De allmänna regler och principer som 

gäller för beräkningen av skadeståndets storlek, som jämkningsbestämmelserna i 6 kap. 1 § 2 

st. och 6 kap. 2 § skadeståndslag (1972:207) [cit. SkL], faller utanför ramarna för detta arbete.  

1.4 Metod och material  

Följande uppsats är författad enligt den rättsdogmatiska metoden. Med detta menas att arbetet 

beskriver och systematiserar gällande rätt med utgångspunkt i de allmänt vedertagna 

rättskällorna.8 Fram till avsnitt 6.2 präglas arbetet av ett deskriptivt förhållningssätt till gällande 

rätt, vilket innebär att framställningen i denna del förklarar och analyserar regelsystemet de lege 

lata. Därefter, i avsnitt 6.3, skiftar arbetet till att präglas av ett konstruktivt förhållningssätt de 

lege ferenda, vilket medför att konstruktiva argument kommer att framföras.9 Arbetet kommer 

i den konstruktiva delen att ha sin utgångspunkt i det som HD i NJA 2014 s. 272 anfört om 

överväganden som ligger till grund för rättsordningens restriktiva inställning till möjligheten 

                                                 
8 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 4 uppl., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2018, s. 48 f. [cit. Sandgren] och Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som veten-

skap, SvJT 2004 s. 1, på s. 4 f. 
9 För en utförligare redogörelse av terminologin, se Lambertz, Göran, Nyttig och onyttig rättsvetenskap, SvJT 

2002 s. 261, på s. 265. [cit. Lambertz]. Med ”deskriptivt förhållningssätt” menas i detta arbete det som Lambertz 

definierar som ”konstruktiv rättsdogmatik de lege lata”. Att separera de olika förhållningssätten är en förutsätt-

ning för att kunna använda dem, se Kellgren, Jan, Något om normativa resonemang i rättsdogmatisk forskning, 

SvJT 2002 s. 514, på s. 525 f. Jfr Sandgren, s. 52. 
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att erhålla skadestånd för rena förmögenhetsskador.10 Fokus kommer således att läggas på 

proportionalitet, förutsebarhet och rättsekonomi. Vidare kommer diskussionen även att beröra 

vilka befogade förväntningar en skadelidande part kan ha gällande skadeståndets omfattning. 

Dessutom kommer vissa samhällsekonomiska perspektiv att tillföras.   

Huruvida de lege ferenda-argument kan vara kompatibla med vetenskap och den rättsdogma-

tiska metoden råder det skilda uppfattningar om.11 Det finns emellertid skäl som talar för att 

man bör kunna analysera rätten ur ett de lege ferenda-perspektiv även inom ramen för rättsdog-

matiken. Bland annat kan nämnas att det finns klar nytta att hämta från lege ferenda-argument, 

både för lagstiftaren och för debatten i samhället. Denna positiva aspekt skulle utebli om arbetet 

enbart förhåll sig till det deskriptiva förhållningssättet.12   

De rättskällor som används i detta arbete är lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin.13 Med 

rättskällor menar författaren det material som de rättskipande funktionerna i samhället 

(företrädelsevis allmänna domstolar) beaktar i sin rättskipande verksamhet. Alla rättskällor har 

emellertid inte samma styrka. En hierarkisk ordning finns, där lagen är den främsta källan med 

starkast auktoritet.14 Även förarbeten och rättspraxis tillmäts generellt ett högt rättskällevärde. 

Rättspraxis auktoritativa styrka är nära knuten till vilken instans som meddelat det aktuella 

avgörandet. Förarbetens rättsliga betydelse varierar, bland annat beroende på innehållets ålder 

i förhållande till hur det aktuella området utvecklats. Hierarkin är således inte statisk. 

Avvikelser kan förekomma, beroende på vilken fråga och vilket rättsområde det handlar om.15  

Den sista av rättskällorna som förekommer i detta arbete, doktrinen, torde inte på egen hand 

kunna utforma gällande rätt. Doktrinens uppgift i detta hänseende är istället att tillföra 

övertygande argument, som sedan kan nyttjas av lagstiftaren eller de prejudikatbildande 

instanserna i deras rättsbildande verksamhet. Det kan således sägas att doktrinen har en central 

roll när det kommer till att vidareutveckla rätten. Dessutom kan doktrinen förklara och 

systematisera gällande rätt.16 Mängden doktrin som behandlar culpa in contrahendo är relativt 

omfattande, även om få verk ägnats uteslutande åt principen. Vidare kommer viss utländsk 

doktrin att nämnas i arbetet, och då i syfte att stödja eller problematisera vissa resonemang som 

även återfinns i inhemska rättskällor. 

Ett särskilt problem som uppstår när man utreder culpa in contrahendo är avsaknaden av stöd i 

lag. Redan i förarbetet till 2 kap. 2 § SkL påtalades att den fortsatta utvecklingen av området 

för rena förmögenhetsskador överlämnades från lagstiftaren till domstolarnas prejudikat-

bildande verksamhet.17 Då lagstiftning saknas finns också få relevanta uttalanden i förarbeten. 

Fokus kommer därför att läggas på rättspraxis och doktrin i detta arbete. Mängden prejudikat 

                                                 
10 NJA 2014 s. 272, på s. 294 f. 
11 Sandgren, s. 49, Lambertz, s. 265. 
12 Lambertz, s. 265 och s. 270. Se även Sandgren, s. 49 och s. 53. 
13 Dessa anses traditionellt utgöra de allmänt vedertagna rättskällorna, se Sandgren, s. 45. Jfr Peczenik, Alexan-

der, Rättsordningens struktur, SvJT 1974 s. 369, på s. 374 [cit. Peczenik]. 
14 Bernitz, Ulf, Hueman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka & Vogel, 

Hans-Heinrich, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 13 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2014, s. 31 f. [cit. Bernitz m.fl.], Sandgren, s. 45 och Peczenik, s. 374. 
15 Bernitz m.fl., s. 31 f. och Sandgren, s. 45 f. Jfr Peczenik, s. 374. 
16 Peczenik, s. 375 och Bernitz m.fl., s. 32 f. och s. 185.  
17 Prop. 1972:5 med förslag till skadeståndslag m.m., s. 568 [cit. prop. 1972:5].  
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från HD är emellertid blygsam på området. Viss vikt kommer därför att läggas vid avgöranden 

från andra domstolar. Sådana avgöranden kommer emellertid inte att tillmätas sådan auktoritet 

att de på egen hand skulle ha avgörande betydelse i fråga om vad som utgör gällande rätt.  

1.5 Disposition 

Den materiella delen av detta arbete består av kapitel två till sex. I kapitel två förklaras den 

kontextuella bakgrunden till culpa in contrahendo. Här kommer principens funktion och form 

att presenteras. Därefter följer kapitel tre, som behandlar principens tillämpningsområde. Till 

skillnad från det övriga arbetet, vilket fokuserar på skadeståndsrätt, läggs särskild vikt vid av-

talsrätt i denna del.  

Kapitel fyra redogör för de rekvisit som måste vara uppfyllda för att skadeståndsskyldighet ska 

föreligga vid culpa in contrahendo. Särskild vikt läggs här vid lojalitetsplikten, som är det mest 

centrala och särpräglade rekvisitet. I kapitel fem skiftas fokus från skadeståndsskyldigheten till 

skadeståndets omfattning. Detta avsnitt kommer särskilt att behandla det negativa kontraktsin-

tresset.  

Kapitel sex är det sista i uppsatsens materiella del. Här analyseras det som framkommit i kapitel 

två till fem. Vidare kommer denna del även att innehålla konstruktiva argument angående 

gällande rätts utformning. 
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2. Allmänt om culpa in contrahendo 
Den latinska termen culpa in contrahendo betyder vårdslöshet vid avtalsförhandlingar och an-

vänds som ett uttryck för möjligheten att ådra sig skadeståndsansvar för sådant agerande.18  

Detta är okontroversiellt. Vad som däremot inte är helt klart är den mer precisa naturen av culpa 

in contrahendo. Är det en princip, en samlingsbeteckning för flera principer eller något helt 

annat? Kleineman och Schultz anser att termen är en beteckning för en princip, medan HD 

benämnt saken som ett flertal principer som tillsammans går under beteckningen culpa in con-

trahendo.19 Rodhe undviker att ge culpa in contrahendo någon stämpel över huvud taget.20 Dis-

kussionen om culpa in contrahendos närmare status som princip och definition i övrigt skulle 

emellertid fordra en egen uppsats. För enkelhetens skull kommer culpa in contrahendo således 

att benämnas som en princip i det fortsatta arbetet.  

Att det finns ett behov av en princip som culpa in contrahendo beror på de regler som generellt 

gäller för rena förmögenhetsskador. Begreppet, som syftar till en viss skadetyp, introducerades 

i och med att SkL trädde i kraft. Skadetypen definieras i 1 kap. 2 § SkL som en ekonomisk 

skada som uppstår utan samband med att någon lider person- eller sakskada.21 Hit hör bland 

annat skador som utebliven vinst och ökade eller onödiga utgifter.22  

Enligt 2 kap. 2 § SkL (den s.k. spärregeln) ersätts rena förmögenhetsskador om skadan vållats 

genom brott.23 Med brott åsyftas varje handling (aktiv gärning eller underlåtenhet) som är straff-

bar enligt straffrättsliga regler.24 Till detta kommer även vissa andra situationer då det allmänna 

kan bli ersättningsskyldigt för rena förmögenhetsskador enligt skadeståndslagen, bland annat 

vid myndighetsutövning (se t.ex. 3 kap. 2 § 2 st. SkL).25 

I jämförelse med sak- och personskador, som ersätts oavsett om skadan vållats genom brott 

eller inte, finns med anledning av spärregeln endast ett snävt utrymme för att erhålla skadestånd 

för rena förmögenhetsskador. Det kan till och med sägas vara en huvudregel att rena 

förmögenhetsskador inte ersätts.26 Den bakomliggande tanken med en sådan snäv reglering är 

att begränsa den krets som kan drabbas av ersättningsansvar (det s.k. floodgate-argumentet).27 

Exempelvis är det fullt tillåtet för företag att orsaka varandra ekonomiska skador genom 

konkurrens, och friheten att göra så är en fundamental hörnsten för det dagens ekonomiska 

system. En alternativ hypotetisk ordning, där ekonomiska skador skulle vara ersättningsgilla 

                                                 
18 Ramberg & Ramberg, s. 67. Se även NJA 2012 s. 1095, på s. 1109 f. och NJA 1990 s. 745, på s. 758. 
19 Kleineman, Jan, Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar, JT nr. 1 1991–92 s. 125, på s. 

137 f. [cit. Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande] och Schultz, Mårten, Skadestånd för ren förmögen-

hetsskada utan lagstöd: Två och en halv huvudkategorier — och några små frågetecken, SvJT 2017 s. 820, på s. 

826 [cit. Schultz, Skadestånd för ren förmögenhetsskada]. 

NJA 2012 s. 1095, på s. 1110. 
20 Rodhe, Knut, Lärobok i obligationsrätt, 6 uppl., Norstedts Förlag AB, Stockholm, 1986, s. 230 [cit. Rodhe]. 
21 Schultz, Skadestånd för ren förmögenhetsskada, s. 820. 
22 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 61 [cit. 

Hellner & Radetzki]. 
23 Gällande termen ”spärregeln”, se Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande, s. 125. Dåtidens 2 kap. 4 § 

SkL motsvarar dagens 2 kap. 2 § SkL. 
24 Hellner & Radetzki, s. 63 f. 
25 Dessa regler ingår emellertid inte i arbetets omfattning, se avsnitt 1.3.  
26 Hellner & Radetzki, s. 62 och Björkdahl, s. 284.  
27 NJA 2014 s. 272, på s. 294 f. Se även Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 127 f., 136 f. och 459.  
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utan krav på brottsligt (eller i vart fall otillbörligt) agerande, skulle riskera att eliminera de 

fördelar som en fungerande marknad tillför samhället.28 En sådan ordning skulle även vara 

förknippad med brister avseende dels skadevållarens möjlighet att förutse konsekvenserna av 

sitt handlande, dels proportionaliteten mellan skadeståndets omfattning och den skadevållande 

handlingen. Vidare skulle domstolarna drabbas av en ökad belastning då antalet rättsprocesser 

skulle öka kraftigt.29  

Tolkat e contrario skulle spärregeln innebära att ersättning endast kan utgå om skadan vållats i 

samband med brott. Det framgår emellertid uttryckligen i propositionen till SkL att en sådan 

tolkning inte är avsedd. Sanningen är snarare att lagstiftaren valt att endast reglera en specifik 

situation, men överlämnat till domstolarna att utveckla andra principer som kan existera jämsi-

des med lagstiftningen.30 SkL utgör således ingen uttömmande förteckning över situationer då 

skadeståndsansvar kan utdömas, utan beskrivs bäst som en ramlag som kompletteras av dom-

stolarnas prejudikatbildande verksamhet.31  

Domstolarna har utnyttjat det av lagstiftaren anvisade utrymmet genom att skapa en rad situat-

ioner där parter kan erhålla ersättning för rena förmögenhetsskador utanför det lagreglerade 

området, det vill säga utan att behöva ta hänsyn till spärregeln. Culpa in contrahendo är en 

situation av detta slag.32  

Det råder i doktrinen enighet om att culpa in contrahendo kan användas både i fall då förhand-

lingar mynnat ut i ett avtal och i fall då inget avtal kommit till stånd. Att den senare situationen 

utgör ett utomobligatoriskt ansvar framstår som klart.33 Frågan om situationen där avtal ingåtts 

till följd av förhandlingarna är emellertid omdebatterad. Gränsen mellan inomkontraktuellt och 

utomobligatoriskt ansvar är inte helt klar i dessa fall.34 Schultz menar att culpa in contrahendo 

alltid avser ett utomobligatoriskt skadestånd, då ”ansvarsgrunden inträffade innan det fanns ett 

avtal mellan parterna, oavsett att det fanns en önskan hos parterna eller någon av dem att ingå 

avtal.”35 

                                                 
28 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 110 ff., med hänvisningar till Karlgren. Jfr Hellner & Radetzki, s. 62 f. 

Gällande fördelarna med en fungerande marknad och konkurrens, se Bladini, Filip, Den svenska konkurrensrät-

ten — mål och inriktning, SvJT 1995 s. 454, på s. 460 ff. Se även Schütze, Robert, European Union Law, 2 

uppl., Camebridge University Press, New York, 2018, s. 710 f. [cit. Schütze] för ytterligare utveckling av förde-

larna med en fungerande marknad och olika perspektiv.  
29 NJA 2014 s. 272, på s. 294 f. 
30 Prop. 1972:5, s. 568. 
31 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 133 ff. och Schultz, Skadestånd för ren förmögenhetsskada, s. 821 f. 
32 Schultz, Skadestånd för ren förmögenhetsskada, s. 820 f. och s. 826.  
33 Schultz, a.a., s. 826 f. Jfr Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 428 f. 
34 Kleineman, a.a., s. 428 f. och Schultz, a.a., s. 826, not 24.  
35 Schultz, a.a., s. 827. Jfr Björkdahl, s. 285. 
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3. Ingående av avtal 

3.1 Avtalets betydelse för culpa in contrahendo 

Termen culpa in contrahendo översätts bäst till vårdslöshet vid avtalsförhandlingar, och det är 

endast ersättning för de skador som orsakats under förhandlingsstadiet (s.k. prekontraktuella 

situationer) som principen avser.36 Detta gäller oavsett om förhandlingarna mynnar ut i ett avtal 

eller inte.37 Om anspråket däremot grundas på ett handlande som skett under kontrakts-

förhållandet talar man inte längre om culpa in contrahendo, utan om culpa in contractu.38 Härtill 

talas det även om s.k. postkontraktuellt ansvar, vilket avser sådant ansvar som är att hänföra till 

perioden efter att avtalet upphört att gälla.39 

I det fall avtal ingåtts till följd av förhandlingarna kan det vara svårt att urskilja om en skada 

ska hanteras inom ramen för culpa in contrahendo eller culpa in contractu. Således är det av 

intresse att tydligt definiera förhandlingsstadiet, och därmed tillämpningsområdet för culpa in 

contrahendo. Tidpunkten för förhandlingarnas inledande torde sällan vara svår att bestämma, 

och har i praktiken ingen rättslig relevans.40 Tidpunkten för förhandlingarnas avslutande, det 

vill säga avtalsbundenhetens inträde, är emellertid inte lika lätt att bestämma.41  

 

Illustration 1, Kontraktsförloppet, © Linus Adolfsson, 2019 

Frågan om förekomsten av ett avtal är alltså central för användningen av culpa in contrahendo, 

då allt ansvar som är att hänföra till senare skeden av kontraktsförloppet än förhandlingsstadiet 

inte faller under principens tillämpningsområde. Avtalets betydelse illustreras även i praxis. En 

vanlig strategi, som förekommer i flera prejudikat från HD, är att käranden i första hand argu-

menterar för att förhandlingarna mynnat ut i ett bindande avtal, och att i andra hand grunda sina 

yrkanden på culpa in contrahendo. I dessa fall har HD blivit tvungen att ta ställning till om ett 

avtal kommit till stånd eller inte.42 En sådan bedömning blir alltså intressant även för detta 

arbete. 

                                                 
36 Ramberg & Ramberg, s. 67 och Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 428 f.  
37 Schultz, Skadestånd för ren förmögenhetsskada, s. 826 f. Jfr Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 428. 
38 Rodhe, s. 143 f. Jfr Munukka, Jori, Kontraktuell lojalitetsplikt, Jure Förlag AB, Stockholm, 2007, s. 141 f. [cit. 

Munukka]. 
39 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 433. Jfr Nicander, Hans, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsför-

hållanden, JT nr. 1 1995–96 s. 31, på s. 48 [cit. Nicander]. 
40 Ansvarsgrundande förpliktelser uppstår på grund av andra omständigheter, se avsnitt 4.1.2.  
41 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 428 f.  
42 Se t.ex. NJA 1978 s. 147, på s. 149 och NJA 1990 s. 745, på s. 758. 
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3.2 Avtalsrättens grundläggande principer 

En av de mest grundläggande delarna av den allmänna avtalsrätten är avtalsfriheten. Principen 

består av den positiva aspekten (rätten att ingå avtal) och den negativa aspekten (rätten att inte 

ingå avtal). Tillsammans innebär dessa två delar att varje person har rätt att fritt bestämma 

huruvida han vill ingå avtal eller inte och över omständigheterna kring avtalet. Avtalsfriheten 

ska emellertid inte förstås som en obegränsad frihet att ingå avtal. För det första tar principen 

endast sikte på det egna initiativet. Man kan naturligtvis inte, med hjälp av sin egen frihet, 

tvinga andra att ingå avtal. För det andra kan avtalsfriheten även begränsas genom tvång att 

avtala eller förbud att avtala (kontraheringsplikt respektive kontraheringsförbud). Exempelvis 

är försäkringsbolag som får meddela trafikförsäkring skyldiga att på anmodan ingå avtal under 

vissa förutsättningar, vilket framgår av 5 § 3 st. trafikskadelag (1975:1410).43  

Ytterligare en fundamental princip är den om avtals bundenhet (pacta sunt servanda). Principen 

innebär att avtal, som utgångspunkt, ska hållas. Varje part är skyldig att uppfylla de löften som 

getts till motparten.44  

3.3 Anbud och accept-modellen 

Grunden för ett avtals uppkomst är viljeteorin och tillitsteorin. Viljeteorin innebär att en part 

inte blir förpliktigad innan han visat en vilja att åstadkomma ett bindande avtal och motparten 

uttryckt en motsvarande vilja. Viljan räcker emellertid inte för att ett bindande avtal ska uppstå. 

Enligt tillitsteorin uppstår nämligen bundenheten först då mottagaren av viljeförklaringen också 

uppfattat denna. Denna ordning kommer till uttryck i lag (1915:218) om avtal och andra rätts-

handlingar på förmögenhetsrättens område [cit. AvtL] genom anbud och accept-modellen.45 

Modellen innebär i korthet att ett anbud följt av en rättidig och överensstämmande accept ger 

upphov till ett avtal.46 Detta föranleder emellertid vissa problem.    

För det första uppstår frågan om vad som utgör ett bindande anbud. Vad som kännetecknar ett 

anbud är att det kan ligga grund för en framtida accept, i den meningen att ett bindande avtal 

uppstår när accept lämnats. Här uppstår vissa gränsdragningsproblem. Anbud ska nämligen inte 

förväxlas med utbud. Till skillnad från anbud kan inte utbud ligga till direkt grund för en accept. 

Ett utbud kan vara en uppmaning för mottagaren att inkomma med anbud eller ett erbjudande 

som riktas till allmänheten (t.ex. genom reklam i TV eller radio). Dessutom kan erbjudanden, 

som annars skulle utgöra bindande anbud, innehålla förbehåll om att avsändaren inte önskar 

vara bunden. Sammanfattningsvis kan sägas att ett anbud kan ligga till grund för ett bindande 

avtal om det är tillräckligt preciserat och riktat till en bestämd mottagare. Vidare måste det även 

saknas förbehåll om att avsändaren inte önskar vara bunden av anbudet.47  

                                                 
43 Ramberg & Ramberg, s. 27 och s. 30 f. och Munukka, s. 71. 
44 Munukka, s. 71 och Ramberg & Ramberg, s. 27 f.  
45 Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann, Avtal: lärobok i allmän avtalsrätt, 14 uppl., Wolters Kluwer 

Sverige AB, Stockholm, 2017, s. 33 [cit. Adlercreutz & Mulder], Ramberg & Ramberg, s. 74 och Grönfors, 

Kurt, Avtalsgrundande rättsfakta, Nerenius & Santérus Förlag AB, Stockholm, 1993, s. 17 ff. [cit. Grönfors].  
46 Ramberg & Ramberg s. 76 och Grönfors, s. 17 ff.  
47 Adlercreutz & Mulder, s. 36 och Ramberg & Ramberg, s. 77 ff.  
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När ett anbud lämnats inträder bundenheten i två steg. Detta kallas löftesprincipen. Med bun-

denhet menas att en part inte kan frångå (återkalla) sitt löfte (anbud eller accept) utan rättsliga 

konsekvenser (t.ex. skadestånd).48  

I det första steget är anbudsgivaren ensidigt bunden av sin viljeförklaring under en begränsad 

tid, det vill säga under anbudets giltighetsperiod (acceptfristen). Acceptfristen kan löpa ut på 

flera sätt, beroende på anbudets natur och innehåll.49 Skriftliga anbud är antingen bindande 

under den period som föreskrivs i anbudet (2 § 1 st. AvtL) eller, om angiven acceptfrist saknas, 

under skälig tid (3 § 1 st. AvtL). Muntliga anbud måste accepteras omedelbart om inget annat 

framgår av anbudet (3 § 2 st. AvtL). 

Det andra, definitiva, steget av bundenhet inträder när mottagaren lämnar accept. När (eller 

snarare om) detta sker uppstår avtalet, och båda parter blir bundna.50 Accepten kan dock vara 

förknippad med brister. En accept som kommer anbudsgivaren till handa efter det att accept-

fristen löpt ut (sen accept) anses utgöra ett nytt anbud ( 4 § 1 st. AvtL). Accepten kan även vara 

oren på så vis att den inte motsvarar innehållet i anbudet. En accept som innehåller tillägg, 

ändringar eller inskränkningar av det ursprungliga anbudet anses vara ett nytt anbud (6 § 1 st. 

AvtL). 

Sammanfattningsvis, för att precisera exakt när ett bindande avtal kommit till stånd, kan sägas 

att så sker när en bindande accept lämnats. Accepten är bindande för avsändaren när den inte 

längre kan återkallas, och en accept kan återkallas fram tills dess anbudsgivaren tagit del av 

accepten (7 § AvtL). Avgörande för bedömningen är om återkallelsen kommit anbudsgivaren 

till handa (t.ex. anländer till hans brevlåda eller e-postserver) innan dess att han tagit del av 

innehållet i accepten (t.ex. läst brevet eller lyssnat på sina röstmeddelanden).51   

3.4 Succesivt ingående av avtal 

Ett problem som förekommer inom avtalsrätten är avtal som ingås succesivt. Det normala är att 

ett avtal ingås vid en viss tidpunkt, men i vissa fall kan parternas viljor succesivt sammanstråla 

i flera steg mot ett slutgiltigt mål. Parterna kan exempelvis komma överens om att den ena 

parten ska köpa den andras bil för ett visst pris, gå vidare till att bestämma när den ska levereras 

och sist bestämma vilka tillbehör som ska ingå. Detta för med sig problem, då man måste avgöra 

om parterna blir bundna av varje delfråga för sig eller om de olika viljeförklaringarna ska ses 

som en del av förhandlingarna inför ett enda slutgiltigt avtal, vilket endast blir bindande när 

samtliga villkor är fastlagda.52  

I praktiken förekommer främst två olika situationer. I den ena situationen är parterna medvetna 

om problematiken och har hanterat den i förväg genom en avtalad förhandlingsordning. Det 

kan t.ex. handla om företagsöverlåtelser, eller andra komplicerade transaktioner, där parterna i 

inledningen av förhandlingarna ingått ett s.k. föravtal. Parterna kan genom föravtalet reglera 

när det förhandlade avtalet ska anses ha kommit till stånd (t.ex. att köpet är bindande först när 

                                                 
48 Ramberg & Ramberg, s. 80. 
49 A.a., s. 80 ff. 
50 A.a., s. 80. 
51 A.a., s. 83. 
52 A.a., s. 92. 
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köpehandlingen signerats av alla styrelseledamöter), men man kan samtidigt lämna frågan om 

detaljerna (t.ex. leverans) öppna för senare diskussion.53  

I den andra, mer problematiska situationen är parterna inte medvetna om (eller har i vart fall 

inte hanterat) problematiken i förväg. Enligt Ramberg & Ramberg är huvudregeln i sådana 

situationer att parterna blir bundna först i förhandlingarnas slutskede, då det fullständiga avtalet 

ligger inför dem.54 Som stöd för detta synsätt hänvisar Ramberg & Ramberg till ett avgörande 

från AD, där domstolen uttryckte att ”det typiskt sett antas vara av parterna avsett att ingen av 

dem skall bli bunden vid enskilda villkor, som man under förhandlingarnas gång enas om, 

förrän enighet nåtts om alla villkor som parterna eller en av dem önskar få reglerade genom det 

åsyftade avtalet”.55  

3.5 Formkrav 

Det förekommer att vissa avtalstyper genom lag är belagda med särskilda formkrav. Då tilläm-

pas enligt 1 § 3 st. AvtL inte de regler som normalt gäller för avtals ingående. Detta är således 

ett åsidosättande av huvudregeln att ett avtal kan författas i vilken form som helst (muntligt, 

digitalt, skriftligt och så vidare). Även löftesprincipen sätts åt sidan och ersätts istället med 

kontraktsprincipen. Till skillnad från den ovan beskrivna tvåstegsprocessen innehåller kon-

traktsprincipen endast ett enda steg, där båda parterna blir bundna samtidigt. Det står anbuds-

givaren fritt att i sådana situationer återkalla sitt anbud fram till dess att accept lämnats och 

formkraven uppfyllts. Vidare är lagstadgade formkrav tvingande för parterna. De utgör, utöver 

anbud och accept, ytterligare en förutsättning för att bindande avtal ska komma till stånd.56  

En avtalstyp som är belagd med formkrav är fastighetsköp, vilket framgår av 4 kap. 1 § 1–3 

jordabalk (1970:994) [cit. JB]. Frågan om ansvar för culpa in contrahendo vid fastighetsköp är 

omdiskuterad. Vad som talar emot en ordning där skadestånd kan utgå är det faktum att det 

skulle urholka formkravets betydelse, vilket torde vara att ge parterna utrymme att tänka igenom 

sitt agerande ordentligt innan bundenhet uppkommer och således förhindra förhastade beslut. 

Om en säljare eller köpare skulle kunna drabbas av ersättningsansvar redan innan avtal uppstått 

skulle detta i praktiken utgöra en sorts indirekt bundenhet.57  

HD har i NJA 2012 s. 1095 uttalat att formkravet vid fastighetsköp inte utgör ett definitivt 

hinder för ansvar enligt culpa in contrahendo. Ställningstagandet, som grundandes på den rätts-

utveckling som skett i fråga om handpenningsavtal, motiverades med att skadestånd kan utgå 

enligt det negativa kontraktsintresset utan att formkravets betydelse urholkas.58  

                                                 
53 A.a., s. 88 ff. och s. 92 ff. 
54 A.a., s. 93 f. 
55 AD 1994 nr 157.  
56 Ramberg & Ramberg, s. 80 och 96.  
57 RH 1996:154, s. 418. Se även Kleineman, Jan, Avtalsrättsliga formföreskrifter och allmänna skadestånds-

rättsliga ansvarsprinciper, JT nr. 3 1993–94 s. 433, på s. 439 och 441 ff. 
58 NJA 2012 s. 1095, på s. 1109 f. Gällande det negativa kontraktsintresset, se avsnitt 5.2. 
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4. Förutsättningar för skadeståndsskyldighet 

4.1 Brott mot lojalitetsplikten 

4.1.1 Allmänt 

Lojalitetsplikten, även kallad lojalitetsprincipen, är en allmän rättsgrundsats som relaterar till 

avtalsförhandlingar, avtalsförhållanden och postkontraktuella förhållanden. Den del av princi-

pen som diskuteras här, det vill säga den prekontraktuella aspekten, innebär att parterna i en 

förhandling inte undantagslöst kan kasta sin motparts intressen åt sidan för egen vinning om 

det uppstått en plikt att visa särskild lojalitet gentemot denna.59  

Ett brott mot lojalitetsplikten (ett pliktbrott) är den handling som utlöser skadeståndsansvar 

enligt principen om culpa in contrahendo. Med andra ord är pliktbrottet en konkret omständig-

het som kan läggas till grund för ett ersättningsanspråk. Vad som starkast talar för detta är de 

prejudikat som HD bildat på området. Följande uttalande får anses vara det tydligaste: 

”Det får därför anses att det vid denna tid hade uppkommit viss förpliktelse för [RM] att ta 

hänsyn till [BL:s] intressen. --- Skadeståndsskyldighet bör sålunda kunna komma i fråga om 

[RM] i detta hänseende gentemot [BL] uppträtt på ett sätt som måste bedömas som illojalt, 

tex genom att underlåta att underrätta honom om förhållanden av betydelse för frågan att få 

till stånd ett avtal.”60 

Även i doktrinen råder det konsensus om att lojalitetsplikten först måste uppstå, och sedan 

överträdas, för att skadeståndsskyldighet ska föreligga.61 

Lojalitetsprincipen kommer till särskilt starkt uttryck i långvariga kontraktsförhållanden, där 

dess praktiska användning främst består av att fungera som ett verktyg för avtalstolkning.62 

Som ovan nämnts kan emellertid lojalitetsplikten föreligga redan under avtalsförhandlingarna. 

I sådana situationer är lojalitetsplikten påtagligt svagare än i kontraktsförhållanden. Bak-

grunden till detta är principen om avtalsfrihet. En långtgående lojalitetsplikt, innan dess att ett 

avtal kommer till stånd, skulle innebära en allt för stor motvikt till den negativa aspekten av 

avtalsfriheten.63 

Under lojalitetsprincipen kan ett antal konkreta skyldigheter hänföras. Dessa skyldigheter, som 

kommer att diskuteras i avsnitt 4.1.3–4.1.7, kallas för lojalitetsförpliktelser.64  

4.1.2 Lojalitetspliktens uppkomst 

4.1.2.1 Allmänna utgångspunkter 

Lojalitetsplikten uppstår inte automatiskt när en förhandling inleds, utan endast under vissa 

förutsättningar. Vilka dessa förutsättningar är beror på omständigheterna i det enskilda fallet. 

                                                 
59 Munukka, s. 12, Ramberg & Ramberg, s. 32 och Nicander, s. 31 f.  
60 NJA 1990 s. 745, på s. 759. 
61 Se bland annat Björkdahl s. 286 f., Nicander, s. 48, Ramberg & Ramberg, s. 68 och Hellner, Jan, Kommersiell 

avtalsrätt, 4 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1993, s. 38.  
62 Munukka, s. 73 ff. och Ramberg & Ramberg, s. 32 f.  
63 Munukka s. 71 och 422. Jfr Björkdahl s. 338. Gällande avtalsfriheten, se avsnitt 3.2.   
64 Munukka, s. 17 och Björkdahl, s. 309. Det är i doktrinen omdiskuterat vilka konkreta skyldigheter som kan 

hänföras till lojalitetsplikten, se Munukka s. 17. 
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Det finns inte heller någon generell punkt då samtliga lojalitetsförpliktelser inträder i full styrka 

på samma gång.65 

Det går emellertid att göra vissa allmänna uttalanden i saken. Nicander menar att den avgörande 

omständigheten är om förhandlingarna nått så långt att åtminstone en av parterna har anledning 

att tro att ett avtal ska komma till stånd, och att den parten då kan komma att ådra sig kostnader 

med anledning av denna uppfattning.66   

Nicander hänvisar till fallet NJA 1990 s. 745 som stöd för sitt synsätt. I domskälen uttalade HD 

att lojalitetsplikten uppstått till följd av att förhandlingarna nått så långt att parterna var inrik-

tade på att ett avtal skulle komma till stånd, och att denna plikt huvudsakligen tog sikte på 

kärandens intresse av att inte drabbas av onödiga utgifter.67 Nicanders synsätt får således anses 

styrkt på så vis att parternas uppfattning gällande möjligheterna att ingå avtal kan ha avgörande 

betydelse. Lojalitetspliktens uppkomst torde därför påverkas av hur länge förhandlingarna på-

gått och seriositeten i dem. Däremot synes HD:s uttalande gällande kärandens intresse av att 

inte drabbas av onödiga utgifter snarare ta sikte på vad den andra parten är skyldig att göra 

och inte lojalitetspliktens uppkomst. Nicanders synsätt synes därmed inte styrkt i denna del. 

Då en viss grad av seriositet krävs kan ytliga och kortfattade diskussioner kan inte utgöra grund 

för skadeståndsskyldighet enligt culpa in contrahendo. Denna uppfattning vinner stöd i ett av-

görande från HovR, där följande uttalades: 

”Ingen av parterna har påstått att det fördes några mer ingående förhandlingar. Snarare tyder 

allt på att det var fråga om en kort diskussion där det talades i allmänna termer. --- Enligt 

hovrättens uppfattning har diskussionerna inte varit så långtgående att de principer om ansvar 

för uppsåtligt eller vårdslöst felaktiga uppgifter vid avtalsförhandlingar (dolus och culpa in 

contrahendo) kan tillämpas.”68 

4.1.2.2 Avsiktsförklaringar 

Lojalitetsplikten torde även kunna uppstå med anledning av en avsiktsförklaring. En avsikts-

förklaring är en handling som normalt företas mellan parter som förhandlar inför ett avtal och 

innebär att avsändaren proklamerar sina avsikter, normalt en vilja att ingå avtal med motta-

garen.69 Vilka rättsverkningar som därutöver följer av en avsiktsförklaring är omdiskuterat.70 

En utförligare diskussion kring detta faller emellertid utanför ramarna för detta arbete. Klart är 

i vart fall att en avsiktsförklaring i regel inte är bindande för avsändaren.71  

 

                                                 
65 Nicander, s. 46 och Björkdahl, s. 317. Jfr Ramberg, Lojalitet, s. 523. 
66 Nicander, s. 47. Jfr Björkdahl, s. 290 f.  
67 Nicander, s. 47 och NJA 1990 s 745, på s. 759. 
68 HovR för Nedre Norrland, mål nr. T196-12, s. 4. 
69 NJA 1990 s. 745, på s. 758 och Adlercreutz, Axel, Rättsverkan av brutna avtalsförhandlingar och andra fall 

av ofullständiga avtal (om 'letters of intent', principöverenskommelser m. m.), SvJT 1987 s. 493, på s. 495. [cit. 

Adlercreutz, Rättsverkan av brutna avtalsförhandlingar]. 
70 Se bland annat NJA 1990 s. 745, på s. 758, Ramberg & Ramberg, s. 70 f., Adlercreutz, Rättsverkan av brutna 

avtalsförhandlingar, s. 495 ff. och Ramberg, Jan, Stödbrev och den svårfångade partsavsikten, JT nr. 3 1995–96 

s. 827, på s. 827 ff. 
71 NJA 1990 s. 745, på s. 758. 
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I NJA 1990 s. 745 uttalade HD följande om avsiktsförklaringar och deras betydelse för culpa 

in contrahendo:  

”För frågan om [RM] gjort sig skyldigt till dolus eller culpa in contrahendo har emellertid 

[en avsiktsförklaring] ingen avgörande betydelse. Av utredningen framgår nämligen att vid 

slutet av våren 1981 avtalsförhandlingarna nått så långt att [parterna] var inriktade på att, om 

ett slutligt avtal kom till stånd mellan [RM] och [GS], [BL] och [LA] skulle få återförsälj-

ningsrätten till Super-V-pumpen. Det får därför anses att det vid denna tid hade uppkommit 

viss förpliktelse för [RM] att ta hänsyn till [BL:s] intressen.”72 

Även om det inte kommer till direkt uttryck framgår det indirekt av HD:s resonemang att en 

avsiktsförklaring kan ha betydelse för lojalitetspliktens uppkomst. HD uttalade nämligen att 

avsiktsförklaringar inte har någon avgörande betydelse. Språkbruket antyder att avsiktsförkla-

ringar har betydelse, om än inte avgörande sådan. I det aktuella fallet hade lojalitetsplikten 

emellertid inträtt till följd av att parterna var inställda på att ett avtal skulle komma till stånd.  

Viss ledning kan även hämtas från det som HD uttalade i NJA 1978 s. 147 gällande lojalitets-

pliktens uppkomst:  

”Genom projekteringsavtalet kan därför endast anses ha uppkommit förpliktelser för parterna 

att samarbeta med sikte på en framtida lokalupplåtelse och därvid ta skälig hänsyn till med-

kontrahentens intressen.”73 

Som synes hänvisar inte HD uttryckligen till någon avsiktsförklaring i citatet ovan. Det har 

emellertid i doktrinen framförts ett synsätt innebärandes att det i fallet aktuella projekterings-

avtalet var likvärdigt med en avsiktsförklaring, och att HD:s uttalande därmed styrker att en 

avsiktsförklaring kan medföra att lojalitetsplikten uppstår.74 En sådan tolkning synes inte helt 

omotiverad, då projekteringsavtalet inte tillmättes något substantiellt innehåll utan endast fick 

rättsverkningar i form av en förpliktelse för parterna att agera lojalt gentemot varandra under 

förhandlingarna inför ett kommande avtal. I flera situationer torde syftet med att upprätta en 

avsiktsförklaring vara att åstadkomma samma eller liknande effekter.75  

Sammanfattningsvis tyder HD:s uttalanden på att avsiktsförklaringar har betydelse för lojali-

tetspliktens uppkomst. Det kan emellertid inte dras några större slutsatser än så. Det är det oklart 

om en avsiktsförklaring på egen hand kan innebära att lojalitetsplikten inträder, eller om ytter-

ligare omständigheter måste föreligga. 

4.1.3 Upplysningsplikten 

4.1.3.1 Allmänt 

En av de för culpa in contrahendo mest betydelsefulla (och mest omfattande) lojalitets-

förpliktelserna torde vara upplysningsplikten. Som namnet antyder handlar det om en 

skyldighet att upplysa sin motpart om vissa förhållanden. Detta ska inte förväxlas med 

skyldigheten att inte förmedla oriktiga uppgifter.76 Upplysningsplikten är emellertid för 

                                                 
72 NJA 1990 s. 745, på s. 759. För en sammanfattning av omständigheterna i fallet, se avsnitt 4.1.3.2. 
73 NJA 1978 s 147, på s. 156.  
74 Adlercreutz, Rättsverkan av brutna avtalsförhandlingar, s. 501 f. Jfr Björkdahl, s. 292 ff. 
75 Ramberg & Ramberg, s. 71. 
76 Hellner, Jan, Hager, Richard & H. Persson, Annina, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt 1 häftet. Särskilda av-

tal, 5 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 71 [cit. Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II]. Gällande 

plikten att inte vilseleda, se avsnitt 4.1.4. 
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omfattade för att, utöver det som sägs i detta och följande stycke, beskrivas i allmänna ordalag 

i detta arbete. Av denna anledning kommer detta avsnitt istället endast att behandla två aspekter 

som är av särskild tyngd för upplysningsplikten i prekontraktuella situationer. 

I detta arbete talas det om upplysningsplikten i dess egenskap som en del av lojalitetsprincipen. 

Det finns emellertid även former av upplysningsplikt uttryckt på flera ställen i lagstiftning. Mest 

framträdande torde vara 7 kap. 7 § lag (2018:1653) om företagsnamn, 6 § 1–2 st. konsument-

tjänstlag (1985:716) [cit. KtjL], 4 kap. 19 § 1–2 st. JB och 2 kap. 2 § 1–2 st. försäkringsavtalslag 

(2005:104).77 Mot denna bakgrund vore det knappast för långtgående att påstå att det finns goda 

skäl att under vissa omständigheter ålägga parter en särskild plikt att upplysa andra om vissa 

förhållanden.  

4.1.3.2 Avsaknad av intention att ingå avtal 

Utgångspunkten är att alla parter är fria att, när som helst, lämna pågående avtalsförhandlingar, 

utan någon skyldighet att informera sin motpart om att man inte längre har för avsikt att ingå 

avtal. Så är emellertid inte alltid fallet. Om lojalitetsplikten har inträtt kan en part vara skyldig 

att informera sin motpart om att man inte längre vill ingå avtal.78 Det är här av vikt att påpeka 

att lojalitetsplikten i detta avseende inte tar sikte på den omständighet att en part vill avbryta 

förhandlingarna, utan endast på skyldigheten att upplysa om detta.79  

Det nu framförda synsättet bekräftades av HD i fallet NJA 1990 s. 745. 

GS ägde genom patent rättigheterna till en viss vakuumpump. GS:s affärspartner, BL, fick 

av GS rättigheten att sälja pumpen. Efter en tid visade företaget RM intresse för att överta 

GS:s rättigheter. I samband med detta förde man även förhandlingar med BL, vilka syftade 

till att BL skulle få rätt att sälja pumpen även i det fall GS överlät rättigheterna till RM. En 

tid senare slöts ett optionsavtal mellan RM och GS, innebärandes att RM fram till en viss tid 

hade möjlighet att köpa GS:s rättigheter. BL informerades om detta och ådrog sig på denna 

grund kostnader, då han var av uppfattningen att ett avtal skulle ingås mellan honom och RM. 

Optionsavtalade mynnade ut i att RM köpte licensrättigheter till pumpen av GS. Istället för 

att anlita BL valde emellertid RM att vända sig till andra aktörer, vilket beslutades på ett 

styrelsemöte i samband med köpet av licensrättigheterna. Detta informerades BL inte om 

förens ca en månad senare.  

Av särskilt intresse för detta avsnitt är följande uttalande i domen: 

”Av utredningen framgår att ett licensavtal mellan [RM] och [GS] träffades först d 16 febr 

1982 och att styrelsen i samband därmed beslöt att [BL] inte längre skulle vara aktuell för ett 

återförsäljaravtal med ensamrätt. [RM] var då skyldigt att snarast underrätta [BL] om beslu-

tet.”80 

Här konstaterade HD alltså att RM var skyldigt att snarast upplysa BL om det förhållande att 

man inte längre önskade ingå avtal. Detta motiverades med att förhandlingarna nått så långt ”att 

                                                 
77 Angående upplysningsskyldigheten i JB, se prop. 1989/90:77 om konsumentskyddet vid förvärv av småhus 

m.m., s. 61. 
78 Ramberg & Ramberg, s. 106. Jfr Björkdahl, s. 297. 
79 Björkdahl, s. 296 f.  
80 NJA 1990 s. 745, på s. 760. 
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det vid denna tid hade uppkommit viss förpliktelse för [RM] att ta hänsyn till [BL:s] int-

ressen.”81 

Ytterligare ett fall där HD berört plikten att upplysa om avsaknaden av intention att ingå avtal 

är NJA 1978 s. 147.  

Företaget A ägde en fastighet, vilken företaget T visade intresse för att få upplåta. T ville 

använda den aktuella lokalen som livsmedelsbutik, men fastigheten behövde anpassas för att 

sådan verksamhet skulle kunna bedrivas. Vid ett möte mellan företagen slöts ett muntligt 

avtal, innebärandes att lokalen, efter T:s anvisningar, skulle projekteras för sådant bruk och 

att T därefter skulle upplåta lokalen. Detaljerna för den senare delen av överenskommelsen 

lämnades dock öppna. Det var bland annat inte bestämt om upplåtelsen skulle ske i form av 

hyres- eller bostadsrätt eller hur ersättningen skulle beräknas. Efter projekteringens färdig-

ställande var dock inte lokalen längre ekonomiskt lönsam för T, som på denna grund avböjde 

att ingå det förhandlade upplåtelseavtalet. Vid det här laget hade emellertid A, som förlitat 

sig på den muntliga överenskommelsen, redan ådragit sig kostnader för projekteringens ge-

nomförande. Dessutom medförde dessa komplikationer att A inte kunde hyra ut sin fastighet 

under en viss tid.   

I domskälen uttalade HD att T varit skyldigt att ”hålla [A] underrättat om hur frågan utvecklade 

sig på [T:s] sida.” Här kan alltså sägas att T var förpliktat att upplysa motparten om sina intent-

ioner gällande den fortsatta utvecklingen av parternas affärsmässiga relation. Detta motiverades 

med den risk A tagit genom att inreda lokalen efter T:s önskemål.82 Någon sådan motivering 

krävdes emellertid inte för att upplysningsplikten skulle anses ha inträtt i NJA 1990 s. 745, där 

det räckte med att förhandlingarna nått ett visst stadie.  

Avslutningsvis kan nämnas att en tänkbar situation är att en person, som inte längre önskar ingå 

avtal med förhandlingsparten, helt enkelt struntar i att ha någon vidare kontakt med denna över 

huvud taget. Han slutar svara på motpartens meddelanden och skickar inte heller någon inform-

ation om sin ändrade inställning. I dessa situationer kan skadestånd komma i fråga, men det är 

inte den enda tänkbara rättsföljden. I en sådan situation kan det nämligen, under vissa förutsätt-

ningar, bli fråga om avtalsbundenhet genom passivitet enligt 9 § AvtL. Ramberg & Ramberg 

menar emellertid att det snarare är undantag än regel att avtalsbundenhet inträder som en kon-

sekvens av passivitet. Normalfallet är enligt detta synsätt istället att skadeståndsansvar för culpa 

in contrahendo aktualiseras. Detta gäller i vart fall i situationer där parterna inte vanligtvis ingår 

avtal med varandra.83 

4.1.3.3 Överlägsen part 

En faktor som kan få särskild relevans för uppkomsten av upplysningsplikten är partskonstel-

lationens natur, närmare bestämt parternas inbördes förhållande. Om den ena parten är överläg-

sen den andra, företrädelsevis informationsmässigt eller kunskapsmässigt, torde detta vara 

grund för att upplysningsplikten ska aktualiseras. Detta förutsätter att den överlägsna parten har 

                                                 
81 NJA 1990 s. 745, på s. 759. 
82 För hela stycket, inklusive citatet, se NJA 1978 s. 147, på s. 156. 
83 Ramberg & Ramberg, s. 108.  
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kännedom om den aktuella informationen och att informationen är av vikt för den underlägsna 

parten.84   

Synsättet får även anses vinna stöd i NJA 1978 s. 147.85 I fallet hade såväl A som T full 

kännedom om de kostnader som A ådrog sig på grund av det upplåtelseavtal som var under 

förhandling. HD uttryckte förvisso att T hade en skyldighet att ”hålla [A] underrättat om hur 

frågan utvecklade sig på [T:s] sida”, men ogillade ändå [A:s] talan på den grunden att ”[T] i ett 

affärsförhållande av detta slag haft fog att förutsätta, att motparten själv skulle kunna tillvarata 

sina intressen utan att det från [T:s] sida behövdes några särskilda påpekanden eller initiativ 

beträffande det tilltänkta upplåtelseavtalet.”86 Av HD:s resonemang, som grundades på 

affärsförhållandet i den aktuella situationen, framgår indirekt att utgången hade kunnat vara en 

annan om T inte kunnat förutsätta att A skulle kunna ta tillvara sina egna intressen. Det är 

således tänkbart att T skulle kunna ha drabbats av ersättningsansvar om parternas inbördes 

förhållande hade varit ett annat, t.ex. om A varit näringsidkare och T konsument. 

Detta resonemang vinner även stöd i Björkdahls framställning. Björkdahl menar att en upplys-

ningsplikt kan föreligga om partskonstellationen i det aktuella fallet är sådan att den ena parten 

har ingående sakkunskap om föremålet för avtalet, medan den andra parten närmast är beroende 

av den kunniga partens bedömning.87 Den av Björkdahl förespråkade ordningen får även anses 

vinna stöd av analogier till det resonemang som framfördes i förarbetet till 6 § 1 st. KtjL. Enligt 

detta lagrum är en näringsidkare skyldig att avråda konsumenter från att vidta onödiga åtgärder. 

Annorlunda uttryckt kan sägas att näringsidkaren har en långtgående skyldighet att upplysa 

konsumenten om vissa förhållanden. I förarbetet uttalades att näringsidkare ålades denna skyl-

dighet med anledning av de vanligtvis, på grund av sitt kunskapsmässiga övertag, är bättre läm-

pade än konsumenten att bedöma den för avtalet aktuella frågan.88  

4.1.4 Plikten att inte vilseleda 

Det är tänkbart att en part, medvetet eller omedvetet, tillhandahåller den andra förhandlings-

parten oriktiga uppgifter. I vissa fall kan det handla om direkta lögner, medan det i andra fall 

kan föreligga missförstånd eller misstag. Frågan om vad som utgör ett pliktbrott måste bedömas 

utifrån de omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. Vidare bör ansvaret för oriktiga 

uppgifter inte förväxlas med upplysningsplikten, även om de båda ligger varandra nära.89      

HD har berört plikten att inte vilseleda i NJA 1963 s. 105.  

E, som vid tiden bedrev näringsverksamhet i Venezuela, inledde förhandlingar med G om ett 

anställningsavtal. Tanken var att E skulle anställas som VD för ett bolag i Colombia (Bola-

get). G ägde 45 % av aktierna i Bolaget och var även styrelseordförande. Förhandlingarna, 

vilka skedde i Colombia, mynnade ut i ett muntligt anställningsavtal, där frågor som lön och 

förmåner bestämts mellan parterna. Efter förhandlingarna återvände E, som förlitat sig på det 

muntliga anställningsavtalet, till Venezuela för att avveckla sin tidigare verksamhet. Under 

                                                 
84 Nicander, s. 35 f. Jfr Björkdahl, s. 322 f. och Hultmark, Christina, Upplysningsplikt vid ingående av avtal, Ju-

ristförlaget JF AB, Stockholm, 1993, s. 17 ff. och s. 68 ff. [cit. Hultmark]. 
85 För en sammanfattning av omständigheterna i fallet, se avsnitt 4.1.3.2. 
86 För båda citaten och stycket i övrigt, se NJA 1978 s 147, på s. 156. 
87 Björkdahl, s. 323 ff. Jfr Hultmark, s. 68 ff. 
88 Prop. 1984/85:110 om konsumenttjänstlag, s. 167 f. 
89 Björkdahl, s. 310 f. och Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, s. 71. 
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vistelsen i Venezuela fick E ett telegram vari G bad honom vara på plats för att kunna instal-

lera sig i sin nya tjänst vid ett visst datum. Enligt colombiansk rätt måste emellertid anställ-

ningen av en ny VD godkännas vid en bolagsstämma innan det blir bindande för ett bolag. 

Att denna process var ett villkor för anställningen intogs även i det anställningsavtal som E 

och G tidigare slöt, men G fick denna förutsättning att framstå som en ren formalitet. Någon 

bolagsstämma godkände emellertid aldrig anställningsavtalet.   

I domskälen uttalade HD att G ålades ersättningsansvar på grund av att han genom telegrammet 

vilselett E om hans möjligheter att ingå anställningsavtal med bolaget. Här bör även noteras att 

HD tog hänsyn till det faktum att det förelåg en betydande risk att E, på grund av vilseledandet, 

skulle komma att ådra sig kostnader. 

Plikten att inte vilseleda berörs även i fallet RH 1996:154. 

I fallet hade representanten BM för företaget X räkning förhandlat med företaget Z om en 

fastighetsaffär. Det visade sig emellertid att det inte fanns något stöd för affärens genomfö-

rande förankrat i X styrelse, vilket var ett krav för att affären skulle gå igenom. Att detta var 

en förutsättning för att avtal skulle ingås hade BM inte upplyst Z om. Frågan i målet var om 

BM:s agerande kunde ligga till grund för X skulle åläggas skadeståndsskyldighet gentemot 

Z, då Z drabbats av skador av till följd av BM:s agerande.  

I domskälen uttalade HovR att ”det måste vara fråga om ett kvalificerat oetiskt beteende för att 

ett vårdslöst vilseledande skall kunna medföra skadeståndsansvar”.90 Vidare menade HovR att 

”bedömningen om [BM] betett sig vårdslöst får därvid göras utifrån en affärsetisk norm, dvs. 

hur han som lojal kommersiell aktör med hänsyn till de förhållanden som förelåg vid förhand-

lingarna och avtalsunderskrifterna kunde ha förväntats uppträda”.91 Här är det värt att uppmärk-

samma att HovR lade betydande vikt vid vad motparten hade kunnat förvänta sig från BM:s 

sida i form av lojalitet.  

När man talar om en plikt att inte vilseleda måste emellertid ytterligare några förutsättningar 

ställas upp för att ett pliktbrott ska föreligga. Det torde nämligen inte vara alla oriktiga uppgifter 

som kan utlösa ersättningsansvar.92 I NJA 1963 s. 105 förelåg en plikt att inte vilseleda endast 

med hänsyn till omständigheterna i fallet. I RH 1996:154 framlade HovR att endast kvalifice-

rade fall av vilseledande kan föranleda ersättningsanspråk.  

Björkdahl menar att uppgifterna måste vara konkreta för att kunna föranleda skadestånds-

skyldighet, det vill säga att parterna inte ansvarar för sådana uttalanden som utgör rena 

gissningar eller uppskattningar (t.ex. hur mycket en fastighet är värd eller hur priset kommer 

att utvecklas över tiden).93 Björkdahl menar även att rent förhandlingsstrategiska uttalanden 

inte kan vara pliktbrottsgrundande, oavsett om uttalandet uppfyller rekvisiten ovan. Att säga att 

man aldrig kommer att gå med på ett visst avtalsvillkor kan enligt detta synsätt aldrig medföra 

ansvar för uppgiftslämnaren, oavsett om mottagaren påverkas av uppgiften eller inte.94   

                                                 
90 RH 1996:154, på s. 418. 
91 RH 1996:154, på s. 418. 
92 Kleineman, Ren förmögenhetsskadas, s. 435. Jfr Björkdahl, s. 310 f.  
93 Björkdahl, s. 311. 
94 A.a., s. 315. 
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4.1.5 Sekretessplikten 

Det förekommer att parter som förhandlar med varandra utbyter känslig information. Det kan 

t.ex. handla om att den ena parten visar sina forsknings- eller utvecklingsresultat för den andra. 

Det kan även vara ekonomiskt känslig information. Det normala torde vara att större aktörer 

reglerar frågan om sekretess på förhand genom ett särskilt avtal, men så är inte alltid fallet.95 

Sekretessplikten innebär enligt doktrinen att en part inte får utnyttja information som han fått 

reda på under förhandlingsstadiet i andra syften än att sluta avtalet med den uppgiftslämnande 

parten. Här bör dock nämnas att det är oklart om en sådan plikt finns i prekontraktuella situat-

ioner. Dessutom är pliktens omfattning oklar, särskilt när det kommer till vilka uppgifter som 

parterna är skyldiga att hemlighålla.96 Oklarheterna beror inte minst på att HD inte uttalat sig 

om frågan i samband med culpa in contrahendo ännu. I vissa situationer kan grund för skade-

stånd även finnas i 6 § lag (2018:558) om företagshemligheter om en part avslöjat känsliga 

uppgifter för utomstående. 

4.1.6 Medverkansplikten 

Medverkansplikten innebär att en part är skyldig att medverka till att förhandlingarna fortskri-

der mot sitt ändamål (att ett avtal kommer till stånd). Det kan exempelvis handla om att en 

anställd ska presentera innehållet i förhandlingarna inför beslutande organ (t.ex. sin VD), eller 

att man ska medverka till att påverka yttre omständigheter om så krävs för att fortsätta förhand-

lingarna på ett effektivt sätt (ta in anbud om banklån, tillstånd från myndigheter eller införskaffa 

ritningar). Plikten utgår från tanken om att man ska visa en avsikt att faktiskt ingå avtal, och att 

en part inte ska spekulera på sin motparts bekostnad genom att t.ex. dra ut på tiden för att kunna 

se hur priserna i ett visst bostadsområde utvecklas.97 Björkdahl har framfört ett synsätt innebä-

randes att utsträckningen av de skyldigheter som medverkansplikten för med sig varierar bero-

ende på de ekonomiska risker som är förknippade med den aktuella förhandlingssituationen.98 

Medverkansplikten berördes av HD i NJA 1978 s. 147.99 I domskälen uttalade HD att parterna 

var skyldiga att ”samarbeta med sikte på en framtida lokalupplåtelse och därvid ta skälig hänsyn 

till medkontrahentens intressen.”100 Vidare sades även i fallet att ”[T] varit skyldigt att lojalt 

verka för ett definitivt avgörande i etableringsfrågan”.101 Någon större medverkansplikt än så 

förelåg emellertid inte. HD ogillade A:s skadeståndsanspråk på den grund att T, med hänsyn 

till parternas affärsmässiga relation, inte kunde förväntas ta tillvara på A:s intressen i den ut-

sträckning som krävts för att ersättningsansvar skulle uppstå. Det synes därför som att en part 

endast är skyldig att medverka till att förhandlingarna fortskrider, och inte till att motparten 

fattar välgrundade beslut.   

4.1.7 Konkurrensförbudet 

Konkurrensförbudet handlar om huruvida en part får föra flera förhandlingar om samma fråga 

på samma gång (konkurrerande förhandlingar), trots att lojalitetsplikt inträtt i åtminstone en av 

                                                 
95 Ramberg & Ramberg, s. 34. 
96 Björkdahl, s. 341 ff. och Nicander, s. 46 f. Jfr Munukka, s. 147 ff.   
97 Munukka, s. 143 och Björkdahl, s. 332 ff.   
98 Björkdahl, s. 336. 
99 Se avsnitt 4.1.3.2 för en sammanfattning av omständigheterna i fallet. 
100 NJA 1978 s. 147, på s. 156.  
101 NJA 1978 s. 147, på s. 156. 
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förhandlingarna. Huruvida det finns ett sådant förbud är emellertid oklart. Saken tas upp i dokt-

rinen, men det saknas vägledande avgöranden från HD. Vad som talar för ett konkurrensförbud 

är föreställningen om att parterna ska visa en vilja att faktiskt ingå avtal med sin motpart, då 

det kan anses saknas sådan avsikt i de fall man inleder förhandlingar med annan part. Å andra 

sidan måste en viss konkurrens accepteras i dagens näringsliv.102 

Enligt doktrinen torde utgångspunkten vara att det är tillåtet att driva konkurrerande förhand-

lingar, men det är möjligt att vissa undantag skulle kunna göras från denna huvudregel. Vissa 

menar att förekomsten av en avsiktsförklaring (letter of intent) förändrar situationen. Enligt 

detta synsätt skulle det innebära ett pliktbrott att engagera sig i konkurrerande förhandlingar 

först om en avsiktsförklaring existerar mellan de ursprungliga förhandlingsparterna, även om 

avsiktsförklaringen inte reglerar frågan explicit.103 Björkdal är av uppfattningen att det endast 

utgör ett pliktbrott att föra konkurrerande förhandlingar i situationer där det kan anses vara 

”utpräglat illojalt eller annars klart otillbörligt”.104 Sammanfattningsvis tycks viss enighet före-

ligga i doktrinen om att konkurrensförbudet endast inträder under särskilt kvalificerade omstän-

digheter, även om det är oklart vilka dessa omständigheter skulle kunna vara.105 

4.2 Befogad tillit 

För att skadestånd ska utgå måste den skadelidande parten ha satt sin tillit till de omständigheter 

som han gör gällande mot skadevållaren. Med detta menas att den skadelidande parten exem-

pelvis ska ha trott att motpartens vilseledande uppgifter var korrekta (när de egentligen inte var 

det), eller att denna var inställd på att det fanns en intention hos motparten att ingå ett avtal (när 

någon sådan avsikt egentligen inte fanns). Om den skadelidande redan på förhand insett, eller 

åtminstone borde ha insett, att motpartens uppgifter var felaktiga eller att avsikt att ingå avtal 

saknades kan han inte erhålla skadestånd.106  

HD har berört frågan i NJA 2012 s. 1095. I domskälen uttalade HD att ersättningsansvar för 

culpa in contrahendo kan utgå om skadevållaren framkallat en ”befogad men i sak oriktig 

tillit”107 hos den skadelidande. Av detta framgår att den skadelidandes tillit måste ha varit 

befogad för att den vållande parten ska drabbas av skadeståndsskyldighet.    

Även NJA 1963 s. 105 ger stöd för detta synsätt.108 I domskälen lade HD vikt vid den omstän-

digheten att E ådragit sig sina skador i förlitan på G:s uppgifter. Däremot uttalade sig inte HD 

om huruvida det var befogat av E att göra så. Att tilliten var befogad får emellertid anses vara 

underförstått i domen.109   

Att tilliten ska ha varit befogad är enligt Björkdahl inte ett krav i alla situationer. I fall av brott 

mot plikten att inte vilseleda, där uppgiftslämnaren varit medveten om att hans uppgift var 

                                                 
102 Björkdahl, på s. 337 ff. För mer om intentionen av att ingå avtal, se avsnitt 4.1.3.2. För vikten av konkurrens, 

se Schütze, s. 710 f. 
103 Munukka, s. 151 och Björkdahl, s. 337 ff. För mer om avsiktsförklaringar, se avsnitt 4.1.2.2. 
104 Björkdahl, på s. 340. 
105 Se dock Nicander, s. 47, som är av uppfattningen att ett konkurrensförbud inte finns. 
106 Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande, s. 133. Jfr Björkdahl, s. 360 f. och Kleineman, Ren förmö-

genhetsskada, s. 432. 
107 NJA 2012 s. 1095, på s. 1110. 
108 För en närmare redogörelse för omständigheterna i fallet, se avsnitt 4.1.4. 
109 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 430. 
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osann och att uppgiften var av vikt för mottagaren, krävs enligt Björkdahl inte att mottagaren 

satt sin befogade tillit till uppgiften för att agerandet ska vara skadeståndsgrundande. I dessa 

fall räcker det enligt detta synsätt med faktisk tillit. Detta motiveras av att det är rimligt att låta 

den uppsåtligen vilseledande parten ansvara för de skador han orsakar.110 Björkdahls synsätt, 

att uppsåtliga fall är allvarligare än omedvetna, torde även vinna stöd av att uppsåtligt vilse-

ledande under vissa förutsättningar kan utgöra brott enligt bedrägeribestämmelsen i 9 kap. 1 § 

1 st. brottsbalk (1962:700) [cit. BrB]. Om bedrägeri föreligger, vilket fordrar uppsåt enligt 1 

kap. 2 § BrB, blir emellertid nyttjandet av culpa in contrahendo överflödigt, då sådana 

ageranden är skadeståndsgrundande enligt 2 kap. 2 § SkL.111 Således blir Björkdahls synsätt 

endast aktuellt i det fall bedrägeribrottet inte kan fastställas (t.ex. i de fall där den vilseledande 

parten inte hade uppsåt till att motparten skulle förmås till någon handling).112 

4.3 Adekvat kausalitet 

Att det måste föreligga ett orsakssamband mellan handling och skada för att ersättningsansvar 

ska åläggas den som vidtog handlingen framstår som självklart. Detta kan sägas vara en allmän 

förutsättning för skadeståndsansvar.113 Området är emellertid för omfattande för att behandlas 

med något större djup i detta arbete. Följande diskussion kring rekvisitet kommer således endast 

att vara översiktlig. För en djupare inblick hänvisas till doktrinen.114   

Bedömningen om huruvida ett tillräckligt starkt orsakssamband föreligger utgår från läran om 

adekvat kausalitet. Prövningen kan sägas ske i två olika led. För det första ska det finnas ett 

orsakssamband (kausalitet), och för det andra ska det finnas en viss grad av kvalitet i kopplingen 

mellan orsaken och skadan (adekvans).115 Hellner & Radetzki menar att denna senare del av 

prövningen syftar till att säkerställa att även den som handlat vårdslöst ska kunna gå fri från 

ansvar om den uppstådda skadan kan anses osannolik eller slumpmässig. Sådana kostnader får 

den lidande parten stå för själv.116   

HD har uttalat följande om adekvat kausalitet: 

”En grundsats inom skadeståndsrätten är att det skall föreligga adekvat kausalitet mellan en 

handling och en inträffad skada för att skadestånd skall kunna utgå. Genom kravet på adekvat 

kausalitet förhindras att alltför oväntade och avlägsna skadeverkningar ersätts.”117  

Härav framgår alltså att syftet med rekvisitet är att göra skadeståndsrätten förutsebar, och att 

avgränsa den ansvarsbärande kretsen.  

Gällande kravet på adekvat kausalitet vid culpa in contrahendo kan NJA 1990 s. 745 ge viss 

ledning.118 HD uttalade i domskälen att RM agerat på ett förvisso skadeståndsgrundande sätt, 

                                                 
110 Björkdahl, s. 311 ff. För mer om plikten att inte vilseleda, se avsnitt 4.1.4. 
111 För mer om rena förmögenhetsskador och samband till brott,  se kapitel 2. 
112 Detta är ett krav för straffrättsligt ansvar enligt täckningsprincipen, se Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Ja-

reborg, Nils, Kriminalrättens grunder, 2 uppl., Iustus Förlag AB, Uppsala, 2013, s. 323 ff. 
113 NJA 1993 s. 41, på s. 54 f. Se även Hellner & Radetzki, s. 184.  
114 Se bland annat Hellner & Radetzki, s. 184 ff., och Schultz, Mårten, Kausalitetspraktikan, SvJT 2011 s. 465, 

på s. 465 ff. [cit. Schultz, Kausalitetspraktikan].  
115 Schultz, Kausalitetspraktikan, s. 467. 
116 Hellner & Radetzki, s. 193. 
117 NJA 1993 s. 41, på s. 54 f. 
118 För en sammanfattning av omständigheterna i fallet, se avsnitt 4.1.3.2. 
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men endast under en viss period. BL hade emellertid ådragit sig skadorna vid en annan tidpunkt. 

Detta var den huvudsakliga anledningen till att ersättningsansvar inte utgick. Annorlunda ut-

tryckt fanns inget samband mellan den annars skadeståndsgrundande händelsen och BL:s 

skada.119 

4.4 Culpa eller dolus 

Att låta alla skador som har orsakssamband med en parts agerande vara ersättningsgilla före-

faller svårmotiverat. För att avgränsa den ansvarsbärande kretsen uppställs därför ett krav på 

att klandervärt agerande, uppsåt eller oaktsamt, måste föreligga för att skadestånd ska utgå. 

Detta kan sägas vara ett subjektivt rekvisit.120 

Hitintills har arbetet fokuserat på termen culpa in contrahendo. Ordet culpa kommer från latin 

och översätts närmast till just oaktsamhet (vårdslöshet), men sanningen är att det vore fel att 

inte även tala om dolus in contrahendo när det gäller det subjektiva rekvisitet. För att ersätt-

ningsansvar ska föreligga fordras nämligen antingen dolus (som översätts till uppsåt) eller 

culpa.121 Distinktionen mellan dolus och culpa är dock inte av något större intresse för detta 

arbete, då gränsen för ansvar utgörs av culpa.122  

Att culpa (eller dolus) utgör ett rekvisit för ersättningsansvar är emellertid omdiskuterat i dokt-

rinen. Adlercreutz menar att man, istället för att leta efter culpa, borde nyttja en riskfördelnings-

modell.123 Detta får emellertid anses vara en från gällande rätt avvikande uppfattning, då HD i 

NJA 1978 s. 147 uteslöt ersättningsansvar på den grund att den skadevållande parten inte kunde 

anses ha agerat med culpa eller dolus.124 Dessutom torde en sådan riskfördelningsmodell kunna 

bli omotiverat långtgående. Vidare har både Kleineman och Björkdahl framfört kritik mot Ad-

lercreutz synsätt, bland annat bestående i att det den ordning som förespråkas skulle vara för-

knippad med osäkerhet för parterna.125 

Det råder alltså inte ens enighet om huruvida culpa-regeln över huvud taget ska användas. 

Problematiken slutar inte heller där. Bland dem som är positivt inställda till ett krav på 

klandervärt beteende finns nämligen flera olika synsätt gällande culparegelens närmare 

innebörd när det kommer till culpa in contrahendo.126 Gemensamt för de olika synsätten tycks 

emellertid vara att det inte rör sig om en traditionell culpa-prövning. Denna baseras på en 

helhetsbedömning av fyra olika omständigheter. Dessa omständigheter är risken för att skadan 

skulle uppstå, skadans hypotetiska storlek, skadevållarens möjlighet att förhindra skadan och 

skadevållarens möjlighet att inse att skadan kunde uppstå. Den viktigaste delen av denna 

traditionella bedömning torde vara den om risken för skadan. Ju större risk, desto större ansvar 

                                                 
119 NJA 1990 s. 745, på s. 760. 
120 Hellner & Radetzki, s. 121, Björkdahl, s. 343 f. och Rodhe, s. 142 f.  
121 Ramberg & Ramberg, s. 68. Jfr Rodhe, s. 142 f. 
122 Hellner & Radetzki, s. 122.  
123Adlercreutz, Rättsverkan av brutna avtalsförhandlingar, s. 512 f. 
124 NJA 1978 s. 147, på s. 156. För en djupare diskussion kring att detta var avgörande utgången i NJA 1978 s. 

147, se Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande, s. 131.  
125 Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande, s. 131 f. och Björkdahl, s. 344. 
126 Björkdahl, s. 346 f.  
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att förekomma skador genom att inte vidta den skadevållande handlingen över huvud taget, 

eller vidta skadeförebyggande åtgärder.127  

Till skillnad från den traditionella culpa-bedömningen utgår prövningen vid culpa in contra-

hendo istället ifrån skadevållarens insikt (vilket liknar den sista delen av den traditionella be-

dömningen). Avgörande torde enligt doktrinen vara den omständighet att den vållande parten 

hade insikt i sina handlingars konsekvenser. Enligt detta synsätt ligger det alltså nära till hands 

att tala om ett insiktsrekvisit.128  

Att insikt har en central roll i bedömningen framgår även av RH 1996:154.129 Här uttalade 

emellertid HovR att BM inte kunde åläggas någon skadeståndsskyldighet på grund utav att Z 

”inte har visat att [BM] bort inse att hans beteende kunnat vålla [Z] ekonomisk skada.”130 Detta 

förhållande ansågs nämligen utesluta att han skulle ha agerat vårdslöst. Således framstår det 

som att utgången i fallet hade varit en annan om BM borde ha insett risken för skadan. Detta 

skiljer sig från den av doktrinen förespråkade ordningen, där det talas om ett krav på faktisk 

insikt. Här kan även noteras HovR placerade bevisbördan på käranden, det vill säga Z.   

Att insikt har en central roll framstår som klart. Frågan är dock om det krävs faktisk insikt eller 

om räcker det med att risken borde ha insetts för att skadestånd ska kunna utgå. Med tanke på 

det som framkommit ovan synes rättsläget vara oklart i denna del. Björkdahl menar att faktisk 

insikt skulle vara utgångspunkten, men att man i vissa situationer skulle kunna göra undantag 

från denna huvudregel. Ett sådant undantag skulle enligt Björkdahl kunna ligga för handen när 

en part är kunskapsmässigt eller ekonomiskt överlägsen den andra.131   

                                                 
127 Hellner & Radetzki, s. 128 f. Jfr Björkdahl, s. 347.  
128 Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande, s. 133 och Björkdahl, s. 347. Jfr Hultmark, s. 23 f. 
129 För en sammanfattning av omständigheterna i fallet, se avsnitt 4.1.4. 
130 RH 1996:154, på s. 420. 
131 Björkdahl, s. 355 ff. Jfr Hultmark, s. 23 f. 
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5. Skadeståndets omfattning 

5.1 Allmänt 

Frågan om skadestånd förutsätter en prövning i två led. Först gäller det att konstatera om ska-

destånd ska utgå, för att sedan bestämma det belopp som ska betalas till den skadelidande.132 I 

detta kapitel vänds fokus mot skadeståndets omfattning. Vilka kostnader kan en skadelidande 

part få ersättning för? 

Att en viss skada ger rätt till en viss ersättning kan förklaras av flera olika omständigheter. 

Karlgren menar att skadestånd i allmänhet syftar till att åstadkomma vissa positiva resultat, som 

att förebygga att människor begår oönskade handlingar (prevention) och att skydda den skade-

lidande parten från förluster.133 Andra förklaringsmodeller som förekommer är behovet av att 

placera på kostnaderna för en skada på den part som bäst kan bära dem och att skadelidande 

parter ska få upprättelse för den kränkning som skadan medfört. En ståndpunkt som framförts 

i doktrinen är att skadestånd för ekonomiska skador kan syfta till att fastställa ansvar.134  

5.2 Det negativa kontraktsintresset 

I diskussionen rörande omfattningen av den ersättning som en part kan bli skyldig att utge på 

grund av culpa in contrahendo brukar skiljas mellan det positiva respektive det negativa kon-

traktsintresset.135 Ersättningsansvaret omfattar endast det negativa kontraktsintresset.136 Det 

blir därmed av vikt att skilja mellan dessa olika typer av ersättning. Gränsen mellan de båda är 

inte helt klar.137 

Att en person erhåller skadestånd enligt det positiva kontraktsintresset innebär att denna ska bli 

satt i samma läge som om motparten rätteligen hade uppfyllt sina förpliktelser enligt avtalet. 

Som exempel kan nämnas att en vårdslös försäljare av aktiebrev, som efter att ha mottagit kö-

peskillingen aldrig överlämnat aktierna, enligt det positiva kontraktsintresset skulle vara skyl-

dig att ersätta köparen dels med ett belopp motsvarande själva aktierna, dels med det belopp 

som köparen gått miste om till följd av att aktiekursen gått upp efter det att han egentligen skulle 

ha erhållit aktiebreven.138 Sådan ersättning utgår i huvudregel vid inomkontraktuella situat-

ioner, som en konsekvens av ett avtalsbrott.139  

 

                                                 
132 Ramberg & Ramberg, s. 69. 
133 Karlgren, Hjalmar, Skadeståndsrättens reformering och allmänprevenntionen, SvJT 1968 s. 695, på s. 695 f. 

Jfr prop. 1972:5, s. 621. 
134 Hellner & Radetzki, s. 37 f. och s. 42. 
135 Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande, s. 127. Se även Lehrberg, Bert, Finansiell rådgivning till 

konsumenter, SvJT 2003 s. 86, på s. 94 [cit. Lehrberg] och Hagstrøm, Viggo, Obligasjonsrett, 2 uppl., 

Universitetsforlaget, Oslo, 2011, s. 538 ff. [cit. Hagstrøm]. Ibland används begreppet ”tillitsintresse” som syno-

nym till begreppet ”negativt kontraktsintresse”, se NJA 2012 s. 1095 på s. 1109.  
136 NJA 1963 s. 105 och NJA 2012 s. 1095, på s. 1110.  
137 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 429 och Herre, Johnny, Ersättningar i köprätten: särskilt om skade-

ståndsberäkningen, Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 1996, s. 309 [cit. Herre]. 
138 Munukka, s. 422. Jfr Lehrberg, s. 94 och Herre, s. 301. 
139 Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande, s. 127. Jfr Lehrberg s. 94. 
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Det negativa kontraktsintresset avser, när termen används i samband med culpa in contrahendo, 

istället den skadelidandes intresse av att bli försatt i samma situation som om motpartens vårds-

löshet aldrig ägt rum under förhandlingarna.140 

Det enda fallet där principen om culpa in contrahendo lett till att HD tilldömt den skadelidande 

rätt till ersättning är NJA 1963 s. 105.141 Detta är alltså hittills det enda fallet där HD haft an-

ledning att beröra frågan om den exakta nivån för ersättningen. I domskälen uttalades följande: 

”[Skadestånd ska inte utgå i större omfattning] än att E genom skadeståndet ekonomiskt för-

sättes i samma belägenhet som om dylikt vilseledande ej förekommit. --- E bör skäligen anses 

berättigad till ersättning för flyttning … samt för resor … och representationskostnader... 

Härjämte bör E … erhålla gottgörelse för mistad inkomst”.142 

E erhöll ersättning för de utgifter han ådragit sig när han flyttade från Venezuela till Colombia, 

återförflyttning till Venezuela, de resekostnader han ådragit sig för bolagets räkning, 

representationskostnader och det inkomstbortfall han drabbades av när han avvecklade sin 

verksamhet i Venezuela. Dessa kan sägas vara typiska kostnader som ersätts enligt det negativa 

kontraktsintresset. Vad som kanske är av större intresse är emellertid vad E inte fick ersättning 

för. Detta var den lön han skulle ha erhållit enligt det uteblivna anställningsavtalet, resor som 

inte var relaterade till avtalet eller anställningen och de resekostnader som var relaterade till 

själva förhandlingen. Den sist nämnda kostnaden, vilken torde vara en typiskt ersättningsbar 

skada, uteblev emellertid inte för att den inte ingick i det negativa kontraktsintresset, utan för 

att parterna på förhand avtalat om att dessa kostnader skulle stanna på den som ådragit sig 

dem.143 

Ytterligare ett prejudikat som styrker ståndpunkten att skadestånd enligt culpa in contrahendo 

endast utgår för det negativa kontraktsintresset är NJA 2012 s. 1095. I domskälen uttryckte HD 

följande: 

”Har en köpare [agerat vårdslöst vid förhandlingarna] och har säljaren drabbats av kostnader 

eller annan skada därför att han har handlat på grundval av [köparens agerande], så bör det - 

beroende på de närmare omständigheterna - kunna medföra skyldighet att utge skadestånd 

enligt tillitsintresset.”144 

Vidare identifierade HD i fallet fyra olika kategorier av kostnader som det negativa kontrakts-

intresset omfattar (resonemanget baserades emellertid på det negativa kontraktsintressets om-

fattning vid handpenningsavtal). Den första kategorin är de utgifter som var relaterade till ge-

nomförandet av själva förhandlingarna (förhandlingskostnader). Den andra typen är de skador 

som den skadelidande drabbats av när han, på grund av sin tillit, vidtagit åtgärder knutna till 

det förestående avtalet (dispositionsförluster). Den tredje kategorin är de skador som uppstår 

när den skadelidande förbereder för avtalets uppfyllelse (som att t.ex. transportera den vara som 

                                                 
140 NJA 1963 s. 105. Se även Herre, s. 311, Lehrberg, s. 94. och Munukka, s. 422.  
141 För en sammanfattning av omständigheterna i fallet, se avsnitt 4.1.4. 
142 NJA 1963 s. 105. 
143 Herre, s. 310 ff. Den omständighet att parterna avtalat om att förhandlingarna skedde på egen risk framgår av 

deras anföranden i första instans.  
144 NJA 2012 s. 1095, på s. 1110. Begreppet ”tillitsintresse” används som synonym till begreppet ”negativt kon-

traktsintresse” i domen, se s. 1109. 
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ska säljas). Den fjärde kategorin är de utgifter som är direkt relaterade till avtalets ingående, 

som courtageavgifter och mäklararvoden (slutningsavgifter).145 Detta resonemang följer den 

linje som HD nyttjade i NJA 1963 s. 105.  

5.3 Särskilt om förhandlingskostnader 

Förhandlingskostnader (utgifter relaterade till själva förhandlingen) torde inte sällan vara den 

typiska skadan som en part söker ersättning för med culpa in contrahendo som grund.146 Det 

kan emellertid diskuteras om ersättning för förhandlingskostnader alltid ska utgå enligt det ne-

gativa kontraktsintresset.  

I NJA 1963 s. 105, som hittills är det enda fall från HD där skadestånd utgått vid culpa in 

contrahendo, erhölls inte någon ersättning för förhandlingskostnader. Detta berodde emellertid, 

som ovan nämnts, på att parterna i förväg avtalet om att den skadelidande parten reste till 

förhandlingarna på egen risk.147 I NJA 2012 s. 1095 uttalade HD i och för sig att förhandlings-

kostnader omfattas av det negativa kontraktsintresset, men då på ett allmänt sätt och i en 

framställning rörande handpenningsavtal vid fastighetsköp.148 Det framstår således som om 

frågan ännu inte definitivt avgjorts i praxis.  

Herre har anfört ett kritiskt resonemang angående huruvida förhandlingsutgifter över huvud 

taget kan anses ingå i det negativa kontraktsintresset. Problemet med ersättning för förhand-

lingskostnaderna är enligt Herre att sådant skadestånd skulle försätta den skadelidande i samma 

position som om förhandlingarna aldrig ägt rum. Som ovan nämnts är detta inte tanken med 

det negativa kontraktsintresset. Istället är syftet att försätta den skadelidande i samma position 

som han hade varit om det vårdslösa agerandet aldrig ägt rum.149  

Herres resonemang kan exemplifieras på följande vis.  

LTD, som finns i England, och AB, som finns i Sverige, ska inleda en förhandling om ett 

samarbetsavtal. Tanken är att parterna ska träffas för en 14 dagar lång konferens i LTD:s 

lokaler i London. Sålunda ådrar sig AB en kostnad genom att betala för personalens flygbil-

jetter, hotellrum (fasta kostnader betalade i förväg utan möjlighet till ändring) och trakta-

mente (varierande kostnad per dag). Förhandlingarna fortlöper med goda framsteg. På den 

sjunde dagen av förhandlingen beslutar sig emellertid LTD:s styrelse för att de inte längre 

vill ingå avtal med AB, och förhandlingarna har nu nått så långt att upplysningsplikten har 

inträtt. Först på den sista dagen berättar LTD för AB att de inte längre avser ingå avtal.  

Enligt den definition av det negativa kontraktsintresse som fastställs ovan är AB endast berät-

tigat till ersättning på så vis att bolaget ska sättas i samma position som om vårdslösheten aldrig 

ägt rum. Det negativa kontraktsintresset skulle i detta fall endast innefatta det traktamente som 

AB skulle ha betalat sin personal från dag åtta och framåt. Om LTD upplyst AB på så sätt som 

de borde ha gjort skulle nämligen AB ha skickat hem sin personal, och således undvikit att 

betala traktamente. Utgifterna för hotell och flyg skulle emellertid ha kvarstått oavsett LTD:s 

                                                 
145 NJA 2012 s. 1095, på s. 1109. Se även Herre, s. 309 och Hagstrøm, s. 540 f.   
146 Så var t.ex. fallet i NJA 1963 s. 105. 
147 Den omständighet att parterna avtalat om att förhandlingarna skedde på egen risk framgår av deras anföran-

den i första instans.  
148 NJA 2012 s. 1095, på s. 1109. 
149 Herre, s. 309 ff. Jfr Björkdahl, s. 297. 
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vårdslöshet. Att ersätta dessa utgifter skulle således vara samma sak som att sätta AB i samma 

ställe som om förhandlingarna aldrig ägt rum.  

Slutsatsen får således vara att Herres resonemang till viss del måste anses vara rättfärdigat. Som 

framgått av exemplet ovan torde flera typer av förhandlingskostnader falla utanför det negativa 

kontraktsintresset. Dessa ska därmed inte ingå i skadeståndets omfattning vid culpa in contra-

hendo. 
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6. Avslutande diskussion  

6.1 Förutsättningar för skadeståndsskyldighet 

Enligt principen om culpa in contrahendo kan en part bli ersättningsskyldig för de skador han 

orsakat genom vårdslöshet vid avtalsförhandlingar. Principens konturer är emellertid oklara. 

Lagstöd saknas, och den rättspraxis som HD skapat ger inte fullständig vägledning i alla 

avseenden. Av den rättspraxis som ändå finns på området framgår att principen kan ge rätt till 

skadestånd vid flera olika former av kommersiella förhandlingar, bland annat vid sådana som 

förs inför fastighetsköp, tjänsteavtal eller anställningsavtal.  

Att nyttja culpa in contrahendo bör emellertid den skadelidande parten undvika om det finns 

andra vägar att gå. Utrymmet att erhålla skadestånd är nämligen snävt. En mer framgångsrik 

strategi torde vara att i första hand grunda sina anspråk på att avtalsbundenhet inträtt, och att 

motparten således är förpliktigad enligt de principer som gäller för obligationsrätten. Den bästa 

lösningen är emellertid att reglera förhandlingssituationen på förhand, t.ex. genom ett föravtal.  

Den som vill erhålla ersättning genom principen måste först konstatera att de skador han lidit 

uppstått till följd av ett vårdslöst agerande som skadevållaren vidtagit under förhandlings-

stadiet. Förhandlingsstadiet avslutas antingen när förhandlingarna upphör eller då avtals-

bundenhet uppstått mellan parterna. Det är emellertid inte alltid lätt att bedöma när ett avtal 

uppkommit. Vidare måste kostnaderna utgöra rena förmögenhetsskador. Om det skulle gå att 

kvalificera skadan som en sak- eller personskada saknar culpa in contrahendo relevans.     

Den mest centrala och svårbedömda förutsättningen för skadeståndsskyldighet torde vara plikt-

brottet, det vill säga ett brott mot lojalitetsplikten. Lojalitetsplikten kommer till olika uttryck, 

bland annat i form av plikten att medverka, plikten att inte vilseleda och upplysningsplikten. En 

av de tydligaste indikationerna på att ett pliktbrott kan vara för handen är att en part inte längre 

har avsikt att ingå det förhandlade avtalet. Om en sådan intention inte längre föreligger är den 

aktuella parten skyldig att snarast upplysa motparten om detta.  

Det som nu nämnts om ansvarsgrundande pliktbrott förutsätter att lojalitetsplikten inträtt i för-

handlingssituationen. När så sker, och vilka förpliktelser som då uppstår, beror på omständig-

heterna i det enskilda fallet. Några allmänna utgångspunkter kan emellertid identifieras. En in-

dikation på att lojalitetsplikten inträtt är att förhandlingarna nått så långt att parterna är inställda 

på att ett avtal ska komma till stånd. Detta torde normalt ske först vid slutskedet av förhand-

lingarna. Vidare kan lojalitetspliktens uppkomst även påverkas av en avsiktsförklaring.  

Vidare måste den skadelidande parten ha satt sin tillit de omständigheter han vill göra gällande 

som skadeståndsgrundande. Tilliten måste även vara befogad. En part kan alltså inte erhålla 

skadestånd med anledning av att han satt sin tillit till vilken uppgift som helst. Om en part t.ex. 

vet att motpartens upplysningar inte är korrekta kan han inte använda dessa som grund för att 

senare försöka erhålla skadestånd. 

För att skadestånd ska utgå krävs dessutom någon form av klandervärt agerande, culpa eller 

dolus, från skadevållarens sida. Tydliga indikationer pekar på att den vållande partens insikt 

har avgörande betydelse för culpabedömningen. Det är dock oklart om det fordras faktisk insikt 
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eller om det räcker med att den vållande parten borde ha insett risken för skadan för att ersätt-

ningsansvar ska föreligga. 

Det måste även föreligga ett orsakssamband (adekvat kausalitet) mellan det vårdslösa agerandet 

och skadan. Om det inte kan fastställas att en skada uppstått till följd av en vårdslös handling, 

kan ingen ersättning utgå.  

6.2 Skadeståndets omfattning 

Om det kan konstateras att en part är skyldig att utge ersättning enligt culpa in contrahendo ska 

beloppet beräknas enligt det negativa kontraktsintresset. Detta innebär att den skadelidande 

parten ska sättas i samma situation som han hade varit om den vårdslösa handlingen aldrig 

inträffat. Detta ska inte förväxlas med att ersätta någon som om förhandlingarna aldrig inletts. 

En part kan inte erhålla skadestånd för kostnader som hade uppstått oavsett om motparten agerat 

vårdslöst eller inte.   

De kostnader som omfattas av det negativa kontraktsintresset kan delas upp i fyra olika kate-

gorier. Dessa är förhandlingskostnader, dispositionsförluster, avtalsförberande kostnader och 

slutningsavgifter. Den förstnämnda kategorin, förhandlingskostnader, är emellertid något miss-

visande. I praktiken torde det endast vara vissa förhandlingskostnader som omfattas av ersätt-

ningsansvaret, då de i många fall skulle uppstå oavsett om skadevållaren agerat vårdslöst eller 

inte. Som ovan nämnts omfattas nämligen inte sådana kostnader av det negativa kontraktsin-

tresset. 

6.3 Resonemang de lege ferenda 

6.3.1 Borde utrymmet för att erhålla ersättning förändras? 

Som ovan framkommit ska mycket till för att skadestånd ska utgå vid culpa in contrahendo. 

Detta beror inte minst på att HD har intagit en restriktiv inställning till fenomenet. Ersättning 

har endast dömts ut i ett enda prejudikat (NJA 1963 s. 105). Vidare framgår det av NJA 1978 

s. 147 att ersättningsansvar inte ens kan utgå i fall då en part uppenbarligen har spekulerat på 

motpartens bekostnad på ett vis som, i vart fall rent etiskt, kan sägas vara både otillbörligt och 

klandervärt. I det nämnda fallet ogillades ersättningsansvaret av HD på den grunden att något 

pliktbrott inte förelåg.150 Frågan är emellertid om det är motiverat att utrymmet för ersättning 

är så snävt som lojalitetsplikten medför.  

För att kunna besvara den nu ställda frågan bör man först beakta de överväganden som ligger 

till grund för rättssamhällets restriktiva inställning till utomobligatoriskt ersättningsansvar för 

rena förmögenhetsskador i allmänhet. Detta för vårt fokus tillbaka till spärregeln i 2 kap. 2 § 

SkL, som avgränsar den skadelidande kretsen på det lagreglerade området. Utan spärregeln 

skulle samhället belastas av ökade kostnader för domstolarnas verksamhet, brister avseende 

parternas möjlighet att förutse konsekvenserna av sitt handlande och bitvis oproportionerligt 

                                                 
150 Upplysningsplikten och medverkansplikten hade förvisso inträtt i vissa delar, men inte i den utsträckning som 

krävts för att skadestånd skulle utgå, se NJA 1978 s. 147, på s. 156. För en sammanfattning av omständigheterna 

i fallet, se avsnitt 4.1.3.2. 
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betungande ersättningsansvar för skadevållare. Det är vidare svårt att föreställa sig att en ord-

ning utan spärregeln skulle vara kompatibel med dagens ekonomiska system och näringsliv.151 

Samma resonemang kan anföras beträffande culpa in contrahendo, som är en utvidgning av 

möjligheten att döma ut ersättningsansvar för rena förmögenhetsskador. Om man inte 

begränsade den ersättningsansvariga kretsen skulle samhället drabbas av samma konsekvenser 

som diskuterats i stycket ovan, om än i mer begränsad utsträckning då culpa in contrahendo 

endast kan göras gällande i vissa situationer. Det är också lätt att se att se att näringslivet skulle 

påverkas, då det skulle innebära en större risk att inleda förhandlingar. Den ekonomiska 

utvecklingen i samhället skulle således drabbas negativt. Starka skäl talar därmed för att 

inkorporera en motsvarighet till spärregeln även när det kommer till skadeståndsskyldighet 

enligt culpa in contrahendo. Denna motsvarighet till spärregeln kan sägas vara 

lojalitetsprincipen.152  

Varje utvidgning av möjligheterna att erhålla skadestånd för vårdslöshet vid avtals-

förhandlingar innebär ett risktagande för samhället. Detta skall vägas in i bedömningen när man 

frågar sig huruvida utgången i NJA 1978 s. 147 var den rätta. Slutsatsen blir således inte bara 

att det framstår som motiverat att ha lojalitetsplikten som rekvisit för ersättningsansvar vid 

culpa in contrahendo, utan även att lojalitetspliktens restriktiva natur har en välförtjänt plats i 

rättsordningen. För de mer allvarliga fallen av vårdslöst handlande, om man skulle definiera 

detta som den nivå av vårdslöshet varvid samhället bestämt att agerandet ska vara brottsligt, 

behöver man inte ta hänsyn till lojalitetsplikten, då spärregeln inte hindrar att ersättning utgår i 

dessa fall.  

6.3.2 Borde skadeståndets omfattning förändras? 

Som ovan framkommit talar övervägande skäl för att inte förändra det snäva utrymmet inom 

vilket skadeståndsskyldighet kan utdömas. En annan fråga är om det skulle framstå som en 

välmotiverad idé att förändra skadeståndets omfattning.  

Till en början kan frågas om det i vissa fall skulle kunna göras undantag från användningen av 

det negativa kontraktsintressen, med följd att ersättning istället skulle utges enligt det positiva 

kontraktsintresset. Vad som talar emot användningen av det positiva kontraktsintresset är att 

den skadelidande parten inte rimligtvis kan sägas ha befogade förväntningar om att vinna den 

ekonomiska nytta som avtalet hade gett honom (avtalsvärdet) om avtalet inte ingåtts ännu. En 

sådan ordning skulle urholka avtalsbundenhetens betydelse.153 

Å andra sidan kan tänkas att en skadelidande part har delvis befogade förväntningar på att kunna 

erhålla avtalsvärdet redan innan avtalet ingåtts. Så var t.ex. fallet i NJA 1963 s. 105, där det var 

befogat för den skadelidande parten att sätta sin tillit till att det slutgiltiga godkännandet endast 

var en formalitet.154 Det kan emellertid knappast påstås att den skadelidande kunnat förutsätta 

att bundenhet helt säkert skulle uppkomma. I ena vågskålen får då bundenhetens betydelse 

                                                 
151 Angående proportionalitet, rättsekonomi och förutsebarhet, se NJA 2014 s. 272, på s. 294 f. För mer om spär-

regeln, se kapitel 2. 
152 Resonemanget har sin utgångspunkt i det som Björkdahl anfört gällande rena förmögenhetsskador och lojali-

tetsprincipens funktion. Se Björkdahl, s. 284 ff., s. 290 f. och 440 f.  
153 Gällande avtalsvärdet och befogade förväntningar, se Herre, s. 302 ff.  
154 För en sammanfattning av omständigheterna i fallet, se avsnitt 4.1.4. 
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läggas, och i den andra den skadelidandes delvis befogade förväntningar om att kunna erhålla 

avtalsvärdet. Övervägande skäl talar här för att avtalsbundenhetens betydelse ska skyddas, då 

detta är av stor vikt för hela näringslivet och samhället i övrigt. Att låta den vållande parten 

ansvara som om han ingått avtal skulle framstå som en form av ofrivillig bundenhet.155  

Nästa fråga att ta ställning till blir då om det negativa kontraktsintresset kan förändras till att 

ersätta den skadelidande så att han hamnar i samma position som om förhandlingarna aldrig 

ägt rum, istället för att ersätta honom som om det vårdslösa agerandet aldrig ägt rum (vilket 

som ovan nämnts är den nu gällande rättsordningen). Vad som starkast talas för detta är den 

skadelidandes behov av upprättelse. Att endast få ett (i regel) förhållandevis litet belopp i jäm-

förelse till den investering som gjorts i förhandlingarna kan knappast anses tillfredställande från 

den skadelidandes synvinkel. Den skadelidande torde nämligen i praktiken inte bara förlora det 

värde som i nuläget omfattas av det negativa kontraktsintresset, utan hela den investering som 

han lagt ner på förhandlingarna.  

Här kan emellertid noteras det resonemang som ovan förts om förhandlingskostnader, vilka 

endast delvis omfattas av ersättningsansvaret. Detta beror på att de i regel skulle uppstå oavsett 

om det vårdslösa agerandet ägt rum eller inte. Om det negativa kontraktsintresset skulle ut-

vidgas så att den vållande parten skulle bli skyldig att ersätta den skadelidande för alla 

förhandlingskostnader, det vill säga som om förhandlingen aldrig ägt rum, skulle han få långt 

sämre möjlighet att förutse följderna av sina handlingar. En part kan inte rimligen förväntas 

bevaka alla de kostnader som motparten ådrar sig under förhandlingen, vilket han hade behövt 

göra för att kunna förutse konsekvenserna av sina handlingar. Skadevållaren riskerar således, 

på grund av bristande förutsebarhet, att förlora sin möjlighet att genomföra en korrekt 

riskanalys.156  

Dessutom skulle en sådan ordning inte sällan resultera i oproportionerligt betungande ersätt-

ningsansvar i förhållande till den skadegörande händelsen. Resonemanget kan illustreras med 

hjälp av följande exempel.  

X äger en samling tavlor. En natt smyger sig X argsinta granne Y in genom fönstret när X 

sover och river sönder några av målningarna. Y blir sedan skyldig att ersätta X för dessa 

tavlor enligt principerna som gäller för sakskador, vilket innebär att X blir berättigad till det 

ekonomiska värde som motsvarade de förstörda tavlorna.   

På samma sätt som tavlorna utgör en fysisk tillgång, utgör förhandlingskostnaderna en imma-

teriell sådan. Att den som otillbörligen ”river sönder” förhandlingarna ska ansvara för skadan 

framstår som självklart, men det vore oproportionerligt att låta skadevållaren ansvara för annat 

än den skada som hade kunnat undvikas om han inte agerat vårdslöst – precis som det vore 

oproportionerligt att låta Y betala ersättning motsvarande hela tavelsamlingen bara för att han 

förstörde några av tavlorna.157  

Det sagda baseras på att kostnaden skulle uppstå oavsett om det vårdslösa agerandet ägt rum 

eller inte. Ett annat synsätt skulle vara att kostnaden inte förvandlas till en skada förrän 

                                                 
155 Angående avtalsfrihet, se avsnitt 3.2. 
156 Angående förutsebarhet, se NJA 2014 s. 272, på s. 294 f. 
157 Angående proportionalitet, se NJA 2014 s. 272, på s. 294 f. 
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kostnaden blir onödig eller onyttig, vilket sker först efter att den vållande parten agerat vårdslöst 

och på så sätt avbrutit förhandlingarna. Således kan sägas att den vållande parten faktiskt fram-

kallat en skada motsvarande alla förhandlingskostnader, och att han därför bör därför ansvara 

dessa. Detta resonemang faller dock på det faktum att det inte är avbrytandet av förhandling-

arna som utgör det vårdslösa beteendet. Som ovan diskuterats står det nämligen en part fritt att 

avbryta förhandlingarna (och en annan ordning skulle närmast likna en form av kontraherings-

plikt). Det vårdslösa, skadeståndsutlösande beteendet ligger snarare i en viss annan handling, 

som att inte upplysa sin motpart om att man inte längre önskar ingå avtal eller att vilseleda 

denna.158  

Sammanfattningsvis talar övervägande skäl för att skadeståndets omfattning inte bör förändras. 

                                                 
158 Resonemanget förutsätter att förhandlingarna avbrutits till följd av det vårdslösa agerandet. Om så inte sker är 

kostnaderna inte onyttiga till följd av vårdslösheten. Gällande avtalsfrihet och kontraheringsplikt, se avsnitt 3.2. 
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