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Förord 
 
 Jag vill säga att detta arbete har lärt mig mycket. Mycket har jag lärt mig om ämnet 
culpa in contrahendo men också fått bra träning på att rättsutreda och därför är jag 
glad att mitt ämne var lite av en utmaning. Culpa in contrahendo har sedan vi läste 
om det på handelsrätt 1 fascinerat mig.  Jag vet inte om detta beror att principen inte 
behandlas grundligare i doktrinen och att detta gör att man själv får finna svaren i 
större utsträckning än vad man brukar eller om det är ett genuint intresse för just 
denna typ av skadestånd. Slutligen vill jag tacka Bertil Bengtsson för hans 
vägledning. 
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Sammanfattning  
 
Culpa in contrahendo är en skadeståndsrättslig term och betyder vårdslöshet vid 
avtalets ingående. Culpa in contrahendo uppstod som en mellanlösning mellan det 
kontraktsrättliga och det utomobligatoriska ansvaret. Vanligen kan culpa in 
contrahendo aktualiseras i fall där vårdslösheten har uppstått i förhandlingar som inte 
leder till avtal men kan även förekomma vid förhandlingar som har lett till avtal. Syftet 
med denna uppsats är att reda ut vad som är gällande rätt. Jag har även tittat lite på 
den europeiska skadeståndsrätten. För detta arbete använde mig av den traditionella 
juridiska metoden, Resultatet blev ett arbete till stor del präglat av de allmänna 
skadeståndsreglerna, avtalsrättsliga reglerna och praxis. 
 
 
 
 
 
 

Abstrakt 
 
 
Culpa in contrahendo is a term in law of torts and means carelessness at the 
conclusion of the agreement. Culpa in contrahendo arose as a middle solution 
between the contract law and the non-contractual liability. Usually the culpa in 
contrahendo can come into question in case where carelessness has aroused in 
negotiations that not lead to agreement but can also exist at negotiations that has 
lead to an agreement. The purpose with this essay is to sort out what is the state of 
law, how the doctrine views the principle and how it is used in practice. I have also 
lconsidered the legal method. The result was a work to a big amount dealing with the 
common law of torts rules, contractual rules and practice. 
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1.Inledning 
Culpa in contrahendo är en skadeståndsrättslig term och betyder vårdslöshet vid 
avtalets ingående. Culpa in contrahendo uppstod som en mellanlösning mellan det 
kontraktsrättliga och det utomobligatoriska ansvaret.  Den vårdslöshet som 
förekommer i dessa fall beror oftast på underlåtenhet att upplysa, därför är den 
förekommande i bl.a. fastighetsrätten. Vanligen kan culpa in contrahendo 
aktualiseras i fall där vårdslösheten har uppstått i förhandlingar som inte leder till 
avtal men kan även förekomma vid förhandlingar som har lett till avtal. Vid 
förhandlingar som har lett till köpeavtal kan den culpöst lämnade uppgiften tas in i 
avtalet och skadestånd utgår då utifrån Köplagens regler.1 
 
Termen culpa in contrahendo utvecklades av den tysken Ihering. Syftet med detta 
var att personer som vårdslöst lämnat felaktiga uppgifter som anses som 
avtalsrättsligt bindande skulle bära skadeståndsansvar för detta. I Sverige har dock 
principen inte riktigt slagit igenom. Skälet till detta anses vara att den inte diskuterats 
speciellt mycket i svensk doktrin. Gällande rätt vid culpa in contrahendo styrs mest av 
praxis.2 Dock skall man inte förväxla culpa in contrahendo med culpa in contractu 
som innebär vårdslöshet efter att avtalet har slutits. 
 
Reglerna som reglerar culpa in contrahendo är främst skadeståndslagen 2:2 om ren 
förmögenhetsskada, annars är t.ex. både JB 4:19 och köplagen 40 § tillämpliga. Det 
har diskuterats om även 6 § KKL kan vara tillämplig men det råder det delade 
meningar om Ett exempel på denna meningsskillnad är rättsfallet NJA 1989:156 där 
en man köpt en hund som senare visade sig ha en ärftlig sjukdom. För detta krävde 
köparen skadestånd eftersom man ansåg att säljaren varit försumlig och inte lämnat 
den upplysningen om att risken fanns att hunden kunde utveckla denna sjukdom. HD 
dömde till den kärandes fördel och i domen tillämpade domstolen 6 § KKL såsom 
ansvar för culpa in contrahendo. Denna dom påpekades senare av Jan Hellner som 
ansåg att det inte var givet att 6§ KKL kunde kompletteras med culpa in 
contrahendo.3 
 
 
Praxis har varit mycket vägledande när det gäller att reda ut gällande rätt på 
området. Bland annat så har rättsfallet NJA 1 978:147 varit mycket vägledande 
eftersom det visar att för att det negativa kontraktsintresset skall ersättas så krävs ett 
illojalt handlande. Det visar även att culpa in contrahendo är en nödvändig 
förutsättning för att en avsiktsförklaring skall kunna föranleda skadeståndsansvar.4 
 
 
  

 
 
 

                                                
1 Åslund, Erika, Säljarens skadeståndsansvar vid fel avseende indirekta skador enligt nya köplagen,  sid20 
2  Åslund, Erika, Säljarens skadeståndsansvar vid fel avseende indirekta skador enligt nya köplagen,  sid 20 
3  Åslund, Erika,  Säljarens skadeståndsansvar vid fel avseende indirekta skador enligt nya köplagen,  sid 17  
4 www.thomsonfakta.se.proxy.lib.ltu.se/westlawse/index.asp?id=3&dPID=614, taget 2005-04-03, kl. 19:54 

http://www.thomsonfakta.se.proxy.lib.ltu.se/westlawse/index.asp?id=3&dPID=614
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1.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats var att ta reda på vad som var gällande rätt beträffande 
culpa in contrahendo. Vidare ville jag se hur lagstiftningen på området såg ut och hur 
domstolarna dömde i dessa fall. Mitt syfte var även att titta lite på skadestånd inom 
offentligrätten. 
 
 

1.2 Metod 
Jag har använt mig av en traditionell juridisk metod, dvs. jag har använt mig av 
rättskällorna doktrin, lag,  praxis och förarbeten. 
 
 

1.3 Avgränsning 
 Jag har fokuserat min uppsats mycket på avtalet och dess skadeståndspåverkan. 
Jag har även haft en fokus på praxis eftersom doktrinen inte är så väl utarbetad. När 
det gäller de lagregler jag tittat på har jag främst koncentrerat mig på 
skadeståndslagen, jordabalken, köplagen och avtalslagen eftersom jag ansett att de 
är de mest relevanta. Jag har vidare endast koncentrerat mig på skadestånd inom 
offentligrätten utifrån upphandlingslagen. Jag har även tagit upp frågor kring 
myndighetsutövning eftersom det kan ha visst intresse i upphandlingssituationen och 
en del andra tänkbara fall där avtal som staten och kommuner sluter kan anses som 
ett led i myndighetsutövning. Jag har vidare valt att ta upp en rad exempel på andra 
situationer där frågan om culpa in contrahendo kan få betydelse. 
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2. Bakgrund 
 
Culpa in contrahendo innebär som tidigare nämnts vårdslöshet vid avtalets ingående. 
Den vårdslöshet som krävs beror oftast på underlåtenhet att upplysa, därför är den 
förekommande i bl.a. KöpL 40 §. Culpa in contrahendo uppstår där vårdslösheten 
har uppstått i förhandlingar som inte leder till avtal men kan även förekomma vid 
förhandlingar som har lett till avtal. Vid förhandlingar som har lett till avtal tas den 
culpöst lämnade uppgiften in i avtalet och skadestånd utgår utifrån Köplagens 
regler.5 
 
Det är det negativa kontraktsintresset som ersätts vid culpa in contrahendo6. Det 
finns dock undantag, t.ex. när en fullmäktig handlar culpöst och avtalet 
ogiltighetsförklaras, då blir det positiva kontraktsintresset ersatt trots att inget avtal 
kommit till stånd. Det är dock inte huvudmannen utan det är fullmäktige som blir 
ersättningsskyldig. I framtiden kan det bli aktuellt att ersättning skall utges både för 
det positiva och för det negativa kontraktsintresset.7  
 
 Vid culpa in contrahendo kan avtalet vara ogiltigt på grund av brister i avtalsrekvisit. 
Denna ogiltighet får skadestånd som sanktion. Det finns olika sätt vilket på ogiltighet 
kan uppstå  
 

1. Bristande rättshandlingsförmåga.  
För att en rättshandling skall bli giltig så krävs det att den person som företagit 
rättshandlingen har rättshandlingsförmåga dvs. rätt att teckna avtal. De som ej har 
rätt till detta regleras av FB 9 och 11 kapitlet.8 
 

2.  Bristande behörighet   
 Först och främst gäller detta då en rättshandling företagits genom en mellanhand 
utan att en fullständig fullmakt finns.  Bristande behörighet kan även uppstå vid 
förfalskning. Denna grund är liksom handlande utan fullmakt väldigt grav. De båda 
ogiltighetsgrunderna sammanställs i 17 § SkbrL Fall som liknar dessa två är 
förfogande över annans sak eller rättighet utan förfoganderätt dvs. behörighet, 
kompetens. Här kan rättshandlingen omintetgöras av talan av den rätte ägaren. 
Bristande äganderätt behandlas i KöpL 41 §.9 
 

3.  Andra brister i fråga om grundläggande avtalsrekvisit 
Ett fall av detta kan vara de sk. skenrättshandlingar som är simulerade 
rättshandlingar. Dessa tillkommer för skens skull och blir ogiltiga enligt 34 § AvtL 
Ett sken avtal kännetecknas genom att  det utformas  som ett felaktigt bevismedel 
t.ex.  ett skriftligt avtal.. Ett annat exempel på brister vid grundläggande rekvisit är i 
de fall då någon skriver på ett avtal utan att veta om dess innehåll eller att 
överhuvudtaget skriver på en rättshandling. Det tredje exemplet är då en 
rättshandling i skriftlig form inte vederbörligen angivits eller utgivits. Detta regleras i 
35 § AvtL.10 
 

                                                
5Åslund, Erika, Säljarens skadeståndsansvar vid fel avseende indirekta skador enligt nya köplagen,  sid 18 
6  se  RH 2002:15 
7 Åslund, Erika,  Säljarens skadeståndsansvar vid fel avseende indirekta skador enligt nya köplagen, sid122-23 
8 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt 1, sid. 236 
9 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt 1, sid. 240 
10 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt 1, sid. 242 



 9 

4.  Brister i fråga om erforderliga särskilda avtalsfakta 
 Detta gäller främst vid uppfyllande av formkrav dvs., rättshandlingar som kräver viss 
form t.ex. köp av fastighet, kollektivavtal etc.11 
 

 

2.1 Vårdslöshetsbedömningen 
 
Det är culpan som ligger till grund för skadeståndsansvaret. Dock är det svårt att 
bestämma om ett visst beteende är culpöst. För att man skall kunna göra en så 
objektiv bedömning som möjligt utgår man ifrån ”bonus pater familias” dvs. den goda 
familjefadern. Beter man sig som han gör man sig inte skyldig till culpa, med vissa 
undantag.12 I vårt moderna samhälle är dock ej normen om bonus pater familias 
tillräcklig eftersom många områden har stränga regler och krav. Uppfattningen bonus 
pater familias lever   numera  endast kvar som ett talesätt.13 
 
Huvudregeln vid avtalsförhandlingar är att man för förhandlingar på egen risk. Dock 
kan vårdslöshet vid förhandlingar som inte leder till avtal leda till 
skadeståndsskyldighet. Denna vårdslöshet kan uppstå i form av t.ex. underlåtenhet 
att upplysa. NJA 1963 s.10514 kan ses som utgångspunkten i svensk rätt för culpa in 
contrahendo och vad som kan anses som oaktsamt vilseledande, vårdslöshet enligt 
principerna för prekontraktuellt skadeståndsansvar. Som tidigare nämnts så kan 
culpa in contrahendo uppstå vid vårdslöst lämnade uppgifter och vid underlåtenhet 
att lämna uppgifter, men även då upplysningsplikt inte förekommer kan culpa in 
contrahendo förekomma. Vårdslösheten bedöms utifrån hur betydelsefull denna 
uppgift varit för motpartens beslutsunderlag och till vilken grad man kan beräkna att 
avgivaren insett eller borde ha insett att omständigheten eller uppgiften varit 
betydelsefull för motparten. Vidare krävs det att motparten haft befogad tillit till den 
culpöst lämnade uppgiften.15 
 

2.1.1 Skadeståndet 
 
Culpa in contrahendo gäller i allmänhet ansvar för ren förmögenhetsskada. Ren 
förmögenhetsskada innebär en sådan ekonomisk skada  som uppkommer  utan 
samband med person eller sakskada.16  
 
 Den som lidit skada i ett kontraktsförhållande kan få skadestånd både på 
kontraktsrättslig och utomobligatorisk grund, detta är skälet till att man nämner culpa 
in contrahendo som en mellanlösning mellan kontraktsrätten och den 
utomobligatoriska rätten. Detta kallas konkurrerande ansvarsgrund och kan 
förekomma även i flera andra sammanhang t.ex. skadestånd vid  överträdelser av 
trafikskadelagen men detta kommer inte att behandlas här. 17 

                                                
11 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt 1, sid. 245 
12  Hellner, Jan, Skadeståndsrätt s. 125 
13  Hellner, Jan, Skadeståndsrätt sid. 125 
14  se avsnitt 3.3 
15 Åslund, Erika, Säljarens skadeståndsansvar vid fel avseende indirekta skador enligt nya köplagen,  sid 20-21 
16 Jan Hellner, Skadeståndsrätt sid. 66 
17 Hellner, Jan, Skadeståndsrätt sid. 89 
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Dagens kontraktsrättsliga regler har blivit mer förmånliga och om en köpare t.ex. får 
skadad vara för vilket säljaren är ansvarig för kan han åberopa köplagens regler  och 
behöver inte åberopa skadeståndsreglerna i SkL. Det är dock mer sällsynt att en 
köpare åberopar utomobligatoriska regler när han är berättigad skadestånd på 
kontraktsrättsliga grunder. Det finns dock situationer då detta görs, ett exempel är om 
de kontraktsrättsliga reglerna är begränsade till ett belopp som understiger förlusten i 
det aktuella fallet eller om rätten till ersättning enligt de kontrakträttliga reglerna har 
preskriberats. Vid en sådan situation har man två motstridande regler. Det ena regeln 
säger att den skadelidande inte bör komma i sämre ställning än utomstående av att 
han står i kontraktsförhållande till den mot vilket kravet riktats. Enligt detta 
resonemang där utomstående varit berättigad till skadestånd så skall också den som 
står i kontraktsförhållande vara berättigad att avstå från att åberopa kontraktet och 
kräva skadestånd enligt det utomobligatoriska reglerna. Det andra resonemanget är 
att om det råder kontraktsmässiga regler mellan parterna som är anpassade efter 
speciella förhållanden så skall man ej kunna rubba dessa regler genom att åberopa 
allmänna grundsatser om skadestånd i utomobligatoriska förhållanden. Vid 
bedömning om vilket av resonemangen som skall tillämpas får man se till 
lagstiftningen på det aktuella området. Får man ingen vägledning av lagstiftningen så 
får man avgöra frågan efter mer speciella grundsatser. Huvudregeln inom svensk rätt 
är att den skadelidande inte kan åberopa utomobligatoriska regler istället  för 
kontraktsmässiga eftersom dessa regler är mer fördelaktiga för honom18 . 

 

2.1.2 Förutsättningar för skadeståndsansvar 
 När man ska bedöma skadeståndsansvaret bör man se till följande faktorer:  
 

1. Har skada skett.  Krävs skada för att skadestånd skall kunna utgå. Vilken typ 
av skada gäller det? Är det ren förmögenhetsskada eller person och 
sakskada?19 

 
2. Ansvarsgrund (culpaansvar, principalansvar och så vidare). Finns det något 

ansvar. T.ex. strikt ansvar.  Vilket innebär att den som tillgodoser sitt 
ekonomiska intresse genom att skapa en hög skaderisk för andra, skall bli 
skyldig att ersätta den skadelidande även om han ej gjort sig skyldig till 
vållande av skadan.20 

 
3. Ansvarsfrihetsgrund (aktiv handling, underlåtenhet eller ansvarsfrihetsgrund 

enligt BrB. Det finns vissa fall där skadestånd skall utebliva. Dessa är  
• Laga befogenhet. Den skadevållande haft en särskild befogenhet att 

åkomma skada. T.ex. en polis man som vid arresterandet av en tjuv 
inte undgått att skada honom. 

• Nödvärn. Den  skadevållande försöker att skydda sitt eget liv. 
• Nödsituation. Den skadevållande orsakar skada vid avvärjande av en 

nödsituation. 

                                                
18  Hellner,  Jan, Skadeståndsrätt sid. 90-91 
19  Hellner, Jan, Skadeståndsrätt s. 46 
20  Hellner, Jan, Skadeståndsrätt s. 46 
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• Samtycke. Den skadelidne samtyckte till att utsätta sig för risken att lida 
skada. 21 

Denna punkt aktualiseras dock inte i culpa in contrahendo. 
. 

4. Kausalitet eller adekvans. Med detta menas frågan om det finns en orsak till 
skadan och om denna orsak hade samband med skadan. Även om det finns 
en person som varit oaktsam och att det finns ett sammanhang mellan 
oaktsamheten och skada, så krävs det att förutsättningarna för skada ligger i 
farans riktning att oaktsamhet orsakar skada.22  

 
 

 
5. Jämkning. Kan skadeståndet jämkas? Detta kan ske genom att den 

skadelidande bidragit till skadan, underlåtit att begränsa skada, det kan även 
jämkas pga. av att den skadevållande är förståndshandikappad eller 
minderårig eller att den skadevållande inte har råd att betala fullt 
skadestånd.23 

 

 
 
 

 2.2  Lagstiftningen 
 
Skadeståndslagens allmänna regler kan användas vid tillämpandet av culpa in 
contrahendo eftersom specifika obligationsrättsliga regler i lag saknas. 
Skadeståndslagen är tillämplig på både på obligatoriska såväl som utomobligatoriska 
förhållanden, 1:1 SkL.  Culpa in contrahendo betecknas som ren förmögenhetsskada 
eftersom det varken uppstått person eller sakskada. Huvudregeln för denna typ av 
ren förmögenhetsskada regleras i 2:2 SkL. 24 Den säger att ren förmögenhetsskada 
endast skall ersättas vid brott, men detta gäller inte culpa in contrahendo. En 
avtalspartner kan bli ersatt för  ren förmögenhetsskada som skett i samband med 
vårdslöshet vid avtalets ingående25 

 

2.3.1 Köplagen 
Köplagen har haft stor betydelse för dessa typer av termer. Dessa felansvarsregler 
för culpa in contrahendo regleras i 40 § KöpL26 som säger att en köpare har rätt till 
ersättning om det förekommit försummelse från säljarens sida vid avtalets  
ingående. 27 
 

                                                
21  Hellner, Jan, Skadeståndsrätt s. 46 
22  Hellner, Jan Skadeståndsrätt s. 46 
23  Hellner, Jan, Skadeståndsrätt s. 46 
24 http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2001/ajp/011/exjobb.pdf 
25 Ekstedt, Leif, Skadestånd, sid 30 
26  se även  Åslund, Erika, Säljarens skadeståndsansvar vid fel avseende indirekta skador enligt nya köplagen,  
sida 31 
27 http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2001/ajp/011/exjobb.pdf 

http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2001/ajp/011/exjobb.pdf
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2001/ajp/011/exjobb.pdf
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Säljaren blir skadeståndsskyldig för både direkta och indirekta skador om han varit 
försumlig eller givit speciell utfästelse. Denna ersättningsskyldighet kan grundas 
antingen på culpa vid avtalets slutande eller efter avtalet slutits.28 
 
Försummelsen vid avtalets ingående kan bero på att säljaren vid marknadsföringen 
av varan eller i samband med köpeavtalet lämnat vilseledande uppgifter eller 
undanhållit upplysning som köpare borde ha fått. Detta gäller inte endast den 
upplysning som säljaren själv lämnat utan gäller även sådan upplysning som någon 
under tidigare säljarled eller för säljarens räkning lämnat om det kan styrkas att detta 
kan ha påverkat köpet. Dock krävs det att säljaren haft insikt eller borde ha haft insikt 
att dessa uppgifter varit felaktiga.29 
 
 
Enligt KöpL 40 § så har köparen rätt till ersättning om varan vid köpet avvek från vad 
säljaren särskilt utfäst.  Med  särskild utfästelse menas  att säljaren framhållit  och 
garanterat någon speciell egenskap hos varan och inte bara lämnat information i 
största allmänhet.30 För att ansvarsgrundande utfästelse skall föreligga krävs det att 
köparen haft anledning att tro att varan inte avvikit från vad som uppgetts.31 
Föreligger sådan utfästelse blir säljaren ansvarig även för köparens indirekta förlust 
utan att köparen för den delen måste påvisa att det förekommit försummelse på 
säljarens sida.32 
 
 
Gällande bevisbördan framgick det av prop. 1988/89:76 att beviskravet skall vara 
mer beroende av omständigheter i det enskilda fallet än omständigheter i allmänhet. 
Man ska ta hänsyn till köparens möjlighet att förebringa bevisning om ett visst 
förhållande råder.33 
 
 
 

2.3.2 JB 4:19 
 Även i JB 4:19 regleras culpa in contrahendo. Paragrafen säger att köparen har rätt 
till avdrag på köpeskillingen eller hävning dessutom ersättning för skada om förlusten 
beror på försummelse från säljarens sida.34 Skadestånd enligt JB 4: 19 grundas 
främst på säljarens utfästelser, dock kan skadestånd även förekomma vid skenbara 
garantiutfästelser. Vid bedömningen av culpa in contrahendo så beaktas bl.a. om 
säljaren undanlåtit att lämna upplysning eller felaktiga uppgifter. Säljaren måste 
vidare anses ha handlat försumligt eller ohederligt.35 
 
Reglerna i JB 4:19 reglerar främst förhållandet mellan säljaren och köparen vid 
förhandlingen och koncentrerar sig främst på de löften och övriga uppgifter som 
uppgetts i samband med avtalet. Huvudregeln är att säljaren icke svarar för mer än 

                                                
28 Åslund, Erika, Säljarens skadeståndsansvar vid fel avseende indirekta skador enligt nya köplagen,  sid 30 
29 Åslund, Erika, Säljarens skadeståndsansvar vid fel avseende indirekta skador enligt nya köplagen,  sid 31 
30 Åslund, Erika, Säljarens skadeståndsansvar vid fel avseende indirekta skador enligt nya köplagen,  sid 34 
31 Åslund, Erika, Säljarens skadeståndsansvar vid fel avseende indirekta skador enligt nya köplagen,  sid 35 
32 Hellner, Jan & Ramberg, Jan, speciell avtalsrätt 1 köprätt, sid. 195-196 
33 Åslund, Erika,  Säljarens skadeståndsansvar vid fel avseende indirekta skador enligt nya köplagen,  sid 31 
34 http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2001/ajp/011/exjobb.pdf 
35 www.handels.uu.se/uppsats/2004/undersökningsplikt1.pdf, taget 2005-04-13 kl. 14:36 

http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2001/ajp/011/exjobb.pdf
http://www.handels.uu.se/uppsats/2004/unders�kningsplikt1.pdf
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vad han utfäst och fastigheten säljs i befintligt skick. Detta är orsaken till att  det är så 
viktigt för köparen att undersöka och besikta fastigheten innan köpet avslutas.36 
 
Var gränsen går för säljarens ansvarsgrund kan vara svår att definiera men 
huvudregeln är att säljaren endast är ansvarig för sådant som köparen med fog inte 
kunnat räkna med gällande fastighetens skick.37  
 
Det viktigaste att beakta vid bedömning av säljarens skadeståndsansvar är säljarens 
utfästelser dvs. de utfästelser han gjort i samband med avtalsförhandlingen. Dessa 
utfästelser gör oftast säljaren ansvarig, men det är beroende på hur preciserade 
dessa utfästelser är och hur mycket man kan anta att köparen förstår och kan 
iaktta.38 
 

2.4 Avtalet 
Avtalet initieras med ett s.k. anbuds- och acceptförfarande vilket innebär att ett anbud 
skickas till motparten, godtar motparten detta anbud kallas det accept. Accepterar 
anbudstagaren ej anbudet kan han göra ett så kallat motanbud det vill säga ett nytt 
anbud med nya villkor som sedan den ursprungliga anbudsgivaren få ta ställning till 
om han vill acceptera. Vad avtalet skall innehålla regleras av Avtalslagens 6 § som 
säger att accepten skall överensstämma med anbudet. Vidare kan sägas att ett 
anbud inte kan återkallas sedan det kommit till anbudstagarens kännedom (7 § AvtL), 
detta kallas för spegelbildsregeln. Följer accepten inte anbudet kallas de för oren 
accept (7 § 2st.) Det finns inga krav i allmänhet på att avtalet måste vara skriftligt. 
Dock finns det avtalsformer som måste vara skriftliga t.ex. vid fastighetsköp.39 
 
  

2.4.1 Allmänna avtalsvillkor 
 
Om ett avtal ingås med allmänna avtalsvillkor är det osäkert om 6 § AvtL kan 
tillämpas, detta gör det svårt att bedöma när ett allmänt avtalsvillkor kommit till 
motpartens kännedom. Man får då tillämpa någon av dessa tre möjligheter 
 

1. Det räcker att motparten haft möjlighet att ta del av villkoret för att han skall 
anses ha kännedom.  En del villkor anses så vanliga och självklara att de inte 
behöver åberopas. Ex. mellan parter som ofta ingår affärsförbindelser med 
varandra, de behöver inte hänvisa till villkoren. 

 
2. Det måste finnas en hänvisning till villkoret i något av meddelande som 

skickats till motparten. Att åberopa villkor skall anses som tillräckligt om det 
står klart att motparten har tillgång till dem och de är acceptabla. 

 
 

                                                
36 www.handels.uu.se/uppsats/2004/undersökningsplikt1.pdf, taget 2005-04-13 kl. 14:36 
37 www.handels.uu.se/uppsats/2004/undersökningsplikt1.pdf, taget 2005-04-13 kl. 14:36 
38 www.handels.uu.se/uppsats/2004/undersökningsplikt1.pdf, taget 2005-04-13 kl. 14:36 
39Hellner, Jan , Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, 1 häftet Särskilda avtalstyper sid.39 

http://www.handels.uu.se/uppsats/2004/unders�kningsplikt1.pdf
http://www.handels.uu.se/uppsats/2004/unders�kningsplikt1.pdf
http://www.handels.uu.se/uppsats/2004/unders�kningsplikt1.pdf
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3. Villkoret har sänts till motparten. Detta sker då det står klart att motparten inte 
har kännedom om dem eller möjlighet att ta del av dem.40 

 
För att ett avtalsvillkor skall anses vara culpöst, dvs. att culpa in contrahendo kan 
aktualiseras krävs det att  mottagaren kan visa att det specifika avtalsvillkoret låg till 
grund för hans beslut.   
Huvudregeln vid avtalsförhandlingar är dock  att man förhandlar på egen risk41 
 
  

2.4.2 Letter of intent 
Inom avtalsrätten talas det inte allt för sällan om letter of intent eller föravtal som det 
kallas i Sverige. Syftet med detta är att reglera vad som skall gälla mellan parterna 
under en viss period innan ett slutligt avtal föreligger.42Letter of intent innehåller 
uttryckta klausuler men de är inte bindande. När det gäller en tvist där ena parten 
hävdar att det förekommit ett letter of intent och den andra hävdar att de var ett  
traditionellt avtal får domstolen själv avgöra frågan, det blir alltså en tolkningsfråga.43   
 
 
Vid längvariga avtalsprocesser följer fyra stadier: 
 

1. Förhandlingsstadiet. 
2. Enighet om huvudpunkter, oftast i form av en principöverkommelse eller en 

avsiktsförklaring ( som visar att parterna har som avsikt att ingå avtal med 
varandra) där vidare förhandlingar ska genomföras för att ta sikte på ett 
definitivt avtal inom en viss tidpunkt. 

3.  Skriftligt kontrakt undertecknas. 
4. Verkställighetsstadiet. Följer i princip efter punkt 1-3 men när parterna har ont 

om tid kan verkställigheten påbörjas och ibland slutföras efter punkt 1-2.44 

2.4.3 Avtalstyper 
Det finns tre typer av avtal: konsensualavtal, formalavtal och realavtal. Den första 
avtalsmodellen är konsensualavtalet. Som det framgår av namnet ingås avtalet 
genom konsensus, d.v.s. samstämmighet mellan olika viljeyttringar.  
 
Den andra avtalsmodellen är realavtalet.   Ett realavtal ingås genom realhandlande. 
Som villkor för avtalsinnehåll och avtalstolkning kan sedan standardavtal läggas till 
grund som tolkningsdata, i det här fallet t.ex. de allmänna resevillkor som 
länstrafikbolagen brukar tillhandahålla. 
 
Den tredje avtalsmodellen, är formalavtalet. Avtal måste ingås i viss form för att ges 
bindande rättsverkan45 

                                                
40Hellner, Jan , Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, 1 häftet Särskilda avtalstyper sid.47-48 
41 Hellner, Jan , Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, 1 häftet Särskilda avtalstyper sid.39 
42 Hedwall, Mattias. Tolkning av kommersiella avtal, sid 188-189 
43 Hellner, Jan , Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, 1 häftet Särskilda avtalstyper sid.37 
44 .Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt 1, sid. 114 
45 http://hem.bolina.hsb.se/jur-kand/juridik.htm#Avtalsrätt%20innehåll%201 

http://hem.bolina.hsb.se/jur-kand/juridik.htm#Avtalsr�tt%20inneh�ll%201
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2.4.4 Bundenhet 
När det gäller köp av fast egendom så är parterna obundna till dess att båda har 
skrivit på avtalet. 46 Det finns dock viss möjlighet till det som kallas preliminäravtal 
dvs. att om inte köparen i ett föravtal uppfyller de krav som ställs i 4:1 JB men lovar 
att utge vite eller handpenning är denna utfästelse giltig om den täcker det negativa 
intresset. Detta gäller dock inte det positiva intresset.47 
 
Huvudregeln vid anbuds- och acceptförfarandet är att underlåtenhet att svara på ett 
anbud inte leder till bundenhet av avtalet, i vissa fall kan dock underlåtenhet leda till 
bundenhet48. 
 

2.4.5 Löftesprincipen 
 Huvudprincipen vid avtalsslutande är som sagt att anbudet är bindande för den som 
lämnat det, detta kallas löftesprincipen.49 Den som avger anbudet är bunden av det 
trots att inte mottagaren blivit bunden.  Den som avger ett skriftligt anbud är bunden 
av detta under acceptfristen om anbudet har kommit motparten tillhanda, detta 
framgår av avtalslagens 7 § e contrario. Regeln är ju dock dispositiv och den som vill 
avtala om annat kan göra detta. Inom kommersiella avtal är det standard att den som 
lämnar anbudet oftast anger hur länge detta anbud är gällande.  Dock räknas 
säljarbrev och reklam inte som anbud.50 
 

2.4.6 Best efforts klausuler. 
 För avtalspartner som inleder förhandlingar finns ett intresse att få försäkran om att 
motparten är seriös och har som avsikt att träffa avtal. Om förhandlingarna inte leder 
till avtal kan det uppstå ett ansvar för de brutna förhandlingarna. Det ansvaret 
baseras på hur förhandlingsparten reagerat men även på det faktum att parterna kan 
ha träffat vissa avtal under förhandlingarna. Ett sätt för förhandlingsparterna att 
reglera ansvaret för att se till att avtalet träder i kraft är t.ex. att avtala  om vite  om 
inte förhandlingen genomförs ( best effort klausul). I Sverige har vi ingen best effort 
princip utöver den allmänna lojalitetsprincipen.51 
 

 

 2.4.7 Lojalitetsprincipen 
 Inom avtalsförhållandet finns det en sk. lojalitetsplikt vilket innebär att du skall vara 
lojal mot din avtalspartner. Några exempel på lojalitetsförpliktelser är 
informationsplikt, upplysningsplikt, och förbud mot konkurrerande verksamhet. 
Lojalitetsplikten brukar i regel upphöra efter att avtalet löpt ut men kan uppstå redan 
innan parterna blivit bundna av avtalet. Detta gäller i fall där de inlett förhandlingar i 
avsikt att ingå avtal med varandra. 52 
 
                                                
46  Se 4:1 JB 
47Hellner, Jan , Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, 1 häftet Särskilda avtalstyper  sid.39 
48 se 9 § AvtL och 79 § Kommissionslagen 
49  Hedwall, Mattias. Tolkning av kommersiella avtal, sid 28 
50 Hedwall, Mattias. Tolkning av kommersiella avtal, sid 29 
51 Hedwall, Mattias. Tolkning av kommersiella avtal, sid  197-198 
52http://www.handels.gu.se/epc/archive/00003935/01/200433.pdf  

http://www.handels.gu.se/epc/archive/00003935/01/200433.pdf


 16 

 

2.4.8 Rättsföljderna 
Om någon lagt ner kostnader för att ingå ett avtal då inget avtal slutits så skall det 
negativa kontraktsintresset ersättas. När det gäller vårdslöshet vid avtalets slutande 
och avtalet slutits så utgår skadestånd endast för vårdslösheten efter att avtalet 
slutits.  Framkommer det efter att avtalet slutits att vårdslösa uppgifter lämnats i 
samband med förhandlingen men inte påverkar avtalets giltighet, kan dessa uppgifter 
istället påverka felbedömningen. I praxis tolkas oftast  dessa vårdslöst lämnade 
uppgifter in i avtalet.53   
 

 

2. Culpa in contrahendo inom offentligrätten 
 

2.1 Myndighetsutövning 
 Det finns ingen närmare beskrivning av vad myndighetsutövning innebär i 
lagstiftningen, dock finns det ett allmänt uttalande som säger att det rör sig om beslut 
eller ätgärder som är uttryck för samhällets maktbefogenheter eller den statliga 
överhögheten över medborgarna i deras egenskap som medlemmar i samhället. 
Maktutövningen som aktualiseras vid myndighetsutövning kan ges uttryck både i 
beslut och i faktiskt handlande.54 
 
 Stat och kommun har förutom ett ansvar för myndighetsutövning även ett 
privaträttsligt ansvar som omfattar både verksamhet som i allmänhet bedrivs av 
privata rättssubjekt och verksamhet som är typisk för den offentliga sektorn.  Staten 
svarar vid privaträttslig verksamhet för eget vållande enligt 2:2 SkL.55 
 
 

2.2 Skada genom myndighetsutövning 
Staten och kommuner måste precis som alla andra rättssubjekt ta ansvar för 
ekonomiska skador som kan uppstå vid vållande inom verksamhet.  Ansvaret skiljer 
sig dock från det privaträttsliga genom att bl.a omfatta även ren 
förmögenhetsskada.56 
 
Reglerna om ansvar vid myndighetsutövning skiljer sig i skadeståndslagen från de 
privaträttsliga reglerna. I reglerna som reglerar ansvar för myndighetsutövande görs 
ingen skillnad mellan ansvar för eget vållande och ansvar för annans vållande, 
reglerna är desamma enligt 3:2 SkL.  Denna regel innebär att oavsett om stat eller 
kommun är ansvarig, så beror detta inte på vem som är arbetsgivare till den vållande 
arbetsgivare utan det avgörande är vem som svarar för fullgörandet av den 
verksamhet där skadan uppstod, 3:2 SkL. Beträffande privaträttslig verksamhet finns 
omfattande praxis att lägga till grund för angörandena medan ansvaret för 
                                                
53 Hellner, Jan , Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, 1 häftet Särskilda avtalstyper  sid.39 
54 Hellner,  Jan, Skadeståndsrätt sid. 452 
55 Hellner,  Jan, Skadeståndsrätt sid. 449 
56  Hellner,  Jan, Skadeståndsrätt sid. 450 
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myndighetsutövning måste bedömas på nytt med vägledning i förarbeten. Frågan är 
ganska osäker.57 Dock finns det en betydande rättspraxis som bl.a. behandlar 
culpabedömningen.58 
 
 

2.2.1 Undantag från ansvar 
 
Bestämmelserna i 3:7 SkL som säger att talan om ersättning enligt 3:2 SkL får ej 
föras med anledning av beslut av de högsta statsmakterna (riksdagen, regeringen) 
och de högsta domstolarna om inte beslutet upphävts eller ändrats. Sker detta så 
skall den avvisas av domstol och kan inte tas upp för prövning.  Detta gäller även 
beslut av de lägre myndigheterna som har efter överklagan behandlas av regeringen, 
Högsta domstolen eller Regeringsrätten utan att beslutet upphävts eller ändras.59 
 
Det är vidare ej tillräckligt att för skadeståndsansvar enligt 3:2 SkL att skadan 
uppkommit i verksamhet som utför myndighetsutövning. Den skadegörande 
handlingen måste strida mot regler som har till uppgift att skydda de enskilda 
skadeståndsintressena. Myndigheterna är skyldiga att följa dessa regler, dock är det 
osäkert om dessa regler endast skyddar de allmänna eller om reglerna även reglerar 
de enskilda intressena.60 
 

2.2.2 Culpabedömningen 
 
 Ansvaret som regleras i 3:2 SkL avser fel och försummelse. Vid culpabedömningen 
av felaktig myndighetsutövning blir inte kommuners och stats ansvar alltid densamma 
som vid privatas ansvar. Myndighetsutövning utförs oftast i enlighet med normer som 
ej har en motsvarighet inom den privata verksamheten. Myndigheterna har vidare en 
betydande frihet att utöva sin egen prövning.61 
 
Några typer av situationer då culpa bedömning tillämpas: 1. Misstag vid tillämpning 
av författningar. Förekommer inte så ofta i rättspraxis men rättspraxisen på området 
tyder på att endast klara misstag, inte beslut för vilka någorlunda hållbara grunder 
kan anföras leder till skadeståndsskyldighet.62  2. Vid tillsättning av tjänst har den 
tillsättande myndigheten stor frihet att bedöma den arbetssökandes meriter.  Så 
länge myndigheten håller sig inom ramarna för författningar kommer ej skadestånd 
att bli aktuell. Men bryter myndighet mot någon författning kan staten eller kommunen 
bli skadeståndsskyldig.63  3. Vid tillståndsbeslut som grundar sig på kontroll av 
faktiska förhållanden. Den kan bli avgörande för skadeståndskyldighet om kontrollen 
motsvarar de allmänna anspråk som kan ställas på den.64 4. Fel vid åtgärder som 
gäller i samband med omhändertagande av egendom och liknande.  Här ligger en 
stor tyngdpunkt på frågan om de krav som ställs på offentlig verksamhet påverkas av 

                                                
57  Hellner, Jan,  Skadeståndsrätt sid. 451 
58 Hellner, Jan,  Skadeståndsrätt sid. 451 
59  Hellner, Jan,  Skadeståndsrätt sid. 451 
60  Hellner,  Jan, Skadeståndsrätt sid. 457 
61 Hellner, Jan, Skadeståndsrätt sid. 457 
62 Hellner, Jan, Skadeståndsrätt sid. 457 
63 Hellner, Jan, Skadeståndsrätt sid. 459 
64 Hellner, Jan, Skadeståndsrätt sid. 459 
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att verksamheten innefattar myndighetsutövning. Exempel på detta se NJA 1989 
s.191 då staten ej kunnat visa att egendomen inte skadats till följd av försummelsen 
av vården. Skadestånd bifölls trots att staten åberopat myndighetsutövning som 
ansvarsfrihetsgrund.65 5. Upphandling.66 Fel vid upphandling nämns som exempel på 
där myndighetsutövning kan medföra skadeståndsskyldighet enligt 
skadeståndslagen.67 Emellertid saknar detta uttalande praktisk betydelse eftersom 
upphandlingslagen numera innehåller detaljerade regler.68 6. Passivitet och 
medvållande. Förr kunde man tillämpa passivitetsregeln som sade att skadestånd 
inte utgick om skadan kunde undvikas genom överklagande. Denna regel fick liten 
praktisk betydelse i praxis eftersom få skadeståndskrav som grundade sig på 
överklagbara beslut förts till domstolarna.69 
 

 

2.2.3 Ansvarssubjekt 
 
Det gäller vissa särskilda principer för att avgöra vem som bär ansvaret för fel vid 
myndighetsutövning som leder till skadestånd. Som tidigare nämnts finns regler i 3:2 
SkL som säger att stat eller kommun skall ersätta skada som vållats genom fel eller 
försummelse. Man får alltså pröva alltså om myndighetsutövning föreligger och vem 
som är ansvarig för den. Denna prövning sker  istället för  prövningen enligt de 
allmänna reglerna om ansvarig arbetsgivare. Den ansvarige kan endast bli 
kommunen eller staten, ingen annan. En person som har gjort sig skyldig till fel och 
försummelse vid myndighetsutövning kan dock blir skadeståndsskyldig. Detta avgörs 
av allmänna regler, inte av skadeståndslagens ansvar för myndighetsutövning.70 
 
Vidare bör nämnas att för att 3:2 SkL skall kunna aktualiseras krävs det att  felet eller 
försummelsen skett vid myndighetsutövning inte i myndighetsutövning.71 
 
Uppstår tvivel huruvida skadeståndsskyldighet skall ligga på kommunen eller på 
staten så avgörs detta genom att man ser till vem som ansvarar för fullgörandet av 
verksamheten. Oftast är denne identisk med den som driver verksamheten. Dock 
driver kommuner i stor utsträckning verksamhet som inte bara bygger på sina egna 
intressen men också statens intresse trots detta bär det ansvar för skadorna som 
uppstår. Det bör dock tilläggas att det finns gränsfall där verksamhet drivs av 
kommunen men anses som statlig angelägenhet, i detta fall blir staten ansvarig.72 
 
Vidare blir frågan för vem ansvarar staten och kommunen. Svaret blir att beträffande 
det allmännas ansvar så svarar staten och kommunen främst för arbetstagare och 
dem som enligt 6:5 SkL kan jämnställas med arbetstagare. Det finns även ett ansvar 
för delegerad myndighetsutövning dvs. en myndighet anlitar ett privat rättssubjekt för 

                                                
65 Hellner, Jan, Skadeståndsrätt sid. 460 
66 Hellner, Jan, Skadeståndsrätt sid. 461 
67 se Prop. 1972:5 s.501 
68 Hellner, Jan,  Skadeståndsrätt sid. 473, se fotnot 13 på den sidan. 
69 Hellner, Jan, Skadeståndsrätt sid. 461 
70  Hellner, Jan, Skadeståndsrätt sid. 462 
71  Bengtsson, Bertil, Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen, sid. 38 
72 Hellner, Jan,  Skadeståndsrätt sid. 462 
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en speciell uppgift som tillhör myndighetsutövningen. Här borde det allmännas 
ansvar även inkludera fel och försummelse.73  

2.2.4 Felaktig myndighetsinformation. 
 
Skada kan uppstå på olika sätt, ett av dem är någon agerar i förlitan på inkorrekta 
upplysningar och räd från myndighet. Möjligheten att erhålla skadestånd för skada 
som vållats av att myndighet givit oriktiga upplysningar och råd som inte anses 
lämnade vid myndighetsutövning var tidigare begränsade. Dock infördes genom en 
lagändring som trädde ikraft 1999  en regel i 3:3 SkL som säger att staten eller 
kommun ska ersätta ren förmögenhetsskada som vållats av att en myndighet genom 
fel eller försummelse lämnat felaktiga upplysningar eller råd om det med hänsyn till 
omständigheterna finns särskilda skäl. Man beaktar särskilt upplysningen och rådets 
art, deras samband med verksamhetsområdet och omständigheterna när de 
lämnades.74 
 
 Ansvaret för felaktig myndighetsutövning bygger inte på att informationen lämnats 
vid en myndighetsutövning utan att den felaktiga upplysningen eller rådet lämnats av 
en myndighet. Dock utgår endast skadestånd om lämnandet av rådet eller den 
felaktiga upplysningen har skett culpöst Vidare bör det finnas konkreta 
omständigheter som gör att det finns särskild anledning att lita på att informationen är 
riktig. För att det skall gå att aktualisera skadeståndsansvaret krävs det att 
informationen inte får tas vartsomhelst ifrån, det är t.ex. mer tillförlitligt om 
informationen kommit från en  ansvarig handläggare än en sekreterare. Det skall 
även kunna påvisas att det finns ett samband mellan informationen och 
myndighetens verksamhetsområde. En större koppling ger mer tillförlitlighet. Stor 
betydelse för skadeståndsansvaret har också omständigheterna för hur 
informationen lämnats. Har myndigheten på eget intiativ lämnat informationen så är 
den mer tillförlitlig än om den lämnats utan tillfälle för förberedelse under t.ex. ett 
vanligt samtal. Man måste dock ta hänsyn till om den informationslämnande 
tjänstemannen förstår vikten av att den information han lämnar är korrekt. Slutligen 
bör nämnas att det finns större anledning att fästa sig vid substantiell information som 
lämnats av myndighet än vid information från en myndighet med mycket vida och 
övergripande ramar för sin verksamhet.75 
 

 

2.2.5 Upphandlingslagen 
 
Lagen om offentlig upphandling (UppL) innehåller regler om hur myndighet eller 
annan liknande enhet skall förfara vid upphandling, dvs. vid ingång av vissa avtal.76 
 
Lagen innehåller vidare bl.a. regler om  möjlighet till överprövning eller skadestånd, 
när leverantören anses ha lidit  eller kommer att lida  skada på grund av brott mot 
lagen. Den upphandlande parten skall enligt 6:12 anta det mest ekonomiskt 
fördelaktiga anbudet eller det anbud som har lägst anbudspris.  Ett anbud som har 
                                                
73 Hellner, Jan, Skadeståndsrätt sid. 463 
74 Hellner, Jan,  Skadeståndsrätt sid. 466 
75 Hellner, Jan,  Skadeståndsrätt sid. 466 
76 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt 1, sid. 113 
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orimligt lågt pris får förkastas, men dock först efter att den upphandlande parten 
skriftligen begärt svar om det låga priset men inte fått tillfredställande svar. Helt  fri 
prövning gäller ej.77 
 
Upphandlingslagens regler gäller offentliga myndigheters handlande vid upphandling 
för deras beteende in contrahendo och regler om påföljder i form av ersättning för 
skada som företag lidit p.g.a. att reglerna inte har följts. Som offentlig upphandling 
gäller sådant som företas inom bolagiserad offentlig verksamhet, detta gäller även 
bolag, föreningar, samfälligheter, och stiftelser som inrättats för att fullgöra uppgifter i 
det allmännas intresse och inte har kommersiell eller industriell karaktär, förutsatt att 
kapitalet huvudsakligen tillskjutits och att styrelseledamöter till mer än hälften utsetts 
av offentligrättsligt subjekt.1:6 UppL.78 
 
 
 I upphandlingslagen talar man om tre olika upphandlingsformer 1) öppen 
upphandling där alla leverantörer får lämna anbud. 2) Selektiv upphandling där vissa 
leverantörer inbjuds att lämna anbud. 3) Förhandlad upphandling där 
anbudsförfarandet kombineras med förhandling med en eller flera anbudsgivare.  
Vidare kan nämnas att anbudsförfarandet ser lite annorlunda ut.  Först sker s.k. 
anbudsinfordran. Anbudsinfordran kan talar om hur länge anbudet skall vara 
bindande, annars gäller den tid som anses skälig som acceptsfrist, t.ex. i 
komplicerade anbud kan dessa vara långa. Anbudsinfordran anger även de 
avtalsvillkor som skall ingå i avtalet, hänvisningar till standardavtal beträffande 
allmänna avtalsvillkor kan anges. Vidare följer det s.k. förfrågningsunderlag som 
leverantören tillhandahåller om denne är intresserad av att lämna ett anbud. Detta 
anbudsunderlag medför att anbudsförfarandet kan fokusera på priset, vilket inte 
utesluter att andra villkor kan tas upp till förhandling. Det bör nämnas att i allmänhet 
så medför villkoren i ett inlämnat anbud fri prövningsrätt. Den som har erbjudit lägst 
pris kan därför inte kräva att hans anbud accepteras.79 
 
I UppL 1:22 & 23 så finns regler om prövning av anbud som skall gälla även om inte 
upphandlingen uppnår tröskelvärdet ifråga. Enligt UppL 1 kap 22 § så skall antingen 
det anbud antas som har lägst anbudspris eller det som är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga med hänsyn till en mängd olika omständigheter såsom pris, leveranstid, 
driftskostnad osv. I förhandlingsunderlaget eller i annonsen rörande upphandling så 
skall det anges vilka omständigheter som varit betydelsefulla.80 
 
Angående Upphandlingslagens regler om skadestånd är de inte lika begränsade som 
de allmännas ansvar som gäller enligt skadeståndslagen oavsett om det gäller 
privaträttsligt ansvar eller myndighetsutövning. Ansvaret är alltså mer vitt i 
upphandlingslagen.81 
 
Bryter man mot Upphandlingslagens regler så gör man sig skyldig enligt UppL 7:6 till 
culpa in contrahendo.82 
 

                                                
77 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt 1, sid. 94 
78 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt 1, sid. 95 
79 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt 1, sid. 95 
80 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt 1, sid. 96 
81 Hellner, Jan,  Skadeståndsrätt sid. 473, 
82 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt 1, sid. 113 
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3. Praxis på området 
Culpa in contrahendo är en princip som kan användas inom flera olika områden .Här 
följer några rättsfall för att illustrera hur domstolarna dömer inom de olika områdena 

  

3.1 Culpa in contrahendo inom fastighetsrätten 
 
NJA 1978 s 147 
   
Fastighetsägare (Abacus) har med livsmedelsföretag (Tössbergs) träffat ett sk 
projekteringsavtal, med syfte till framtida upplåtelse till företaget av butikslokal i 
fastigheten. Sedan fastighetsägaren vidtagit åtgärder för planering och inredning av 
lokalen i enlighet med företagets önskemål, har företaget förklarat sig avstå från den 
tilltänkta etableringen. Frågan för HD att avgöra är om skadeståndsskyldighet för 
Tössbergs kan aktualiseras. 
 
 HD yttrade följande i sitt domskäl: Det s k projekteringsavtal som parterna ostridigt 
träffat syftade till en framtida upplåtelse av butikslokal i Abacus' fastighet. 
Överenskommelsen var endast muntlig, och den lämnade på väsentliga punkter 
öppet vad ett avtal om upplåtelse skulle innebära - bl a om det skulle gå ut på hyra 
eller bostadsrätt, hur lång eventuell hyrestid skulle vara och hur vederlaget skulle 
bestämmas. En överenskommelse av detta lösliga slag kan inte medföra någon 
absolut eller ens villkorad skyldighet för någondera parten att träffa upplåtelseavtal. 
Såsom domstolarna funnit, kan inte heller i överenskommelsen intolkas att 
Tössbergs skulle bära onyttiga projekterings- och installationskostnader, för den 
händelse något upplåtelseavtal inte skulle komma till stånd. Förekomsten av 
handelsbruk, som skulle leda till annan bedömning, har inte styrkts i målet.  
 
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 medkontrahentens intressen. 
 
När projekteringsavtalet ingicks, måste det ha stått klart för båda parter att 
möjligheten till ett senare upplåtelseavtal berodde på vissa osäkra faktorer och att 
parternas samverkan därigenom innebar ett risktagande, vilket i särskild grad 
framträdde i fråga om Abacus' planering och inredning av lokalen enligt Tössbergs' 
önskemål. Med hänsyn härtill har visserligen Tössbergs varit skyldigt att lojalt verka 
för ett definitivt avgörande i etableringsfrågan, innan Abacus ådragit sig mera 
omfattande projekteringskostnader, och hålla Abacus underrättat om hur frågan 
utvecklade sig på Tössbergs' sida. I övrigt har emellertid Tössbergs i ett 
affärsförhållande av detta slag haft fog att förutsätta, att motparten själv skulle kunna 
tillvarata sina intressen utan att det från Tössbergs' sida behövdes några särskilda 
påpekanden eller initiativ beträffande det tilltänkta upplåtelseavtalet. 
 
I målet kan inte anses styrkt, att Tössbergs brustit i vad som sålunda ålegat 
företaget. Tössbergs är därför inte skadeståndsskyldigt enligt Abacus' yrkande. 
 

 
HD fann att käromålet skulle ogillas. 
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Detta rättsfall visar  trots att inget skadestånd trätt i kraft så  att för att det negativa 
kontraktsintresset skall ersättas så krävs ett illojalt handlande. Detta rättsfall torde 
också visa att culpa in contrahendo är en nödvändig förutsättning för att en 
avsiktsförklaring skall kunna föranleda skadeståndsansvar. 
 
 

3.2 Culpa in contrahendo inom arbetsrätten 
Det finns ett par rättsfall till inom culpa in contrahendo men i dem har den 
skadevållande inte kunnat bevisa att culpa in contrahendo förelegat.83 I rättsfall AD 
2002 nr. 114 så beslutade AD följande om culpa in contrahendo. Domstolen ansåg 
att tingsrätten gjort en felaktig värdering av den bevisning som presenterats i målet, 
och att tingsrättens bedömning av frågan om culpa in contrahendo inte var riktig. 
Därför ogillades käromålet. 
 
 
Härefter följer dock  ett rättsfall inom arbetsrätten där skadestånd utgavs för culpa in 
contrahendo. 
 
 
 
 
NJA 1963:105  
 
 Mellan E, som drev affärsverksamhet i Venezuela, och G, som var en svensk 
huvudägare i ett bolag i Colombia, fördes förhandlingar om anställande av E som 
verkställande direktör i bolaget. Ett kontrakt mellan E och bolaget upprättades och E 
flyttade till Colombia. Någon bekräftelse av detta anställningsavtal genom beslut och 
bolagsstämma vilket enligt colombiansk rätt utgjorde förutsättning för att bolaget 
skulle bli bundet av avtalet kom inte till stånd. Frågan för rätten blev huruvida och i 
vilken omfattning G kunde på grund av det sätt, han uppträtt under förhandlingarna 
med E, göras ansvarig för skada, som åsamkades E genom att anställningsavtalet 
inte var giltigt. 
 
 
HD yttrade följande i sina domskäl: Det har av utredningen inte framgått att G 
uttryckligt åtagit sig att gentemot E svara för att denne erhöll de i 
anställningskontraktet angivna förmånerna. Det har heller inte kunnat styrkas  att G 
under förhandlingarna med E uppträtt på sådant sätt att han får anses garanterat E, 
att anställningsavtalet skulle bli gällande mot bolaget. 
 
 Vidare yttrade HD: Visserligen kan G knappast kunnat göras ansvarig gentemot E 
på grund av att den avsedda bekräftelsen av kontraktet på bolagsstämma, G har vid 
tiden för telegrammets avsändande varit övertygad om att kontraktet skulle bli 
godkänt av bolagsstämman. G har dock uttryckt att han då var mycket tveksam om 
huruvida liknande godkännande kunde göras gällande. 
 
HD tog senare ställning till om G:s utskickade telegram till E var ägnat att vilseleda E 
beträffande utsikterna att erhålla anställning hos bolaget: HD ansåg att  i och med att 

                                                
83  se AD 2002 nr 114 
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anställningsavtalet ej blev gällande, har E lidit avsevärda förluster var detta innefattar 
en vårdslöshet å G:s sida som ger honom skadeståndsansvar. Dock inte i större 
omfattning än att E genom skadeståndet ekonomiskt försätts i samma belägenhet 
som om vilseledande ej förekommit. Vidare kan ej antagas annat än att E, om han av 
G erhållit upplysning om att möjligheten att genomföra anställningsavtalet var osäker, 
icke skulle hava flyttat till Colombia utan stannat kvar i Venezuela. 
 
HD beslutade att E var berättigad till ersättning för flyttning till Tumaco i juli 1956 och 
den beräknad återflyttning till Venezuela med sammanlagt 3 575 dollar samt för resor 
i Venezuela och representationskostnader med 248 dollar. E, som för att kunna få 
anställning hos bolaget avvecklat sin affärsrörelse i Venezuela, fick erhålla pengar för 
mistad inkomst av denna rörelse under 2 mån. Ersättningen beräknas till 4 000 kr. 
 
Detta rättsfall har blivit en viktig utgångspunkt inom svensk rätt gällande culpa in 
contrahendo och vad som skall anses som vårdslöst vid prekontraktuella 
skadeståndsansvar.84 Den är även ett bevis på att det är culpan som ligger till grund 
för skadeståndsansvaret.85 
 

3.3 Culpa in contrahendo inom avtalsrätten 
 
Detta är ett exempel på culpa in contrahendo inom den offentliga sektorn och hur 
domstolen systematiskt går igenom rekvisiten för att vidare kunna bedöma att culpa 
in contrahendo förelåg och att det negativa intresset kunde ersättas. 
 
  
RH 2002:15 
 
En anbudsgivare ansågs berättigad till skadestånd enligt 7 kap. 6 § lagen 
(1992:1528) om offentlig upphandling (Uppl.) för onyttig anbudskostnad, trots att 
anbudsgivaren förlorat kontraktet till följd av annan omständighet än den överträdelse 
av lagen som förorsakat kostnaden. Frågan för Hovrätten att ta ställning till var om 
kommunen som var anbudstagaren var skadeståndsskyldig. 
 
Hovrätten fann att kommunen inte har brutit mot Uppl. genom att låta bli att anta 
bolagets kompletterande anbud. Upphandlingsförfarandet utesluter även att 
kommunen på avtalsrättslig grund skulle ha haft skyldighet, eller ens rätt, att godta 
det av bolaget slutligen framlagda anbudet. På nu anförda skäl kan bolagets yrkande 
om skadestånd motsvarande utebliven vinst, skall det s.k. positiva kontraktsintresset, 
inte bifallas. 
 
När det gäller bolagets i andra hand framställda yrkande om förpliktande för 
kommunen att utge skadestånd motsvarande kostnaderna för den begärda 
kompletteringen (det s.k. det negativa kontraktsintresset), beaktade hovrätten 
följande:  i  7 kap 6§ UppL föreskrivs att en upphandlande enhet som inte följt 
bestämmelserna i lagen skall ersätta därigenom uppkommen skada. Bestämmelsen 
omfattar ersättning för såväl det negativa som positiva kontraktsintresset. 
 

                                                
84  Åslund, Erika, Säljarens skadeståndsansvar vid fel avseende indirekta skador enligt nya köplagen,  sid18 
85  Åslund, Erika,  Säljarens skadeståndsansvar vid fel avseende indirekta skador enligt nya köplagen,  sid  21 
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 Vidare anförde hovrätten: För att en anbudsgivare skall ha rätt till skadestånd måste 
det föreligga kausalitet mellan skadan och det förhållandet att den upphandlande 
enheten inte har följt bestämmelserna i UppL. Så kan i allmänhet vara fallet endast 
om anbudsgivaren har förlorat kontraktet till följd av överträdelsen.. Enligt UppL, 7 
kap 6 § är det tillräckligt att anbudsgivaren visar, förutom att en överträdelse har 
skett, att han har haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet och att 
överträdelsen har minskat denna möjlighet. 
 
 
Vidare yttrade Hovrätten: Konkret innebär kausalitetskravet bl.a. följande. Den som 
lagt ned kostnader för anbudsgivning utan att sedermera erhålla ett kontrakt kan inte 
anses ha åsamkats någon ersättningsgill kostnad, för det fall den upphandlande 
visserligen har överträtt bestämmelserna i Uppl. men någon annan anbudsgivare 
skulle ha erhållit kontraktet även om den upphandlande inte hade överträtt 
bestämmelserna i Uppl. I de fall skadeståndsskyldighet föreligger i prekontraktuella 
relationer till följd av exempelvis handelsbruk, sedvänja eller allmänna principer om 
culpa in contrahendo, kan ersättning utgå just för onyttiga kostnader som förorsakats 
av den ena avtalsparten  
 
Hovrätten hänvisade vidare till Uppl., 7 kap 6 § som ålägger den upphandlande att 
utge skadestånd till en anbudsgivare för onyttiga kostnader av förevarande slag, trots 
att anbudsgivaren inte har förlorat kontraktet till följd av den överträdelse av UppL 
som har förorsakat kostnaden. 
 
På dessa grunder ansåg Hovrätten att kommunen skulle utge skadestånd till bolaget 
med 10 000 kr . 
 
 
 
 

 3.4 Culpa in contrahendo inom bolagsrätten  
 
NJA 1990 s 745   

 
Sedan ett bolag genom ett optionsavtal för viss tid förvärvat licensrättigheter till en 
vakuumpump med rätt för bolaget att före avtalstidens slut träffa ett slutligt licensavtal 
inledde bolaget förhandlingar med en företagare Bertil L om återförsäljarrätt till 
pumpen. Efter ca ett år träffade bolaget ett slutligt licensavtal och beslöt i samband 
därmed att inte ingå något återförsäljaravtal med Bertil L, varom Bertil L 
underrättades några veckor senare. Fråga för rätten var huruvida bolaget genom sitt 
uppträdande under förhandlingarna med Bertil L ådragit sig skadeståndsansvar.  
 
 
Angående frågan om skadeståndsskyldighet på grund av culpa in contrahendo har 
Bertil L anfört följande. Bolagets brev till honom d 13 maj 1981 utgjorde en uttrycklig 
avsiktsförklaring, ett sk letter of intent, av innebörd att bolaget hade för avsikt att ingå 
ett återförsäljningsavtal med honom. Genom att frångå denna avsiktsförklaring har 
bolaget gjort sig skyldigt till culpa in contrahendo. Om brevet inte skulle kunna ses 
som ett letter of intent hade i allt fall avtalsförhandlingarna mellan parterna under 
våren 1981 nått så långt att en lojalitetsplikt uppkommit. Bolaget har därför gjort sig 
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skyldigt till dolus eller culpa in contrahendo, när bolaget passivt åsett hur han 
nedlade arbete och kostnader på en framtida försäljningsverksamhet, som inte kunde 
nyttiggöras utan att ett avtal kom till stånd. 
 
 Parterna i målet är ense att diskussionerna dem emellan ej ledde till något avtal i alla 
de delar som varit föremål för förhandlingar. 
 
HD yttrade sig på följande sätt: För frågan om bolaget gjort sig skyldigt till dolus eller 
culpa in contrahendo har det ifrågavarande brevets karaktär ingen avgörande 
betydelse. Av utredningen framgår nämligen att vid slutet av våren 1981 hade 
avtalsförhandlingarna nått så långt att såväl bolaget som Bertil L och Lavenco (som 
marknadsförde produkten) var inriktade på att, om ett slutligt avtal kom till stånd 
mellan bolaget och Gösta Svenssons företag (som var uppfinnare av produkten), 
Bertil L och Lavenco skulle få återförsäljningsrätten till Super-V-pumpen. Det får 
därför anses att det vid denna tid hade uppkommit viss förpliktelse för bolaget att ta 
hänsyn till Bertil L: s intressen. Denna skyldighet har närmast haft avseende på Bertil 
L: s intresse av att begränsa sina kostnader för det fall att något återförsäljningsavtal 
inte kom till stånd. Skadeståndsskyldighet bör sålunda kunna komma i fråga om 
bolaget i detta hänseende gentemot Bertil L uppträtt på ett sätt som måste bedömas 
som illojalt, t.ex. genom att underlåta att underrätta honom om förhållanden av 
betydelse för frågan att få till stånd ett avtal. HD ansåg dock att  det inte gått att 
bevisa att vårdslöshet  förelegat i detta fall och därför ogillades käromålet. 
 
 
Slutsatsen av detta rättsfall blir trots att den fick en negativ utgång att konstatera att 
ansvar för culpa in contrahendo kan uppstå i prekontraktuella relationer vare sig letter 
of intent upprättats eller ej. 
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1. Analys 
 
Culpa in contrahendo är inte speciellt utarbetad i svensk doktrin. Jag var tvungen att 
titta mycket på praxis och vad domstolarna ansåg. Även om det var svårt i början att 
hitta bra information anser jag  trots detta att jag kunnat reda ut vad  gällande rätt är.  
 
Angående denna typ av skadestånd lyckades jag hitta en del väldigt intressanta fall 
t.ex.  NJA 1963.s 105. Domen har haft en stor påverkan på culpa in contrahendo i 
Sverige. Detta rättsfall har blivit viktig utgångspunkt inom svensk rätt gällande culpa 
in contrahendo och vad som skall anses som vårdslöst vid prekontraktuella 
skadeståndsansvar.86 Det är även ett bevis på att det är culpa som ligger till grund för 
skadeståndsansvaret.87 
 
Som jag sagt tidigare var detta ett ämne som inte var alltför enkelt, dock har jag lärt 
mig att culpa in contrahendo kan uppstå inom helt olika områden tidigare hade jag 
bara trott att de uppstått i köpeavtalen. Som jag redovisat finns rättsfall inom 
avtalsrätten, fastighetsrätten och även inom bolagsrätten. Det som jag fann mest 
fascinerande med culpa in contrahendo var att  den verkar så svåråtkomlig, detta 
trotsa att många författare tar upp principen.   
 
Vidare har jag lärt mig av denna uppsats att svaren inte alltid kanske blir det man 
trodde från början.  Jag var i början väldigt fokuserad på själva skadeståndsaspekten 
i uppsatsen. Men ju längre in i ämnet jag fördjupat mig i ju mer såg jag avtalets 
centrala roll. Avtalet är det centrala i principen om culpa in contrahendo, 
skadeståndet är bara påföljden.  Så för att hitta mina svar tittade jag mycket i 
avtalsrätten men även i köprätten och JB 4:19. Resultatet blev en uppsats som 
präglades mycket av de avtalsrättsliga reglerna.  
 
En sak som slog mig när jag studerat detta ämne är att det lätt kan uppstå tvist om 
culpa in contrahendo skall tillhöra kontraktsrätten eller den utomobligatoriska.  Den är 
ju som sagt en mellanlösning. I slutändan dock verkar det ändå bli kontraktsrätten 
som ligger närmast eftersom den är mer förmånlig för parter.  
 
Culpa in contrahendo verkar vara svårbedömt som jag tidigare nämnt. Det blir en 
tolkningsfråga för domstolarna att gå igenom avtalsparternas ev. culpösa handlande. 
Vidare som jag märkt finns det inte en bred praxis inom området. Jag får känslan av 
att detta är ett relativt begränsat område inte bara inom doktrinen men delvis även 
inom praxis. Och jag upplever att det inte finns direkta riktlinjer för hur man skall tolka 
ansvaret för culpa in contrahendo.  Domstolens slutliga tolkning blir tolkning av 
avtalsreglerna och om dessa inte följs så skall påföljden bli skadestånd. Men det är 
just den bedömningen som jag anser verkar vara det svåra i det hela. Det är relativt 
svårt att bedöma det culpösa beteendet eftersom man inte måste titta på bara de rent 
faktiska handlandena utan även parternas intentioner.  
 
Sveriges syn på culpa in contrahendo är inte lika som i ursprungslandet Tyskland 
(där den är flitigare använd) men det tycker jag heller inte är någon nackdel. Som jag 
försökt att visa i min uppsats så är detta ett ganska klurigt ämne med rätt osäker 
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utgång. Vidare tycker jag dock inte att vi skall slopa denna princip eftersom den i 
vissa fall kan vara väldigt effektiv och även ses som en trygghet för avtalsparterna.  
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