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Sammanfattning

Rättsområdet immateriell rätt innehåller ämnet immateriella tjänster. Dessa tjänster tillhör en 
komplex skala olika tjänster. Dessa skall först och främst skiljas ifrån materiella tjänster, vilket 
innebär tjänster som har anknytning till lös sak, tillexempel försäljning. Ett exempel på en 
immateriell tjänst är advokatuppdrag. Det som kännetecknar immateriella tjänster är just att de 
skiljer sig ifrån materiella tjänster. I övrigt finns inte alltid likheter att se. Immateriella tjänster 
behandlas dock under samma regelverk. Ett regelverk som i stort sett bygger på analog 
tillämpning av lagstiftningar utfärdade vid reglering av materiella tjänster. Konsumenttjänstlagen 
är den mest vägledande. Speciella regler finns för speciella typer av tjänster, till exempel för 
advokater och formgivare. Uppsatsens syfte var att undersöka skillnaden mellan två olika slag av 
immateriella tjänster och hur reglerna för dessa skiljer sig åt. Området immateriella tjänster är 
mycket stort och ett flertal avgränsningar är därför gjorda. En första avgränsning är att endast 
undersöka ett urval av de flertal kategorier av immateriella tjänster. Advokatuppdrag och 
formgivningsuppdrag är jämförda. Detta därför att dessa uppdrag skiljer sig åt i stor utsträckning. 
Tanken var att titta på ett mer teoretiskt och ett mer praktiskt uppdrag. Vidare visas i rättsfall att 
ytterligare frågor av stor relevans är huruvida ett uppdrag är ett sysslomannaavtal eller inte, ett 
anställningsuppdrag eller inte. Tjänstens avtal och parternas förpliktelser och upplysningsplikt är 
också behandlat i uppsatsen. Dessa utvalda frågor är valda i försök att presentera en helhetsbild 
av immateriella tjänster och vidare visa hur vissa specifika frågor inom området regleras. Detta är 
gjort genom konsultation av rättskällorna. Praxis var främsta rättskällan, då lagstiftning och 
doktrin inte är uttömmande på området. Resultatet visade att de särskilda reglerna som gäller för 
kategorin advokat respektive formgivare är specifikt anpassade för de olika tjänsternas behov, 
men i praktiken innebär samma rättigheter och skyldigheter. 
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1. Inledning

Konsumenttjänster regleras i KtjL men är begränsad till materiella tjänster, vilket dock inte 
innebär att immateriella tjänster inte omfattas av samma principer. Immateriella tjänster är 
uppdrag som inte har anknytning till något fysiskt föremål.1 Ämnet är stort och fler indelningar 
görs, tillexempel skiljs uppdragstagare ifrån arbetstagare, vilket kan vara en svårtolkad 
gränsdragning.2

 I NJA 1992:663 visas att även högst tillfälliga arbetsuppdrag är att se som just arbete och inte 
uppdrag. Därmed gäller arbetsrättens regler, vilket inte är fallet då tjänsten klassificeras som 
uppdrag. Flera olika regelverk skiljer tjänsterna åt.3 Men i svensk lagstiftning är ämnet i stort sett 
oreglerat och hänvisning görs till allmänna principer, analogier, praxis och särskilda regelverk 
såsom till exempel god advokatsed. Vidare finns det kategorier av immateriella tjänster där 
sådana regler tillämpas, men inte är lagstadgade i svensk rätt. Ett exempel på sådana artiklar är 
SGECC Design, som dominerar och reglerar design och produktionstjänster.4

                                                          
1 Brunnberg, Arne. Konsumenttjänstlagen, sid 9. Stockholm 1986. Norstedts förlag.
2 Hesser, Jacob. Immateriella tjänster, sid 17. U:1. Stockholm. 2006. Studentlitteratur.
3 Hesser, sid 19.
4 Hesser, sid 24-25.
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1.1.Syfte 

Denna uppsats syfte var att undersöka rättsområdet immateriella tjänster. Vad en immateriell 
tjänst är och vilka beståndsdelar som finns var därför utgångspunkt för uppsatsen. Författaren 
hade för avsikt att ta reda på vad som skiljer en immateriell tjänst ifrån en materiell tjänst, olika 
kategorier av immateriella tjänster och ytterligare indelningar av en tjänst inom en viss kategori. 
Vidare syftade uppsatsen till att jämföra ett urval av immateriella tjänster och därefter titta på 
specifika problemområden inom respektive typ av tjänst. Vad gäller dessa problem syftades på 
upplysningsplikt, huruvida uppdraget är ett sysslomannaavtal eller inte och ifall ett immateriellt 
uppdrag kan vara ett arbetsuppdrag. Dessa frågor behandlas under olika regelverk. Syftet med att 
presentera dessa problem och regelverk var att förmedla en bild av immateriella tjänsters i stora 
drag.

1.1 Metod

Den använda metoden är traditionell juridisk metod. Det vill säga konsultation av rättskällorna. 
Första steget vara att gå igenom doktrin. Därefter tittades på de rättsfall som det där hänvisades 
till. Ett par av dessa dök upp på ett flertal ställen och därför valdes dessa att behandla dessa i 
uppsatsen. Då lagstiftningen var den svagaste rättskällan på området fick den bli den källa som i 
uppsatsen behandlades minst.

1.2 Avgränsning

Uppsatsen handlar om immateriella tjänster, vilket är en begränsad del av rättsområdet 
immateriell rätt. Dessa tjänster är uppdelade i ett flertal kategorier, tillexempel konsultuppdrag, 
vårduppdrag eller hantverksuppdrag. I uppsatsen är advokatuppdrag och formgivningsuppdrag 
behandlade. Dessa uppdrag ligger långt ifrån varandra och uppsatsen redogör dess skillnader och 
likheter. Vidare är avtalet i sig också utvalt att behandlas, då avtalet är grunden för att ett uppdrag 
skall föreligga. Frågan huruvida en immateriell tjänst är ett uppdrag eller ett arbete är också 
behandlat i uppsatsen, detta därför att undersöka om andra regler än de typiska för immateriella 
tjänster även kan tillämpas i vissa fall. Frågan om arbetsrättens regler har relevans i immateriella 
uppdrag är därför också en del av uppsatsen. Vidare behandlas begreppet och innebörden av ett 
sysslomannaavtal, och då särskilt hur upplysningsplikten ser ut i ett sådant. Detta därför att en 
viktig fråga vid utredning vad gäller immateriella uppdrag är att veta vilken underkategori 
tjänsten anses tillhöra. De olika kategorierna av immateriella tjänsters specialregler är i uppsatsen 
begränsade till god advokatsed och SGECC.

1.4. Disposition

För att överskådligt ge läsaren en bild av immateriella tjänster inleds uppsatsen med att kortfattat 
presentera avtalsrättens indelning. Därefter förklaras innebörden av en immateriell tjänst. Detta 
stycke redogör vad som kännetecknar vissa avtal och därefter kommer en fördjupad förklaring 
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om avtalstypen sysslomannaavtal. Sedan leds läsaren in i den del som behandlar avtalet i sig. 
Efter denna presentation av en immateriell tjänst behandlas dess rättsregler och vidare fördjupas 
upplysningsplikten och parternas övriga skyldigheter. Där inkulderas text om specifika avtal för 
specifika uppdragstagare. Närmare bestämt en advokats och en formgivares. Slutligen illustreras 
praxis på området.

 2. Bakgrund

Avtalsrätt är indelad i allmän och speciell avtalsrätt. Gemensamma regler för alla avtalstyper är 
allmän avtalsrätt medan speciell avtalsrätt tillhandahåller regler vilka är specifika för en viss 
avtalstyp. Immateriella tjänster är en del av rättsområdet immateriell rätt, som regleras under den 
speciella avtalsrättens regelverk. Men detta regelverk har inte lagar och förordningar för att 
utförligt kunna behandla vad som gäller vid avtal om immateriella tjänster. Därför används den 
allmänna avtalsrättens principer som första källa för vad som skall gälla för immateriella tjänster. 
Termen immateriell tjänst är inte allmänt vedertagen i den svenska juridiska doktrinen.5 Detta 
innebär att vissa uppdrag inte tillhör någon uttalad kategori. Ett rekonstrunktionsuppdrag är ett 
sådant, och som ofta behandlas under samma regler som de tjänster som är uttalade immateriella 
tjänster.6

En immateriell tjänst är ett uppdrag, icke knutet till fysisk behandling av föremål. Till exempel 
uppdrag till advokater, revisorer, läkare, konsulter, banker, undervisnings- och utbildningsinstitut 
och dylikt. Annan gemensam nämnare för alla tjänster under denna kategori går inte att få.7

Ämnet är gigantiskt och delas ytterligare upp. Gränsen är svårdragen, bäst bild av vad som gäller 
på området fås framförallt genom att skilja uppdragen ifrån materiella tjänster. Det vill säga en 
tjänst knytet till fysiskt föremål, såsom till exempel köp. Men vissa avtal är så kallade 
kombiavtal. Det vill säga avtal som uppvisar kännetecken för flera avtalstyper. Ett sådant 
uppdrag kan till exempel vara en ogräsbekämpare som både lämnar råd om och utför 
ogräsbekämpning. Då måste vid avgörandet av vilken typ av tjänst som tjänsten i fråga är ses till 
vilken avtalstyp som ses dominant. Efter en helhetsbedömning avgörs vilken avtalstyp det är 
fråga om. Det viktigaste att se till är övervägande delen av uppdragstagarens förpliktelser.8

Immateriella tjänster måste som ovan nämnt ytterligare kategoriseras och därmed regleras de av 
flera olika bestämmelser.9 Ibland går ett avtal om en tjänst under ramen för anställningsavtal och 
då aktualiseras arbetsrättens regler, vilka i stor utsträckning är tvingande till arbetstagarens 
fördel. MBL är här tillämplig.10 Begreppet uppdragsavtal avser de fall där en part åtar sig att 
utföra en arbetsprestation utan att ett arbetstagarförhållande föreligger. Men begreppet 
arbetsgivare definieras inte i lag och däri ligger det komplexa att vid en första anblick bedöma 
om tjänsten utförs av en arbetstagare eller en uppdragstagare. En helhetsbedömning är därför 
nödvändig, där alla i samband med avtalet och arbetet förekommande omständigheter skall 

                                                          
5 Hesser, sid 23-24.
6 www.diva-portal.org/diva/getdocument?urn_nbn_se_liu-diva-695-1_fulltext.pdf sid 46. 28/5-08 13:02
7 Hesser, sid 17.
8 Hesser, sid 17,20.
9 Hesser, sid 19.
10 Lag (1976) om medbestämmande i arbetslivet, § 1.

http://www.diva-portal.org/diva/getdocument?urn_nbn_se_liu-diva-695-1_fulltext.pdf
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beaktas.11 Ett kännetecken för anställningsavtal är att arbetet utförs under huvudmannens 
omedelbara ledning och kontroll.12 Ett uppdragsavtal däremot, karaktäriseras av att den avtalspart 
som skall utföra arbetet, det vill säga uppdragstagaren, är självständig i förhållande till 
uppdragsgivaren.13

2.1. Sysslomannaavtal

Om det står klart att tjänsten är ett immateriellt uppdrag, i form av uppdragsavtal och inte 
anställningsavtal måste vidare bedömas om avtalet är ett sysslomannaavtal. Denna bedömning är 
omstridd. Ett sysslomannaavtal är ett särskilt immateriellt uppdragsavtal som tydligt 
kännetecknas av att uppdragstagaren åtar sig att sköta huvudmannens ekonomiska eller rättsliga 
angelägenheter. Ett typiskt exempel för gränsdragningsproblemet är huruvida en frilansjournalist 
är en syssloman eller inte. Denne rättshandlar inte för sin uppdragstagare men uppdraget är likväl  
immateriellt.14

Sysslomansavtal regleras i 18 kap HB om sysslomän. Där finns regler som formellt sett inte 
omfattar resterande immateriella uppdrag, men skillnaderna behöver inte betonas, då i praktiken 
rättsföljderna ofta blir desamma.15 Uppdraget kan vidare vara ett personligt uppdrag, riktat till en 
viss fysisk person som personligen ansvarar för uppdragets utförande, då präglas uppdraget av ett 
förtroendeförhållande mellan parterna.16 En viss person, som förvisso ibland kan överlåta hela 
eller delar av arbetet på annan, skall alltså utföra uppdraget. Därmed är uppdraget knutet till 
förtroende för viss person, till exempel en advokat eller en arkitekt. Ett företagsuppdrag blir 
därmed uppdrag som inte är knutet till förtroende för en viss person. Exempel på detta kan vara 
bevakningstjänster eller uppdrag till undervisningsanstalter17. Mellan dessa uppdrag kan 
rättsreglerna skiljas åt. De personliga uppdragen har direkta stadganden i 18 kap HB. Där finns 
direkta stadganden gällande personliga uppdrag och är till synes främst skrivna för de personliga 
uppdragen.18 Men praxis säger att reglerna även kan tillämpas på företagsuppdrag. Rättsfallet 
NJA 1992 s.16 är ett exempel på då så är gjort. I doktrin kan dock läsas av Jan Hellner att stor 
försiktighet bör iakttas vid analogier mellan de rättsregler som gäller för de personliga uppdragen 
till företagsuppdragen. I samtliga avtal om immateriell tjänst är det i första hand avtalet 
(uppdragsavtalet) som styr uppdragstagarens (sysslomannens) ålägganden

Det är tydligt uttalat att det i stort sett saknas lagstiftning på området. Immateriell rätt sägs vara 
oreglerad i svensk rätt. Detta innebär dock inte att svensk rätt inte tillhandahåller de verktyg som 
behövs för att hantera denna och andra oreglerade typer av avtal. Vidare är denna avtalstyp inte 
heller särskilt uppmärksammad i svensk juridisk litteratur.19 En första hänvisning vad gäller 
tjänstens reglering är att tillämpa innebörden av allmänna avtalsrättsliga principer. Inom 

                                                          
11 Hesser, sid 19-20.
12 Adelcreutz, Axel, svensk arbetsrätt, 10 upplaga, sid 30.Norstedts juridik. Stockholm 1997.
13 Hesser, sid 17-18.
14 Hesser sid 21.
15 Hesser sid 22.
16 Hellner, Jan, sid 202, 225. Speciell avtalsrätt 2, Kontraktsrätt-häfte1-särskilda avtal, upplaga 4, 2005. Norstedts 
juridik. Stockholm.
17 Hesser, sid 22-23.
18 Handelsbalk (1736), 18 kap §§1-10.
19 Hesser, sid 17.
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avtalsrätten ses allmänna principer i centrala lagar. Grundteserna uttrycks i KöpL och kan 
tillämpas analogt. Analog tillämpning av lag är nyckelorden för immateriella tjänsters 
regelverk.20

De främsta författningsstöden är HB och KommL. Analogier görs huvudsakligen till KöpL, 
KKL, och KTjL. Även standardavtal, såsom ABK 96 förtjänar också uppmärksamhet när det 
gäller vissa typer av immateriella tjänster. 

2.2 Avtalet

Immateriella uppdragsavtal regleras i första hand genom reglerna i den allmänna avtalsrätten. 
Någon allmän form för att avtalet skall vara giltigt finns inte. Men det finns rekommendation om 
att upprätta avtalet i skriftlig form. Huvudregeln är som vid alla formlösa avtals ingående att 
parterna avger överrensstämmande viljeförklaringar. Således föregås inte avtalsbundenhet alltid 
av något uttryckligt avtalsslut. Detta främst vid konkludent handlande av en part, som alltså 
agerat som om avtal funnits men inte varit uttalat. Uppdragets varaktighet kan avtalas. Om så inte 
är fallet gäller uppdraget tills vidare utan uppsägningstid.

Avtalet kan upphöra såsom vilket avtal som helst, det vill säga avtalsenligt, på grund av hävning, 
förtidsuppsägning av giltig anledning eller konkurs eller dödsfall. Vid ett tillsvidare uppdrag är 
huvudregeln att vardera parten kan säga upp avtalet när som helst, och då upphör avtalet med 
omedelbar verkan. Någon saklig grund för uppsägning krävs inte. Är uppsägningstid avtalad, 
uppdraget är tidsbestämt eller om uppdraget avser en viss prestation, får avtalet sägas upp i förtid 
om det finns giltig anledning.21

2.3 Rättsregler 

2.3.1. Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagens (1985:716) (KtjL) syfte är att verka på området tjänster, men då den inte 
är uttömmande och i hög grad begränsad till materiella tjänster är det främst hänvisning till 
analogier som gäller för immateriella tjänster.22 Lagens syfte är att i stora drag redogöra vad som 
gäller vid uppdrag om materiella tjänster, men vägledning för vad som skall gälla vid utförande 
av immateriell tjänst kan också fås. Särskilt av anledningen att lagen till stor del bygger på vad 
som anses gälla mellan uppdragsavtalsparters.23 Den kom till efter att behovet av en samlad 
reglering av konsumenttjänster växte fram under 1970-talet, då kostnaderna för 
konsumenttjänster började röra mycket höga belopp. Behovet av detta skydd tillfredsställdes 
genom civilrättslig, marknadsrättslig och processrättslig lagstiftning. Konsumentens skydd vad 
gäller köp av varor behandlades då i den civilrättsliga lagstiftningen, där behandlades tjänster 
endast i undantagsfall. Detta ansågs inte tillräckligt uttömmande och 1986 stiftades därför KtjL. 
Lagstiftningsarbetet hade varit långvarigt. 1972 hade utredningen startats gällande nytt 
konsumenttjänstskydd och förslag om KtjL lämnades 1979, vilket antogs av riksdagen 1985. 
                                                          
20 Hesser, sid 23-25.
21 Hesser, sid 27-28.
22 Brunnberg, sid 9.
23 Brunnberg, sid 11.
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Lagen var ny både formellt sett och i praktiken, då det aldrig tidigare funnits någon lag som 
reglerar köp av tjänster, konsument och näringsidkare i mellan.24

2.3.1.1 KtjL översiktligt

 1-3§§ bestämmelser av allmän natur.
 4-8§§ grundläggande krav vad gäller konsumentens rätt att ställa krav på näringsidkaren. 

Regler och säkerhetsföreskrifter vad gäller näringsidkarens skyldighet att i vissa fall avråda 
konsumenten från att i vissa fall avråda konsumenten  från att låta utföra en tjänst, och 
bestämmelser gällande tilläggsarbete. 

 9-23§§ bestämmelser om vad som gäller då tjänsten är felaktigt utförd. 
 24-30§§ bestämmelser kring näringsidkarens dröjsmål.
 31-35§§ bestämmelser om näringsidkarens skadeståndsskyldighet vid felaktigt utförd tjänst, 

dröjsmål eller vissa andra omständigheter.
 36-41§§ bestämmelser om pris, pristillägg, och tidpunkt för betalning.
 42-44§§ bestämmelser om konsumentens möjlighet att avbeställa tjänsten.
 45-50§§ bestämmelser om konsumentens dröjsmål, och näringsidkarens rättigheter då 

konsumenten inte fullgör sin del av avtalet.

2.4.Parternas skyldigheter

Både uppdragstagarens och uppdragsgivarens skyldigheter är reglerade i HB  och skall 
gälla oavsett om uppdragstagaren är en advokat, hantverkare eller annan yrkesman. 
Skyldigheterna för uppdragstagaren är följande:

 Visa omsorg vid fullgörandet av uppdraget.
 Noggrannhet vid meddelande av uppgifter.
 Följa uppdragsgivarens instruktioner.
 Omhänderta tillgångar väl.
 Redogöra för sitt uppdrag.

Skyldigheterna för uppdragsgivaren är följande:

 Betala arvode.
 Medverka och lämna upplysningar vid behov.

Dessa skyldigheter grundas direkt i avtalet eller följer av dispositiva eller tvingande regler. 
Normen är självfallet att avtalet utförs i enlighet med parternas skyldigheter. Om så inte görs kan 
ett avtalsbrott föreligga. Då har den förfördelade parten rätt att göra påföljder gällande gentemot 
den avtalsbrytande parten. Rekvisitet ”visa omsorg” är det så kallade metodansvaret och innebär 
att uppdragstagaren skall visa omsorg vid utförandet av uppdraget och vidare visa allmän omsorg  

                                                          
24 Brunnberg sid 10-11.
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om uppdragsgivarens intressen som krävs av en uppdragstagare, och som går ut på att 
uppdragstagaren skall uppträda lojalt mot uppdragstagaren och tillvarata dennes intressen. Inom 
metodansvarets ramar ingår också att uppdragstagaren är skyldig att följa rimliga instruktioner 
från uppdragsgivaren och att slutföra uppdraget inom skälig tid. Den mest centrala av dessa 
skyldigheter är tidsrekvisitet. Detta därför att om inget är uttalat om tiden för uppdraget kan fråga 
om dröjsmål uppstå.25

Skyldigheten att meddela uppgifter är det så kallade informationsansvaret. Detta innebär ett 
ansvar att fullständigt redovisa resultaten av det utförda uppdraget för uppdragsgivaren. Detta på 
ett sätt som uppdragsgivaren kan tillgodogöra sig och dra rimliga och korrekta slutsatser av 
resultatet. Detta krav är beroende av vem uppdragsgivaren är, dennes kvalifikationer, om denne 
känner till problematiken och omständigheterna i övrigt, varvid särskild den kunskap  som kan 
antas föreligga hos uppdragsgivaren är betydelsefull. Uppdragsgivarens egen proffesionalism kan 
göra att informationskravet minskar.26  

Vidare finns ett principalansvar, som innebär att uppdragstagaren bär ett ansvar för skador som 
medhjälpare till denne orsakar. Detta ansvar grundas i uppdragstagarens eget vållande. Genom att 
denne till exempel brustit vid val av instruktion eller övervakning av sina medhjälpare. Detta 
ansvar sträcker sig även till ett ansvar för skador som medhjälparna vållar. Detta innebär 
ersättningsskyldighet för skada.27

Uppdragsgivarens främsta skyldighet är att utge arvode till uppdragstagaren och medverka till 
uppdragets fullgörande. Detta om det inte klart och tydligt framgår att avtalet är benefikt. 
Huvudregeln är dispositiv och säger att då arvode inte följer av avtalet är uppdragsgivaren 
skyldig att arvodera först när uppdragstagaren fullgjort uppdraget. Arvodet kan många gånger bli 
ett problem vid ersättning av ett immateriellt uppdrag. Detta då det många gånger saknas 
möjlighet att i förväg bedöma hur omfattande och komplicerat arbetet kommer bli. Om avtalet 
inte säger någonting om arvodets storlek skall uppdragstagaren betala vad som är skäligt med 
hänsyn till uppdragets art och beskaffenhetsamt omständigheterna i övrigt. Detta enligt KöpL 
analogt28

Uppdragsgivaren har även en medverkansplikt som säger att denne skall medverka till uppdraget 
på ett sätt som skäligen kan förväntas av honom för att uppdragstagaren skall kunna fullgöra 
uppdraget. Det innebär att vara lojal gentemot uppdragstagaren och lämna de upplysningar som 
krävs för uppdragets fullgörande. Denna lojalitetsplikt är emellertid ömsesidig mellan båda 
parterna.29

2.4.1 Upplysningsplikten

Doktrin säger att det finns en allmän princip om upplysningsplikt. Denna princips innebörd är att 
avtalsparter är förpliktade att sätta sig in i och, i varierande utsträckning tillvarata motpartens 
intresse. Så kallad affärsskicklighet är som huvudregel tillåtet, och viss typ av kunskapsövertag 
                                                          
25 Hesser, 35-38.
26 Hesser, 39-40.
27 Hesser, 43 ff.
28 Hesser, sid 55.
29 Hesser, sid 64.
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kan inom vissa ramar karaktäriseras som just affärsskicklighet och inte brott mot 
upplysningsplikten. Men lagstadgade lojalitetsprinciper strider emot ovannämnda huvudregel. 
Dessa principer finns för ökad möjlighet att skapa gynnsammare förutsättningar för 
avtalsuppfyllelse, där plats för affärsskicklighet inte anses finnas. Således råder delade 
meningar.30

Upplysningsplikten kan även se olika ut beroende på parternas relation. För det första gäller att 
upplysningspliktens omfång varierar de olika avtalstyperna emellan. Dessa är först och främst 
skilda ifrån den allmänna avtalsrätten och som ovan sagt ytterligare indelade i olika typer av 
särskilda avtalstyper. Vid vissa av dem har typiskt sett motparten en förväntan om att bli upplyst 
om förhållanden vilka den andra parten känner till och förväntan utgör då en grund för 
upplysningsplikten.31 Alla olika avtalstyper har dock enligt upplysningsplikten att räkna med att 
den andre parten skall vara lojal vid avtalsslutet och beakta motpartens intressen.32 Ett 
förtroendeförhållande, såsom tillexempel mellan en advokat i egenskap av uppdragstagare och en 
klient omfattas av ovannämnda upplysningsplikt. Men ett förtroendeförhållande omfattas inte 
alltid av sådan strikt upplysningsplikt. Detta beroende på om förtroendeförhållandet uppstått 
direkt eller indirekt.33

Ett indirekt förhållande av detta slag kan till exempel uppstå mellan en styrelseledamot med 
uppdrag av ett aktiebolag, ibland kan stå i ett förtroendeförhållande till aktiebolagets aktieägare. 
Att i ett sådant fall enbart konstatera att styrelseledamoten är förtroendeman säger ingenting om 
upplysningspliktens omfattning. Typen av beroendeförhållandet som föreligger är väsentlig att 
klargöra innan det står klart i vilken omfattning denna plikt gäller. Förtroendemän som typiskt 
sett omfattas av strikt upplysningsplikt är konkursförvaltare, mäklare, advokater, revisorer och 
psykologer. Dessa uppdragstagare har fått information om uppdragsgivarens vinstmarginaler 
beträffande det aktuella avtalet eller har fog att räkna med att uppdragstagaren besitter kunskaper 
gällande sådana marginaler. Här litar uppdragsgivaren på uppdragstagaren i egenskap av 
förtroendeman och uppdragsförhållandet innebär en avtalsförpliktelse  från uppdragstagarens sida 
att tillvarata motpartens intressen. 34I många fall framgår denna lojalitetsplikt av lagtext och i 
andra fall direkt eller indirekt av avtalet. Som ovan nämnt finns denna plikt stadgad i KtjL och 
vidare påpekad både vad gäller god advokatsed och vad som gäller för formgivare enligt SGECC. 

Extra omfattande upplysningsplikt föreligger i de fall där uppdragsgivaren är väl medveten om att 
vinstmarginalerna är kända. Då har uppdragstagaren att visa att varje tänkbar fördel kommit till 
godo och att uppdragsgivaren befinner sig i ett lika gynnsamt läge som denne skulle gjort om 
denne slutit avtalet med någon annan. 

Inget utrymme finns för uppdragstagaren att utnyttja sin egen affärsskicklighet eller sina egna 
kunskaper utan att dessa först kommit uppdragsgivaren till del, tillskillnad från ovannämnda 
huvudregel om äffärsskicklighet. Här skall uppdragstagaren upplysa om det han har faktisk och 
säker kunskap om. Men också om omständigheter som denne tror kan påverka situationen. Detta 
                                                          
30 Hultmark, Christina. Upplysningsplikt vid ingående av avtal. Sid 11-12. Stockholm 1993,  Juristförlaget.
31 Hultmark, sid 12.
32 Hultmark, sid 10.
33 Hultmark, sid 59. 

34 Hultmark, sid  60 ff.
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kan vara förändrade konjunkturer, villighet hos andra presumtiva avtalsparter att erlägga mer 
värdefull motprestation och dylikt.35

En mindre omfattad upplysningsplikt är såkallad normal upplysningsplikt. En sådan plikt kan 
föreligga vid fall där uppdragstagaren träffar ett avtal mot motparten som ligger utanför själva 
uppdraget, till exempel vid mer begränsade uppdrag såsom till en panthavare eller hyresman. 
Avgörande då är om uppdragsgivaren är medveten om att uppdragstagaren känner till hans 
vinstmarginaler. Då ett avtal ligger utanför själva uppdragsavtalet torde det inte vara självklart att 
anta att uppdragstagaren känner till vinstmarginalerna beträffande  avtalsobjektet, varav endast 
normal upplysningsplikt skall gälla.36

Graden av upplysningsplikten är också beroende av parternas sakkunskaper. Är det stor skillnad 
mellan parternas erfarenheter på området råder större upplysningsplikt. Detta beroende på att den 
sakkunnige inte alls har att räkna med att motparten inte självständigt undersöker förhållandena. 
37 Här bör nämnas att AvtL 36§ om jämkning för oskäliga avtalsvillkor många gånger har att 
reglera upplysningspliktens omfång parterna emellan vid tvist. 

2.5. Olika regler för olika typer av uppdragstagare

Det finns i svensk rätt som ovan sagt ingen speciallagstiftning på området. Lojalitetsförpliktelser 
inom andra avtalsområden, till exempel upplysningsplikten har dock behandlats utförligt i den 
juridiska doktrinen, tillexempel av Christina Hultmark. En första hänvisning görs till analogi på 
KtjL, som säger att uppdragstagaren bär ansvar att avråda uppdragsgivaren ifrån fortsatt nyttjande 
av tjänsten i de fall där så kan anses befogat.

§ 11 ”  tjänsteleverantören har ett felansvar vid underlåtenhet  att lämna upplysningar om 
förhållanden rörande ”tjänstens beskaffenhet och ändamålsenlighet” som han känt till (eller bort 
ha känt till) om han insett (eller bort ha insett) dess betydelse för beställaren.”

Därefter kan skillnader vad gäller de olika typerna av uppdragstagare ses i särskilda regleringar 
för vissa specifika grupper. 

2.5.1. Advokatverksamhet

Advokatverksamhet styrs av en rad regler och lagar, främst enligt RB.
En advokat är enligt RB skyldig att iaktta ”God advokatsed”. 8 kap 4 § 1st säger att en advokat är 
skyldig att vid utövande av sin verksamhet redbart och nitiskt utföra honom anförtrodda uppdrag 
och i allt iaktta god advokatsed. 

Denna sed preciseras inte närmre, reglerna hittas hos Sveriges advokatsamfund men är endast 
”vägledande”. Det finns en bok vid namn God advokatsed (Bentelius 1998). Vilken är en 
sammanställning av Advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnds avgöranden angående god 

                                                          
35 Hultmark, sid 60.
36 Hultmark, sid 61.
37 Hultmark, sid 61.
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advokatsed under perioden 1987-1997. Denna praxis, utbildad inom advokatkåren och uttryckt i 
samfundets styrelse och disciplinnämnd är således den sed advokaten skall ta hänsyn till. Men 
reglerna är vidare endast en kodifiering av hittills tillämpade normer. Reglerna är inte 
uttömmande och får inte uppfattas så att allt som inte är uttryckligen förbjudet, skall vara tillåtet. 
Vilket å andra sidan inte innebär att varje avsteg från reglerna nödvändigtvis måste föranleda 
disciplinär påföljd. Det är uttryckligen poängterat att bedömning skall ske med hänsyn till 
omständigheterna i det enskilda fallet.38

De allmänna bestämmelser angående advokatverksamheten regleras i 37§§. Dessa behandlar 
samma frågor som alla slag av immateriella tjänster behöver få besvarade. Reglerna är desamma 
som analogt tillämpas av alla immateriella tjänster. Men i advokatsamfundets bestämmelser om 
god advokatsed är reglerna speciserade och noggrant utförligt redogjorda för just ett 
advokatuppdrag, tillexempel vad som gäller vid utlämning av handlingar eller när en 
polisanmälan är aktuell. Vad gäller avtalets ingående, brott och avslutande är paragraferna 14-17 
de som är intressanta. En advokat är skyldig att avböja ett erbjudet uppdrag om denne själv, en 
anställd, en arbetsgivare eller en kompanjon kan ha ett personligt eller ekonomiskt intresse som 
strider emot uppdragsgivarens. Om advokaten tidigare biträtt motparten i angelägenhet av sådant 
slag att de uppgifter vederbörande till följd därefter erhållit kan ha betydelse vid de erbjudna 
uppdragets utförande är denne också skyldig att avböja uppdraget. Likaså vid omständighet som 
uppenbarligen utgör hinder för att advokaten obundet kan hävda uppdragsgivarens intressen.

Men om flera personer i samförstånd med varandra  begär en advokats biträde, i fråga om 
avtal mellan dessa personer kan advokaten anta uppdraget. Då är advokaten skyldig att beakta 
samtliga uppdragsgivares intressen. Om konflikt uppstår får advokaten dock inte biträda någon 
utav dem. 

Då en advokat antagit ett uppdrag och sedan finner att omständigheter föreligger för att denne 
inte borde ha tagit sig an uppdraget är advokaten skyldig att frånträda. Till exempel förhinder på 
grund av laga förfall, om klient begär brottsligt handlande eller i strid mot god advokatsed och 
vidhåller sådan begäran även efter advokatens påpekande. Likaså om klient undertrycker eller 
förvanskar bevis eller handlar svikligt.

Det finns också regler som säger att advokaten inte kan frånträda uppdraget när som helst, utan 
att avtalsbrott då föreligger. Omständigheter som gör att en advokat kan lämna uppdraget är om 
klienten i orimlig grad betungar advokaten. Likaså om klienten lämnar instruktioner att vid 
uppdragets utförande förfara gagnlöst eller stridande mot sina intressen. Vidare är anledningen att 
klienten väsentligen handlar i strid mot advokatens råd eller klart ger till känna att han förlorat 
förtroendet för advokaten ett argument för att advokaten kan frånträda uppdraget. Om klienten 
trots påminnelse underlåter att betala de advokaten har rätt att fordra har advokaten också rätt att 
lämna uppdraget utan att avtalsbrott skett.39

                                                          
38  www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage.aspx?id=3815

39www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Advokatetik/Vägledande%20om%god20advkatsed.
pdf
www.advokatsamfundet.se/templates/Commonpage_advokaten.aspx?id=6220

http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage.aspx?id=3815
http://www.advokatsamfundet.se/templates/Commonpage_advokaten.aspx?id=6220
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Dessa vägledande regler är omdiskuterade och ett flertal jurister har i motion yrkat att en översyn 
skall ske. De menar att en kommitté skall utses och ha till uppgift att se över reglerna. En specifik 
regeländring föreslås också. Denna innebär att en ledamot som tilldelas annan disciplinär påföljd 
än uteslutning skall kunna överklaga beslutet och att en ledamot som tilldelas varning med 
straffavgift, men inte erlägger denna, skall kunna uteslutas ur samfundet. Denna motion finns att 
läsa på advokatsamfundets hemsida.

2.5.2. SGECC Design 

Vissa tjänste och uppdragsavtal regleras av ett lagförslag kallat European Law on Service 
Contracts (PELSC). Detta skapat av en akademisk arbetsgrupp kallad European Law on Service 
Contracts (SGECC)

I PELSC behandlas ett flertal olika kontraktstyper. Kapitel 5 behandlar design och 
produktionsutveckling och reglerar således vad som gäller vid avtal som till exempel handlar om  
ritningar till en maskin som skall utföra ett visst moment vid produktion eller en arkitekts insatser 
när en byggnad skall uppföras. 40

Dessa regler är ofta en förutsättning för att avtalet skall kunna fullföljas. Reglerna har lagliknande 
form och rör även andra typer av kontrakt. Kapitel 5 bär namnet SGECC Design, och är det 
kapitel som reglerar tjänste och uppdragsavtal.41 Dessa regler är agreed document, vilket innebär 
att det är standardavtal utformat av en organisation och gäller i aktuell bransch. Sådana avtal 
förekommer i påfallande många branscher. Kollektivavtalen är det mest kända. Dessa avtal är 
aktuella då dessa är bifogade vid avtalsingåendet, hänvisas genom en referensklausul, har använts 
av samma parter i tidigare avtal eller just är ett agreed document. ABK 96 som behandlas nedan 
är också ett sådant. 

Tjänster på lös sak och fast egendom faller inom KtjL.s ramar, där det uttalas att avtalets värde 
främst ligger i slutprodukten som sådan.42 Vad gäller de designtjänster som regleras i SGECC är 
istället avtalets värde till störst del i den intellektuella insatsen bakom slutprodukten. 

Ett kännetecken för det är att kontraktstypen har högt ställda krav på  förtroende och 
samarbetsvillighet. Detta eftersom parterna inte på förhand kan veta hur förhållandena kommer 
att utvecklas och då är ett kontinuerligt utbyte av information i fråga om instruktioner, vägval och 
åsikter en förutsättning.43

Utmärkande för avtal gällande design är också den asymmetri i fråga om information som 
vanligen finns mellan parterna. Denna typ av avtal har ett legislativt vakuum och därmed är den 
avtalsrättsliga doktrin av särskild relevans. Men de hänvisade principerna kan inte utan vidare 
tillämpas på ett specifikt problem vad gäller ett designavtal. En förutsättning är att inget annat 
finns avtalat parterna emellan. Avtalets särdrag får inte heller motivera undantag från huvudregel. 
Här är nyanserade ändamålsresonemang av väldigt stor vikt. Ett särdrag skulle kunna motivera att 

                                                          
40 PELSC sid 18.
41 SGECC 503
42 Brunnberg, sid 63.
43 Ramberg & Ramberg, sid 91, Allmänn avtalsrätt.
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vägledning skall sökas inom andra närliggande områden.44 Standardavtalet ABK 96 är framtaget 
för arkitekter och ingenjörer och tillämpas således till viss del vid uppdrag till designer. Detta 
avtal  är ett agreed document och ger i väsentliga delar uttryck för gällande rätt. 

En uppdragstagare som faller inom ramen för detta regelverk har tekniskt kunnande och estetisk 
färdighet som största uppgiften i uppdraget. Detta rekvisit är komplext och artikeln förklarar att 
avtalstolkning därmed skall tillämpas från fall till fall. Vid situation där
särskilda omständigheter måste tas med i beräkningen av tjänstens genomförande, till exempel
vid behov av inblandning av specialister inom området. Ett exempel är om en arkitekt får i 
uppdrag att formge en uppbyggnad som skall uppföras på ett osäkert underlag. Då skall 
fastighetens grundförhållanden alltså tas med i beräkningen vid formgivningen. Denna 
kompetens har inte en arkitekt och skall således upplysa beställaren om att det krävs ett anlitande 
i form av expertis. Då så inte görs är risken för konflikt under avtalstiden hög, gällande vem som 
bär ansvaret för anlitandet av sådan kompetens. Om uppdraget skall fullföljas måste så 
småningom den särskilda expertis som uppdraget fordrar anlitas. Kontraktsumman kan därmed 
bli dyrare än vad beställaren räknat med.45 Formgivaren i egenskap av uppdragstagare har krav 
enligt KtjL. Denna prekontraktuella skyldighet att varna är i doktrin relativt samstämmig.46

Artikel 5:102:s syfte är att vid ett avtals ingående förebygga risker som typiskt sett kan inträffa 
under avtalets gång. Därmed underlättas att avtalet genomförs enligt beställarens förväntningar. 
En specifik artikel gällande den allmänna varningsskyldigheten konkretiseras.47 Beställaren skall 
ges möjlighet att få all fakta på bordet innan denne avgör huruvida ett avtal skall ingås. Regeln 
bör också vara av intresse för formgivaren. Det anses vara viktigt för avtalsuppfyllandet att i ett 
tidigt skede få klarhet i om särskild expertis behöver anlitas och då viktigt vilken av parterna som 
skall ansvara för att initiativet tas. Det slås fast att beställaren kan kräva ersättning vid anlitande 
av den expertis som krävs, då så inte är för beställaren känt. Detta är den indirekta rättsföljden av 
underlåten varning och klassas avtalsbrott. Beställaren kan även kräva ersättning i de fall där 
formgivaren anlitat utomstående expertis och debiterar beställaren för denna extra utgift, då skall 
formgivarens underlåtna upplysningsplikt åberopas. Detta förutsatt att formgivaren haft 
anledning att känna till risken. Ansvaret är således inte strikt, då formgivarens onda tro är av 
betydelse. Vidare skall inte beställaren heller haft anledning att känna till behovet av särskild 
expertis. Som ovetande beställare står man alltså inte risken för behovet av särskild expertis, då 
formgivaren innan avtalets ingående haft anledning  att känna till behovet. Detta resonemang 
skiljer sig ifrån den avtalsrättsliga utgångspunkt som säger att var och en tar till vara sina egna 
intressen, vilket många gånger kan bekostas av motpartens intressen.48

2.5.3. ABK 96

ABK 96 är allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt och ingengörsverksamhet 
av år 1996. Bestämmelserna tillkom efter förhandlingar mellan Föreningen Byggandes 
Kontraktskommitté (BBK) som företrädare för beställare och Arkitekt- och Ingengörsföretagen 
som företrädare för konsulter. Kommentarsexten utgör en integrerad del av ABK 96 och skall 
                                                          
44 PELSC sid 19 ff.
45 PELSC sid 18.
46 NJA 1991 s 808.
47 Hultmark, s 78.
48 Elfström, s 90 ff. Rådgivarens proffesionsansvar, svensk byggtjänst 2003, 
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vara vägledande vid tillämpning och tolkning av bestämmelserna. Huvudsyftet med 
bestämmelserna är att verka för att fullgoda uppdragsresultat presteras och detta sker utifrån 
förutsättningarna att beställaren och konsulten har en samstämmig uppfattning om uppdragets 
syfte, omfattning och kvalitetsnivå, för en dialog före och under ett uppdrags genomförande och 
visar varandra förtroende och öppenhet i övrigt. 

Bestämmelserna är formulerade i 13 paragrafer vilka är väl utförda med omfattande 
kommentarer. Dessa paragrafer behandlar följande; Parternas förhållningssätt, Uppdragets 
omfattning, Organisation, Genomförande, Tider, Ansvar, Nyttjanderätt och äganderätt, Rätt till 
uppfinning, Ersättning, Betalning, Avbeställning, Hävning, Försäkringar, och slutligen bär sista § 
namnet Tvist.49

3. Rättsfall 

3.1. Fråga om uppdragsförhållande eller arbetsförhållande föreligger

Följande rättsfall handlar om en immateriell tjänst, där frågan är om tjänsten presteras av en 
arbetstagare eller en uppdragstagare och vilka regler om ersättning som då skall gälla vid 
händelsen att uppdrags/arbetsgivaren försätts i konkurs. 

(NJA 1992 s 631)
En skådespelerska hade varit engagerad i en reklamfilm av ett filmproduktionsbolag, (framledes 
kallat bolaget) under en dag. Hennes uppgift var att agera speaker. Arvodet var förbestämt. Cirka 
en månad senare sattes bolaget i konkurs. Skådespelaren var enligt egen uppfattning atrbetstagare 
och yrkade betalning för arvode enligt Lönegarantilagen (1970:741) till kronofogdemyndigheten. 
I denna instans anförs i beslut att förhållandet mellan målsägande och bolaget var tillfälligt och 
begränsat till vissa uppgifter och därför förelåg inte ett atbetstagar-arbetsgivar förhållande och 
således skulle inte ersättning ur lönegarantilagen utgå. Därefter anförde målsägaren besvär i 
Hovrätten, där hon yrkade att HR skulle bifalla hennes begäran vid kronofogdemyndigheten. 
Detta med stöd av att hon i egenskap av frilansande skådespelerska arbetade utan fast anställning  
och var i behov av att ta alla uppdrag hon kan få. Detta till stor del beroende på att videobolagen 
på grund av ekonomiska skäl inte kan ha fast anställda skådespelare/skådespelerskor. Då var det 
tvunget att anlitas olika dito för olika arbeten som skulle utföras. HR beslutade att 
kronofogdemyndighetens beslut skulle fastställas. 

Gränsdragningen mellan arbetstagare och uppdragsgivare eller självständiga företagare har varit 
föremål för domstolsprövning i åtskilliga sammanhang och praxis säger att kortvariga eller 
tillfälliga uppdrag inte grundar ett anställningsförhållande enligt arbetsrätten. Skälet att 
uppdragstagaren var i egenskap av frilansande skådespelerska sågs inte vara en omständighet 
som föranledde att en annan bedömning av frågan om vem som är att anse som arbetstagare 
enligt förmånsrättslagens (1970:979) mening kunde göras. 

Men HR hänvisade till ett tidigare rättsfall som behandlat samma fråga, vilket ansågs stå till 
grund för att skäl till att prövningstillstånd kunde ges. Vilket gjordes och besvär yrkades. Det 
anförda besväret var ett yrkande att tidigare begäran enligt lönegarantilagen skulle bifallas. 
                                                          
49 ABK 96.
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Riksskatteverket bestred ändring. Målet avgjordes efter föredragning och föredragande 
hemställde i betänkande att Högsta Domstolen skulle meddela beslutet att

Målsäganden hade rätt till betalning enligt lönegarantilagen avseende lön. HR:s beslut ändrades. 
Detta enligt domskälet:

Målsägandes fackförbund och svenska film- och biografföreningen var överrens om att 
förbundets medlemmar alltid skulle betraktas som arbetstagare och hänvisade till ett riksavtal 
mellan dessa båda organisationer avseende film- och videoinspelning. Korta anställningar var 
mycket vanliga inom branschen och skulle därför omfattas av samma arbetsrättsliga skydd. 

Frågan huruvida målsäganden i egenskap av den part som utfört arbetet var att anse som 
arbetstagare skulle i fallet avgöras genom en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det 
enskilda förhållandet. Bedömningen härleddes av det så kallade civilrättsliga 
arbetstagarbegreppet. Vad som avtalats mellan parterna var alltså det som skulle gälla. (se nedan 
NJA 1982 s 784). Det åberopade avtalet mellan målsäganden och ovannämnda förbund sa att 
anställningsförhållande förelåg mellan den konstnärliga personalen och den som anlitade denne. 
Korta avtal var enligt detta avtal också en anställning. Därför ansågs att bolaget och 
skådespelerskande haft ett anställningsavtal och lönegarantilagen var därmed tillämplig.

3.2. Fråga om uppdragstagare betraktas som arbetstagare enligt förmånsrättslagens 
mening.

(NJA 1982s 784)
En åkare har utfört transporter åt ett företag som försattes i konkurs. Konkursförvaltaren gjorde 
gällande att åkaren inte ansågs vara arbetstagare. Tvisten hänsköts till rättens prövning. 
Målsägande anför att då denne på heltid stått till företagets förfogande och inte kunnat arbeta med 
någonting annat skulle denne ses som arbetstagare. Företaget anlitade självständiga åkare med 
egna företag och avtalet var inte att ses som ett anställningsavtal. Tingsrätten menade dock att  
åkaren skulle vara berättigad till utdelning i konkursen för bevakande belopp med förmånsrätt 
enligt 12 § förmånsrättslagen. Detta därför att övervägande skäl var att i förhållande till företaget 
att se som arbetsförhållande. Konkursboet anförde bestred och målsägande bestred ändring. 
Hovrätten beslöt att ändra Tingsrättens dom och meddelade att målsägande inte ägde förmånsrätt. 
Fallet gick vidare upp till högsta domstolen sol slutligen fastställde Hovrättens domslut. Detta 
främst för att åkaren utfört transporterna med eget fordon och själv innehaft trafiktillstånd etc. 
Detta talade emot att ett anställningsförhållande förelegat.

3.3. Fråga om klientförhållande föreligger

Detta rättsfall utreder huruvida ett sysslomannauppdrag föreligger mellan en jurist och en 
privatperson. Vidare behandlas också huruvida juristens prestation är att se som en försummelse 
av uppdraget, både ifall förhållandet parterna emellan är att se som ett klientförhållande eller inte. 
Det råder delade meningar i de olika instanserna och flera olika varianter på lösning av problemet 
läggs fram. Därför är detta rättsfall väldigt exemplariskt. Vidare är detta rättsfall uppmärksammat 
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i doktrin och även behandlat under ett seminarium i B-kursen Särskilda avtalstyper vid Ltu. Det 
är anledningar till att se det vägledande i detta fall, trots att det är ifrån 1950-talet.

(NJA :89 s 621)
Talan är mot en praktiserande jurist och gäller skadestånd på grund av försummelse vid 
fullgörande av uppdrag för klient. Målsägande var uppdragsgivare åt en jurist, viken denne 
stämde för försummelse. Uppdragsförhållandet hade varit av långvarig karaktär. Särskilda 
omständigheter förelåg, då juristen hade ett stående uppdrag att placera penningmedel åt ett AB 
som flyttade sin rörelse och ändrade sin firma, och sedan gick i konkurs. Juristen tillfrågade innan 
konkursen om målsägande ville lämna AB ett lån där fullgod säkerhet erbjöds. Detta i form av 
företagsinteckningar. Vilka var inskrivna av inskrivningsdomaren i den stad AB verkade innan 
flytten. Detta reagerade målsägande på, men juristen menade vidare lånet trots detta var 
betryggande. Målsägande litade på det och lånetransaktionen genomfördes.

Vid AB:s konkurs var målsägande bevakande på grund av företagsinteckningarna. Men 
konkursförvaltaren anmärkte att målsägandes förmånsrätt gått förlorad i och med att bolaget 
flyttat. Då lånetransaktionen ägde rum var såväl målsägande som AB juristens klienter. Denne 
borde således ha upplyst båda parter om det rättsliga läget. Men denne var övertygad om att 
förlagsinteckningarna vid lånetillfället faktiskt ägde förmånsrätt. Juristen ansågs ha visat 
försummelse gentemot målsägande eftersom denne underlåtit att vidare undersöka det rättsliga 
läget. Därmed medfördes skyldighet att ersätta målsägande den skada denne lidit genom att 
inteckningarna inte var förmånsberättigade i konkursen. 

Om inget klientförhållande förelåg mellan parterna hade juristen likväl haft att upplysa 
målsägande om innehållet i gällande rättsregler. Genom underlåtande av det  har denne ådragit 
sig skadeståndsskyldighet. Målsägande yrkade slutligen att juristen skulle betala för den 
ekonomiska skada som drabbat denne.  Juristen bestred kravet och anförde att denne inte var 
målsägandes uppdragstagare vid lånetransaktionen, utan endast AB:s. Att H vände sig till 
målsägande efter framställning från AB om hjälp utgjorde inte att klientförhållande förelåg. 
Således skulle inte målsägande kunna göra gällande någon skadeståndsrätt mot denne på grund 
av försummelse från dennes sida. Vidare menade juristen att även om målsägande ansågs vara 
hans klient vid lånets upptagande vore målsägande ändå inte berättigad till skadestånd eftersom 
försummelsen var ett så pass ursäktligt misstag att den inte kunde föranleda 
skadeståndsskyldighet. Juristen menar att förmånsrätten för förlagsinteckningar upphörande vid 
flytt inte framgår av för fallet relevant text. 

Ett rättsfall där förmånsrätt gått förlorad vid flytt torde ha uppmärksammats. Särskilt då 
hänvisning dit görs av juridisk litteratur. RR menade att förhållandet parterna emellan vara att se 
som ett uppdragsförhållande. Således ansågs att målsägande varit juristens klient i låneaffären. 
Det starkaste argumentet för att försummelse förelåg var att frågan var klarlagd i svensk juridisk 
litteratur och borde ha uppmärksammats. RR fann att juristen visat sådan försummelse vid 
fullgörande vid sitt uppdrag, att han ådragit sig skyldighet att ersätta målsägande den skada denne 
lidit. Juristen sökte ändring, men Hovrätten ogillade denna talan och RR:s dom fastställdes.
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4. Slutsats

En Immateriell tjänst är vid en första anblick helt separerad från en materiell tjänst. Men då 
analogier görs gällande på vad som är lagstiftat för en materiell tjänst är skillnaderna svåra att 
upptäcka och jag har inte iakttagit någon alls. De immateriella tjänsterna har dock kommenterats 
som så att olika regler faktiskt gäller, tjänsterna emellan. Framförallt då det handlar om att 
tjänsten i fråga kommer in på arbetsrätten. Där ses skillnader gentemot den materiella tjänsten. 
Men så vitt jag ser  är det endast anpassningar beroende på att en materiell tjänst i KtjL rör en 
helt annan avtalstyp än en tjänst som bygger på ett arbetsavtal och kanske inte alls borde 
jämföras. Arbetsavtal är således mest relevanta att jämföra med uppdragsavtal och där ses som i 
ovannämnda rättsfall NJA 1992 s 631 ett att skillnader finns. Skillnader gäller bland annat 
ersättning, då trygghetsreglerna i arbetsrätten inte gäller ett uppdragsavtal. 

Rättsfall 1989s 621 visar att det är relevant om ett uppdragsavtal kombineras som 
sysslomannaavtal eller inte. I sådant fall är uppdragsgivaren betydligt mer skyddad om 
uppdragstagaren handlar felaktigt. De olika specialbestämmelserna, för advokater och för 
formgivare redogör i princip samma syfte. Dessa regler innebär en analog tillämpning av den 
anvisade lagstiftningen, praxis och doktrin.
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