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FÖRORD

Då jag pensionerades från Åbo hovrätt beslöt jag skriva en bok
om skadestånd och avtalsbrott. Jag hann insamla och gå igenom
en del material, men drabbades av två hjärtinfarkter och läm
nade tanken på en bok. Hösten 1992 hade jag tillfälle att med
goda vännen professor Lars Erik Taxell diskutera den bok om
skadestånd vid avtalsbrott som han utarbetat. Mitt intresse för
skadeståndsrätten vaknade till nytt liv och jag återupptog tan
ken på en bok i ämnet, dock såtillvida begränsad att boken i hu
vudsak skulle byggas upp kring HD-praxis i Finland.
Skrivandet har varit besvärligare än jag föreställde mig, men
samtidigt har det berett mig ett slags skadeglädje i positiv be
märkelse, en glädje över att syssla med de skiftande frågor som
skadeersättandet väcker.
I boken har den skadelidande vanligen betecknats med S och
den vars ansvar för skadan skall bestämmas med A. Redogörel
serna i HD:s avgöranden före år 1987 har betecknats med R. För
meddelandena har M använts endast i de fall samma nummer
finns som redogörelse.
Lars Erik Taxell, som läst några kapitel i boken, vill jag varmt
tacka för många värdefulla och stimulerande synpunkter på
framställningen. De har varit mig till stor nytta. Mitt tack går
också till Juristförlaget för dess medverkan vid bokens utgi
vande.

Åbo i april 1995

Hans Saxén
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KAP. I.
INLEDNING
1. Allmänt. Denna bok gäller skadestånd vid avtalsbrott (kon
traktsbrott). Innebörden av termen avtalsbrott är att en handlingsnorm som gäller för ett avtal har åsidosatts, att avtalet inte
har fullgjorts eller avvecklats på normalt sätt.1 Ett avtalsbrott
förutsätter ett giltigt avtal, men på grund av det nära sambandet
mellan giltiga och ogiltiga avtal berörs skadestånd vid ogiltiga
avtal något i kap. 14. Viss utomkontraktuell skada som har sam
band med avtalsbrott behandlas i kap. 15.
Termen avtalsbrott används framom termen avtalsbrytande,
vilken skulle tyda på ett mera väsentligt handlande mot avtalet.
Begreppet avtalsbrott leder visserligen tanken till något brotts
ligt, men begreppet är lika vedertaget som benbrott.
Om man frånser viss speciallagstiftning är det utmärkande för
bedömningen av avtalsbrott, att direkta lagregler till stor del
saknas. Domstolarna har därför fått en avsevärd frihet och
prövningsrätt, något som återspeglas i att omröstningar är van
liga, också i mål av prejudikatnatur. Köplagen och skadestånds
lagen är dock centrala vid bedömningen av skada vid avtals
brott.
SkL:s tillämplighet har dock ifrågasatts på grund av ordaly
delsen i SkL 1:1: ”Denna lag gäller likväl icke, om i denna eller
annan lag ej annorlunda stadgas, på avtal baserat eller i annan
lag stadgat skadeståndsansvar”. Om avtalet inte ger annat vid
handen anser HD, i anslutning till nämnda ordalydelse, att prin
ciperna i SkL kan (analogivis) tillämpas. Somliga anser däremot
att SkL:s syfte är att lagen bör tillämpas subsidiärt (i andra
hand).2
2. Avgränsningen av ämnet. Redan av utrymmesskäl har en be
tydande begränsning varit nödvändig. I huvudsak gäller fram
1 Taxell s. 8, 171 ff, Skadestånd s. 13.
2 Se Saarnilehto, Vahingonkorvauslain soveltamisalasta s. 383 ff, som visar att
detta alternativ vore enklare och klarare.
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ställningen frågor av allmännare intresse, men däremot inte de
taljspörsmål, t.ex. tolkningen av enskilda lagrum. Köplagen har
såsom en modern och central lag ägnats stort utrymme.
Områden av avtalsrätten som regleras i särskild lagstiftning
eller i internationella lagar eller konventioner har lämnats utan
för. För dylika områden utgör boken endast en bakgrund.
Transport- och entreprenadavtal, produktansvaret, arbets-,
försäkrings- och arrendeavtal behandlas inte, ej heller associa
tions- och immaterialrätten. Publicerade HD-avgöranden gäl
lande dessa områden är, om arbetsrätten frånses, fåtaliga.
Avtalsbrott i samband med fullgörandet av penningprestatio
ner, t.ex. köparens skyldighet att erlägga priset, behandlas inte,
ej heller standardavtalen, som ju ofta har utformats med kontra
henternas speciella situation för ögonen.
Det strikta ansvaret, som ju mycket bygger på lagbestämmel
ser, har lämnats utanför.

3. HD-praxis. I denna bok har medtagits endast ett urval av våra
HD-avgöranden gällande skadestånd vid avtalsbrott. Detta be
ror bl.a. på att många rättsfall blivit inaktuella genom ny lag
stiftning, en del rättsfall gäller frågor som numera är självklara
och i somliga fall har utgången varit helt beroende av omstän
digheterna in casu. En del sådana avgöranden har dock medta
gits, främst om domstolens argumentering och bedömning av
fakta kan ha allmänt intresse eller ger uttryck åt allmänna prin
ciper.
HD:s referat har på senare tid blivit avsevärt fylligare än tidi
gare. Äldre avgöranden är dock såtillvida av betydelse att i dem
genomgående anförs de omständigheter i målet, som HD ansett
vara relevanta och på vilka HD grundat sitt avgörande. Detta
gäller dock inte avgöranden från tiden före år 1930. Tyvärr får
man konstatera att motiv som talar mot avgörandet haft och
fortfarande har en undanskymd plats i domsmotiveringarna.
I boken har endast i största korthet redogjorts för tillkomsten
av och motiven för existerande lagregler och allmänna principer.
Boken syftar inte till att visa på färdiga lösningar då frågor rö
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rande skadestånd vid avtalsbrott skall bedömas. Något sådant
vore ju f.ö. helt orealistiskt. Boken vill visa hur domstolarna ar
gumenterat, vilka slag av motiv de ansett viktiga, hur de ansett
sig kunna avvika från tidigare avgöranden, hur de placerat be
visbördan osv. Också för den som studerar juridik är dylika frå
geställningar antaligen lika viktiga som de färdiga lösningar stu
dierna ofta måste syssla med.

KAP. 2.
ANSVARSFORMER OCH
CULPABEDÖMNINGEN
A. Culpaansvar, strikt ansvar och övriga ansvarsformer

1. Culpaansvar. Om en kontrahent (A) har åtagit sig en presta
tion gentemot sin medkontrahent (S), men gjort sig skyldig till
ett avtalsbrott som har medfört skada för S, frågar man sig om
A:s ansvar för skadan i allmänhet, liksom vid utomkontraktuell
skada, förutsätter att A har orsakat skadan genom culpa, vål
lande (vårdslöshet, oaktsamhet, tuottamus, fault, Verschulden).
Ibland talas om ”fel eller försummelse”, ibland om orsak som
skall räknas A till last. Med försummelse (laiminlyönti) kan f.ö.
också avses ett icke-culpöst underlåtande att prestera. Orden
culpa och vållande används i det följande såsom innefattande
också uppsåt (dolus, tahallisuus, intention, Absicht).1
I utomkontraktuell (utomobligatorisk, sopimuksenulkoinen,
rikkomusperusteinen, deliktinen) skadeståndsrätt har man i
praxis inte varit benägen att utan lagstadgande ålägga ansvar
utan culpa annat än vid vissa skadetyper. I avtalsrätten ligger det
däremot nära till hands att A, som har åtagit sig en prestation,
vid äventyr av skadeståndsskyldighet bör svara för prestatio
nens behöriga fullgörande, oberoende av vad som har föranlett
hans avtalsbrott. Den primära ansvarsgrunden, som vid utom
kontraktuell skada är skadeorsakandet, är vid avtal skadeorsakandet och avtalet. I avtalsrätten har det emellanåt t.o.m. häv
dats att ett icke-presterande är detsamma som culpa.2 A har ju
vid avtalets ingående kunnat och bort pröva sina möjligheter att
fullgöra prestationen och har dessutom ofta kunnat helt avstå
från att ingå avtalet. Också omsättningens säkerhet talar för ett
strikt ansvar.
Då fråga är om utomkontraktuell skada anser man nuförti1 Se Rodhe s. 126.
2 Se härom t.ex. Cuendet s. 113 ff, 157.
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den, att culparegeln såsom alltför chansartad och osäker inte all
tid ger ett tillräckligt skydd för den skadelidande, varför ett
strängare (strikt) ansvar fått en ökad användning. I avtalsrätten
kan ett strängare ansvar i de fall det befinns påkallat direkt grun
das på avtalet. Den för skadan ansvarige kontrahenten får gar
dera sig genom försäkring, klausuler eller preventiva eller andra
säkerhetsåtgärder.
Å andra sidan kunde ett ansvar utan culpa inverka hämmande
på parts benägenhet att ingå avtal, något som inte skulle gagna
samhället. Även om ett ansvar utan culpa föreligger anses därför
force maj eure och andra dylika hinder frita från ansvar. En kon
trahent kan naturligtvis genom en klausul friskriva sig från an
svar, men ofta kommer han inte att tänka på att en klausul är
möjlig eller så godtar medkontrahenten inte klausulen. Ibland
är omständigheterna kring avtalsslutet, t.ex. parternas bristande
kontakt med varandra, sådana att en klausul är utesluten.
Frågan om kravet på culpa eller strikt ansvar tangerar det gamla pro
blemet gällande avvägningen av rättsskydd och rättssäkerhet, se härom
Taxell s. 24 f. Å ena sidan talar rättvise- och i viss mån preventionssynpunkter samt kontrahenternas behov av rättsligt skydd för en culparegel. Ä andra sidan talar kravet på rättssäkerhet och på möjlighet att
förutse domstolarnas avgöranden och på enhetlighet i bedömningen
av likartade fall (allas likhet inför lagen) för ett strikt ansvar. Lagreg
lerna kan sällan utformas så att domstolarna helt undginge att företa
denna avvägning mellan rättsskydd och rättssäkerhet.

Nordisk och kontinental rätt bygger på tanken att ansvaret vid
avtalsbrott förutsätter culpa hos den som skall prestera, således
i likhet med vad fallet är vid utomkontraktuellt ansvar. Detta
anförs hos oss i flera lagrum och anses allmänt vara huvudregeln
för A:s ersättningsplikt, något som också tydligt framgår av
rättsfall rörande avtalsbrott.
Av stor betydelse är det dock hos oss att i avtalsförhållande
bevisbördan beträffande A:s culpa vanligen ligger på A. Det är
A:s sak att exculpera sig, att visa att han inte har varit culpös, se
nedan punkt 15-18. Fråga är ofta om en verklig börda för A.
Följden är att han mången gång drabbas av ersättningsansvar i
sådana fall där han inte har varit culpös, men där han inte har

A. CULPAANSVAR, STRIKT ANSVAR...

(2.2)
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lyckats exculpera sig. Kravet på presumerad culpa hos A bety
der ofta i praktiken nästan detsamma som att A har ett strikt
ansvar.
Taxell utgår vid ansvarsbedömningen från kontrahenternas
avtal, från en skyldighet för A att vid avtalsbrott betala ersätt
ning, och prövar i andra hand om det föreligger någon omstän
dighet som utesluter denna skyldighet.3 Enligt v on Mehren när
mar sig culpaansvaret och det strikta ansvaret varandra, båda är
övergeneraliseringar. Också från det strikta ansvaret görs så
lunda undantag vid ovanliga, ändrade eller oförutsedda förhål
landen.4
I angloamerikansk rätt är utgångspunkten den att A, som har
åtagit sig en prestation, har strikt ansvar för vad han i avtalet
lovat prestera.5 Hans ansvar vilar vanligen inte på någon culparegel. Då A och S båda är utan culpa är enligt Atiyah den av dem
ansvarig ”who has accepted or ought to have accepted the risk
of the contract not being performed”. Denna person är enligt
Atiyah i normala fall A, i varje fall vid kommersiella tjänster. Då
vissa yrkesutövare, t.ex. läkare och advokater, har åtagit sig en
prestation, har deras ansvar dock grundats på culpa, kanske be
roende på att deras klienter är mera benägna att acceptera att
de köper råd som visar sig vara felaktiga.6 Också i många andra
situationer åläggs A i angloamerikansk rätt ansvar endast vid
culpa. Mången gång kommer man till samma resultat som enligt
den kontinentala culparegeln genom att grunda avgörandet på
”frustration” (kravet på ömsesidiga förpliktelser av A och S) el
ler på en tolkning av avtalet och parternas avsikt därmed eller
genom att ansvaret begränsas på grund av adekvansreglerna.
2. Strikt ansvar. I vissa fall förutsätter A:s ansvar hos oss inte
culpa. Ansvaret vilar inte på culpa, utan på att A inte har full
gjort det som han har åtagit sig. Också i avtalsrätten brukar man
3 Taxell s. 257 ff, 277 ff.
‘'von Mehren s. 85.
5 Se t.ex. Whincup s. 122, von Mehren s. 84 f, Treitel s. 8 f, 25 ff.
6 Atiyah s. 186 ff.
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använda termen strikt ansvar då A:s ansvar är en direkt följd av
hans avtalsbrott, utan några culpa- eller andra krav. Den an
svarsbegränsningen görs dock vanligen att A undgår ansvar om
han kan visa att hindret berott på en övermäktig händelse. Dy
lika händelser berörs något nedan i 3.4.
I flera fall existerar i avtalsrätten ett lagstadgat strikt ansvar
för A, t.ex. vid konsument- och transportavtal samt i fråga om
produktansvar samt penning- och genusprestationer. I andra
fall medför A:s avtalsbrott strikt ansvar för honom utan ut
tryckligt lagstadgande, t.ex. då avtalsbrottet föranleds av brist
på ekonomiska resurser eller kostnadsstegringar. Emellanåt kan
man dock med lika goda skäl göra gällande att det innebar culpa
av A att han åtog sig prestationen utan att försäkra sig om att
han hade ekonomiska och andra nödiga förutsättningar för dess
fullgörande. Culpaansvaret och det strikta ansvaret är ingalunda
skarpt åtskilda.
Också det utomkontraktuella strikta ansvaret gäller ibland
skada som tillfogas avtalskontrahent, t.ex. skada av fastighet el
ler skada föranledd av defekt material eller av viss farlig
verksamhet.7 Visserligen är avtalet det primära, vilket medför att
S ofta inte får åberopa utomkontraktuella regler som vore för
delaktigare för honom, men i speciella fall kan undantag göras
från regeln.8 Personskada och viss sakskada, speciellt på annan
sak än avtalsföremålet, följer ofta utomkontraktuella regler, sär
skilt då skadan endast perifert anknyter till avtalet och fråga är
om brott mot en biförpliktelse i avtalet. Konkurrensen mellan
avtalsrättsliga och utomkontraktuella regler behandlas inte här.

HD 1982:70. Ett bolag (A) hade åtagit sig att utföra sprängnings arbe
ten. A:s arbetstagare S skadades vid sprängningen på arbetsplatsen och
tillerkändes skadestånd av A utan att A varit vållande till skadan.
HD 1972:97.1 en hastighetstävling för bilar körde den bil som X fram
förde i en kurva ut från banan (utan culpa hos X) och skadade åskåda
ren S:s bil, vilken mot inträdesavgift hade uppställts på parkeringsplat7 Saxén s. 213 ff.
8 Se Hellner, Skadeståndsrätt s. 63 f, Bengtsson, Ansvarsförsäkring s. 246 ff,
251, Marty-Raynaud s. 337 f.
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sen ett stycke från banan. Då fråga var om synnerligen farlig verksam
het ansågs tävlingsarrangören (A) ansvarig för S:s skada, utan att culpa
hos A visats föreligga. (Omr. 3-2. Minoriteten ansåg A ansvarig då
A inte visat att parkeringsplatserna varit trygga). - Farlig verksamhet
bäddar för strikt ansvar. Den omständigheten att tävlingsbanan före
tävlingen hade granskats och godkänts av sakkunniga ansågs inte frita
A från ansvar.
Det strikta ansvaret faller till stor del utanför området för denna
bok och behandlas därför inte. Undantag är dock enskilda lag
bestämmelser om strikt ansvar, t.ex. gällande garantier och rätts
liga fel. Om strikt ansvar må f.ö. hänvisas till vad Taxell anfört
därom.9

3. Mellanformer (särformer) av ansvar. Ett ansvar utan culpa
förekommer också i andra situationer än vid strikt ansvar.
Främst bör nämnas kontrollansvaret. Vår köplag ålägger säl
jaren vid mora och fel ett ansvar utan culpa för direkt skada,
men säljaren undgår ansvar om han visar att hans prestation
mött ett hinder utanför hans kontroll. Kontrollansvaret be
handlas nedan i kap. 3 och 4.
Utom vid kontrollansvaret har A också i en del andra fall på
grund av lagstadgande eller sitt avtal med S ett ansvar som är en
mellanform mellan ett culpaansvar och ett strikt ansvar. Taxell
kallar dylika fall ”särformer”. Medan A vid strikt ansvar undgår
ansvar vid avtalsbrott orsakade av övermäktiga hinder, är vid
särformerna flera andra undantag möjliga. Särformer med ett
modifierat kontrollansvar är tänkbara. Fråga är då om överfö
ring av kontrollansvarets grunder och motiv på avtal för vilka
lagregler saknas.10 Men KöpL:s bestämmelser om ersättande av
direkt och indirekt skada behöver då inte ”sväljas”, framför allt
inte KöpL:s svåra gränsdragning mellan dessa skadetyper.
Ett exempel på en särform ger Lagen om vägbefordringsavtal
§28. Fraktförare är inte ansvarig för förlust, skada eller dröjs
mål med godsets utlämnande som orsakats av ”förhållande, som
9 Se framför allt Taxell, Skadestånd s. 90 ff, 138 ff.
10 Taxell, Skadestånd s. 181 f.
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fraktföraren ej kunnat undvika och vars följder han ej kunnat
förebygga”. För internationell befordran gäller samma regel
(CMR-avtalet). En vanlig exculpering befriar således inte frakt
föraren från ansvar, utan det krävs större hinder.

HD 1984:91. En långtradare hade under förarens måltidsrast (40 mi
nuter) lämnats utan bevakning på en gata i Milano och blev jämte
fraktgods stulen. Då stölden inte föranletts av ett i nyssnämnda § 28
anfört förhållande, ansågs fraktföraren ansvarig för det försvunna
fraktgodset.
Ibland kan avtalet mellan A och S tolkas så att A har en särform
av ansvar. Taxell anför som exempel att A har gett en utfästelse
om den sålda varans egenskaper eller underlåtit sin upplysnings
plikt eller uppsagt eller hävt ett avtal utan att det förelegat så
dana ”tillräckliga skäl” som lagen förutsätter. Att A är ett före
tag eller en fackman kan likaså leda till ett dylikt ansvar. Det
centrala momentet är här att A brutit mot en existerande norm.
Ibland kommer även i dessa särformer culpasynpunkter in i bil
den, ibland fritas A från ansvar utan att det förelegat ett över
mäktigt hinder. Såsom Taxell anför bör skadeståndsreglerna, i
överensstämmelse med en trend i nyare lagstiftning, utformas
med ledning av de särskilda omständigheter som kännetecknar
respektive avtalstyp och verksamhet.11 Mycket ofta kan dock
överträdelsen av normen sägas innebära culpa hos A.
I vissa fall synes det mig, i likhet med Rodhe och med förebild
i fransk rätt (obligations de résultat), befogat att A bär ansvar
utan culpa då han inte har utfört den prestation eller åstadkom
mit det resultat som han åtagit sig i avtalet med S.12 Ett företag
som åtagit sig att prestera ett visst resultat, t.ex. att riva ett trähus
och städa tomten, torde ha ett ansvar utan culpa, speciellt om
företaget kan låta någon annan utföra rivningen och denna inte
är förbunden med nämnvärda risker.
Beträffande garantier och särskilda utfästelser se 5. 1-3.
Såsom exempel på dylika särformer kan anföras några rätts
fall.
11 Se Taxell, Skadestånd s. 104 ff, 124 f, 138 ff.
12 Rodhe s. 27, Dufwa I 74, Marty-Raynaud s. 502 ff, Lorentz s. 60, 85.
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HD 1950:150. Enligt avtal mellan företaget A och S ålåg det S att mot
provision skaffa A beställningar på vissa produkter. Då A uppsagt av
talet med omedelbar verkan, utan att S fått åtnjuta den avtalade tre
månaders uppsägningstiden, ålades A att ersätta S:s skada (förlorad
provision under tre månader). - Enligt lagen om handelsrepresentanter och försäljare 1992 §26 föreligger skadeståndsskyldighet för part
som utan laga grund uppsagt representationsavtalet, se även Castrén
s. 146 ff, Taxell, Skadestånd s. 119.

HD 1962:77 (se 7.3). En advokatbyrå hade underlåtit att vidta vissa
säkerhetsåtgärder som den åtagit sig gentemot en klient. Byrån ansågs
ansvarig för klientens hela skada utan att culpa anfördes som motiv.
HD 1992:3 (se 4.9). En bank svarade för att dess betalningssystem var
tillförlitligt.
HD 1973:54. B hyrde en affärslokal åt A, som i sin tur hyrde en del
av lokalen till S för fem år. Efter fyra år uppsade A sitt avtal med B,
med påföljd att också S måste flytta. Då upphörandet av huvudhyres
förhållandet berott på A:s åtgärd, som han inte utan samtycke av S
hade fått företa, ålades A att till S utge en skälig ersättning för hyres
förhållandets förtida upphörande. - A kunde ju ha haft goda skäl att
säga upp sitt avtal med B, men en vanlig exculpering hade inte fritagit
A från ansvar gentemot S.
HD 1982:63 (se nedan 4.6). Säljaren svarade utan culpa då den sålda
fastigheten saknade i byggnadstillståndet förutsatt täckdikning. I öv
rigt vilade säljarens ansvar på culpa.
HD 1961:153. S skadades i en trafikolycka så att han inte kunde dra
nytta av sin häst. S sålde hästen och köparen (A) förband sig att då två
år förflutit till samma pris återsälja hästen till S, om S då hade tillfrisk
nat så pass mycket att han ansåg sig behöva hästen för eget bruk. Då
S efter de två åren krävde att få köpa hästen vägrade A i tro att han
inte var skyldig därtill. I en första rättegång mellan parterna godtog
underrätten A:s vägran, men då hovrätten ålade A att sälja hästen till S
överlät han den genast. I parternas andra rättegång, varom nu är fråga,
ansåg HD att A var skyldig att ersätta S:s skada av att A utan laga rätt
(oikeudettomasti) hade fortsatt att använda hästen efter det S krävt att
få köpa den tillbaka. (Omr. 3-2. Minoriteten anförde, i likhet med un
derrätten och hovrätten, att A hade innehaft hästen i god tro ända fram
till hovrättens dom i den första rättegången, varför A inte vore ersättningspliktig.) - HD:s dom kan läsas så att A:s åtagande att sälja hästen
tillbaka och S:s yrkande därpå var en tillräcklig grund för A:s ansvar,
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således oberoende av culpa hos A. Köp gäller ju ofta presterande av
ett resultat.
I följande fall ansågs A uppenbart ha ett ansvar utan culpa, kan
ske rentav ett strikt ansvar.

HD 1989:98. A hade såsom utställare av Visa-kreditkort gentemot S
fritagit sig från ansvar i force majeure-fall. Då S köpte flygbiljetter
godkändes hans kreditkort inte som betalningsmedel, ty av okänd an
ledning hade det inträffat en sådan tillfällig störning i datatrafiken mel
lan Vanda och London att gränsen för S:s maximikredit inte kunde
bekräftas. Störningen ansågs inte ha berott på force majeure, varför A
var ansvarig för S:s skada. - Hindrets natur (temporärt hinder för kon
troll av kreditens maximibelopp vid biljettköpet) gjorde knappast
hindret övermäktigt.
Om A och S har avtalat om ömsesidiga arbetsprestationer och
S utfört sin prestation, men A:s prestation uteblivit, kan S ha rätt
till en vederlagsersättning. Denna fungerar som en betalning för
S:s arbete och förutsätter inte att A varit culpös. Se om veder
lagsersättning nedan 10.7.

4. Ansvaret då nödig omsorg krävs. Gör S gällande att A visserli
gen utfört den åtagna prestationen, men inte varit tillräckligt
omsorgsfull vid utförandet, förutsätter A:s ansvar culpa. A bör
göra sitt bästa, han bör utföra prestationen med en sådan om
sorg att hans beteende inte är klandervärt. Beroende på omstän
digheterna är det antingen A som har bevisbördan beträffande
frånvaron av culpa eller S som bör visa att A varit culpös.

Se Rodhe s. 118 f, Taxell s.281 ff och Skadestånd s. 113 ff, 124, 153 ff.
Taxell anför dock att vid avtalsbrott på grund av underlåten vårdplikt
och i viss utsträckning vid underlåten omsorgsplikt A:s ansvar inte vi
lar på culpa, utan på att A inte iakttagit det beteende som lag eller avta
let krävt, t.ex. inte vidtagit skäliga åtgärder eller inte iakttagit god ad
vokatsed. Enligt Taxell är det likväl möjligt, och i vissa fall enligt lag
nödvändigt att binda ansvaret vid culpa.
Om A bryter mot god advokatsed eller om A enligt direkt före
skrift i lag eller avtalet bör handla på ett visst sätt, t.ex. ge S vissa
upplysningar, men A underlåter detta med skada som påföljd,
är det säkert riktigt att A:s ansvar inte behöver grundas på culpa.
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Men om man skall bedöma huruvida A vidtagit skäliga åtgärder
vid vården eller i fråga om omsorgen, synes mig en culpabedömning s.g.s. alltid påkallad, t.ex. då en mäklare enligt bestämmelse
i lag bör ge parterna all den information som han bör veta att
påverkar köpet eller då en uppdragstagare med omsorg bör ut
föra uppdraget. Detta gäller även läkare, kanske dock med un
dantag för vissa plastiska operationer där ett visst resultat utlo
vats.
I följande två fall, där det inte gällde att åstadkomma ett resul
tat, utan att med omsorg eftersträva ett resultat,13 borde ansvaret
därför ha grundats på ett vanligt presumtionsansvar. Fråga an
sågs likväl vara om en sådan ”särform” av ansvar som åvilar
fraktförare enligt vad ovan i punkt 3 anfördes.
HD 1984:182. A, som ämnade köpa en bil, hade av bilförsäljaren för
ett dygn fått en bil till sitt förfogande för provkörning. A:s bror B,
som av A anlitades som sakkunnig, provkörde bilen så vårdslöst att
den körde i diket och skadades. Då A inte hade visat att skadan berott
på omständigheter som han inte kunnat undvika och vars följder han
inte kunnat förhindra, ansågs A (jämte B) ansvarig för skadan. - Ing
enting i målet tydde på att provkörningen bort ske på ett skyddat om
råde.
HD 1991:65. En häst som A hade åtagit sig att mot vederlag sköta och
träna skadades hos honom. HD ansåg A ansvarig för skadan och an
vände samma motiv som i föregående fall. - Se Sisula-Tulokas kom
mentar DL 1991 rf s. 73 f. Hon anser att omständigheterna var sådana
att ett vanligt presumtionsansvar lika väl kunnat användas som grund
för avgörandet. För övrigt skulle numera, om A vore näringsidkare
och fråga vore om en konsumenttjänst, A enligt KonsSkL 8:32 ha ett
presumtionsansvar, se även PropKonsSkL s. 30.

I de fall A personligen bör utföra den prestation som han åtagit
sig är hans ansvar ofta ett culpaansvar,14 varför en exculpering
fritar honom från ansvar.
Då i avtalsförhållande tillfogas personskada eller skada på an
nan sak än avtalsföremålet eller då fråga är om fullgörandet av
13 Således en motsvarighet till fransk rätts ”obligation de moyens” (”obligation
de prudence et diligence”), se Dufwa I 73-75.
14 Taxell s. 283.
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en biförpliktelse i avtalet tillämpas ofta utomkontraktuella reg
ler, varför ett culpaansvar gäller, se nedan punkt 10.
Framställningen i det följande visar att ersättningsansvaret för
skada på avtalsgrund hos oss vanligen grundats på att A culpöst
åsidosatt sina avtalsenliga plikter. Däremot förutsätter sanktio
nerna hävning och prisavdrag inte culpa.

B. Culpabedömningen

5. Allmänt. Culpa innebär i korthet, att A har insett eller bort
inse skaderisken och att det dessutom befinns att han bort
handla annorlunda för att därigenom helt eller delvis (försöka)
hindra skadans uppkomst. Ofta brukar man säga att A:s be
teende har varit klandervärt. Däri behöver inte ingå en moralisk
bedömning.15
Culpa är, om vi frånser uppsåt, av tre grader: grov, lindrig och
mellan dessa vad som kunde kallas vanlig culpa.16 I lagen om
värdeandelskonton §31 talas om vårdslöshet som är ”grövre än
lindrig”.
A:s ansvar är vanligen oberoende av om han vållat S:s skada
genom lindrig, vanlig eller grov culpa. Ibland förutsätter A:s an
svar enligt uttryckligt lagstadgande grov culpa. När grov culpa
föreligger kan inte anges exakt. Man brukar säga att culpan är
grov då den står mycket nära uppsåt, så att uppsåt kanske före
ligger oaktat detta inte kan bevisas. I tysk praxis har grov culpa
ansetts föreligga om A försummat enkla och helt närliggande
överväganden och inte beaktat vad envar måste inse17.
Vid culpabedömningen bör hänsyn bl.a. tas till skadans san
nolikhet och den sannolika skadans storlek, A:s möjlighet att
inse skaderisken, möjligheten att förekomma skada och kostna
derna därför, vederlagets storlek samt skälighets- och lojalitets15 Se om begreppet culpa Taxell s. 259 ff, 280 ff, Rodhe s. 125 ff, Gomard
s. 183 ff, Larenz I s. 276 ff, Esser-Schmidt I s. 377 ff och betr, utomkontraktuellt skadestånd Saxén s. 7 ff, Andersson s. 268 ff.
s. 38 f, Aurejärvi s. 143.
17 Fikentscher s. 286. Se även Gomard s. 256 ff och om grovt medvållande
Bengtsson, Jämkning s. 71 ff.
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krav. A:s culpa visar sig ofta i att A inte handlat så som andra
personer handlar i en liknande situation.
Culpabedömningen är i stort sett likadan för skada på avtalsgrund och utomkontraktuell skada, men parternas avtal medför
naturligtvis ett tillskott till bedömningskriterierna. Vid avtals
brott omfattar bedömningen utom det skadegörande beteendet
också övriga avtalsplikter.18 Det vore beklagligt om det mellan
de två typerna av skadestånd skulle uppstå en djup klyfta, ty i
verkligheten glider de över i varandra. Detta gäller i synnerhet
ersättande av person- och sakskada, som ju är allmänt förekom
mande vid båda typerna. Avtalet ger dock ofta riktlinjer för be
dömningen. Bundenheten vid avtalets ordalydelse är för övrigt
rätt stark vid bedömningen, både hos oss och i andra länder.
Om A har handlat i ond tro eller mot god sed i avtalsförhål
lande är hans beteende ofta att anse som klandervärt och medför
skadeståndsskyldighet, såframt han bort inse skaderisken.
Måttstocken vid culpabedömningen är objektiv (normal om
sorg). Detta innebär att A bör bedömas på samma sätt som
andra personer i hans ställning. Är A fackman bör han bedömas
som fackmän i allmänhet, är A ett företag bör det såsom andra
företag bedömas opersonligt. Generella regler för culpabedöm
ningen är omöjliga att ge. HB 12:2 stadgar visserligen att man
bör vårda ”inlagsfä, och förtrodt gods, som sitt egit”, men denna
bestämmelse i 1734 års lag kan inte mera tas på orden. En fack
man och en företagare måste också här bedömas objektivt. En
privatperson kommer, i varje fall om vårdandet är vederlagsfritt,
antagligen undan med samma omsorg som en normalt aktsam
person utvisar i vården av sina egna angelägenheter.19
Av denna gamla bestämmelse i HD 12:2 kan man f.ö. indirekt
dra en allmän slutsats gällande culpabedömningen: om A vid
skötseln av andras egendom inte utvisat den omsorg som han
uppenbarligen skulle ha iakttagit om fråga varit om egendom

18 Se om aktsamhetsstandarden Taxell, Skadestånd s. 66 ff.
19 Bengtsson I s. 91 f, Vinding Kruse Kobsretten s. 30 f. Jfr. Routamo-Hoppu
s. 111.
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tillhörig honom själv, talar detta ofta för att hans förfarande va
rit culpöst.
I fråga om avtalsbrott intar dröjsmål och fel en särställning,
något som framgår av deras centrala roll i KöpL, vår viktigaste
lag då fråga är om skadestånd vid avtalsbrott.
Det har därför synts mig befogat att i denna bok ägna dröjs
mål och fel särskilda kapitel. I det följande behandlas culpabedömningen endast i anslutning till några typfall.
6. Skaderiskens storlek. Kravet på omsorg ökar om risken för
skada är stor och A bort inse detta. Att en stor skada har blivit
följden av A:s avtalsbrott kan, men behöver inte tyda på att
skaderisken har varit stor. Ett högt vederlag för A:s prestation
kan innebära att större krav ställs på den omsorg som A bör ut
visa. Skärpt aktsamhet krävs då farliga maskiner eller farlig ap
paratur kommer till användning i fabriksdrift.

HD 1989:129. Belysningen på en travbana slocknade plötsligt under
en tävling, vilket ledde till att några tävlande hästar skadades. Detta
var inte en helt oförutsebar händelse. Då banan inte hade någon re
servbelysning och en sådan inte skulle ha medfört oskäliga kostnader,
ansågs tävlingsarrangören ansvarig för hästarnas skada. (Omr. 3-2.
Minoriteten förkastade skadeståndskravet, närmast med hänsyn till de
stora kostnader en reservbelysning skulle ha medfört och då en sådan
inte förekom på andra travbanor i Finland.)

HD 1982:187. Säljaren av ett flygplan var ansvarig för den skada som
köparen lidit vid en nödlandning till följd av att planet ur flygsäker
hetssynpunkt hade en oändamålsenlig placering av huvudbränslekranen. (Omr. 3-2. Minoriteten ansåg att säljaren inte var ansvarig.)

Då fråga är om skaderisken och dess inverkan på bedömningen
av A:s culpa bör hänsyn ibland tas till vad A kunnat förvänta
sig beträffande S:s (eller andra presumtiva skadelidandes)
uppträdande20.1 följande fall hade A bort räkna med möjlighe
ten att någon som nyttjade hissen var ouppmärksam.
HD 1932:247. En ingenjörsbyrå (A) hade åtagit sig att tillse och under
20 Se härom Dufwa II 2212-2226.
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hålla hissarna i ett bolags hus. Som en följd av att en dörr till hissen
kunnat öppnas, oaktat hissen inte varit på platsen, föll en person ned
i hisschaktet och dog. Bolaget ersatte skadan och krävde av A det ut
givna beloppet. A ålades att ersätta bolaget skadan, likväl endast till
hälften, eftersom skadan också hade berott på att ändamålsenlig belys
ning saknades framför schaktet. - Inte bara av ingenjörsbyrån, utan
också av bolaget krävdes särskilda åtgärder på grund av skaderisken.
7. Situationer med lägre krav på omsorg. Liksom vid utomkontraktuell skada en tillfällig ouppmärksamhet ofta inte anses leda
till skadeståndsansvar, undgår en avtalskontrahent ofta ersätt
ningsansvar för en skada som har föranletts av bagatellartade
misstag eller fel, t.ex. av smärre förseningar eller ursäktliga miss
tag.

HD 1970:35. En läderfabrik (S) sålde åt en stad ett jordområde. Enligt
avtalet ingick något lösöre inte i köpet. Då två år förflutit efter köpet
använde staden vissa skinnrester, som hade funnits på området, såsom
fyllnadsjord för en konditions- och skidbana. S krävde ersättning av
staden för skinnresterna, men S:s talan förkastades. Staden hade hand
lat i god tro och hade såväl på grund av omständigheterna som på
grund av S:s uppträdande efter köpet varit berättigad att anse att
skinnresterna kvarlämnats såsom värdelösa och således ingått i köpet.
Resterna hade inte haft något ekonomiskt värde för staden (ingen obe
hörig vinst). - S hade visserligen tillfogats skada, men staden hade
handlat i god tro (den hade inte ”skinnat” S) och kunde på grund av
S:s beteende efter köpet inte anses ha vållat S skadan. Skadan kan an
tagligen sägas vara både utomkontraktuell och en följd av ett avtals
brott.

Också vid väntjänster privatpersoner emellan är kraven på om
sorg hos den som utför väntjänsten vanligen inte höga.
Ramberg s. 155 f anför två svenska avgöranden. I NJA 1964 s. 80 un
derlät A vid spel på totalisator att enligt S:s uppdrag i två lopp satsa
på bestämda hästar. S gick miste om vinst i båda loppen, men A ålades
att ersätta S:s skada endast beträffande det ena loppet. I NJA 1986 s.
402 hade A och flera andra personer överenskommit att spela på tips.
A underlät att inlämna kupongen, som skulle ha gett en större vinst.
A ansågs ha varit oaktsam, men skadeståndet jämkades till noll. Man
måste hålla med Ramberg att det i praktiken är svårt att dra en gräns
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mellan fallen, men med tanke på att hela livet är gåtfullt är det inte
underligt att också rättvisan kan vara det.
Många yrkesutövare sysslar med rådgivning, t.ex. advokater,
förmedlare, bokföringsbyråer och olika konsultbyråer. Varje
bransch har sina regler och sedvanor, varför culpanormen är
mycket varierande vid rådgivning, ibland sträng, ibland lindrig.
Av den som har rådgivning som yrke krävs mera än av en som
inte är yrkesutövare. Den omsorg som krävs beror på vad som
är god sed och försvarligt beteende i vederbörande bransch. Ett
vederlagsfritt råd av en privatperson leder kanske till ersättningsplikt för rådgivaren endast vid grov culpa eller illojala
råd.21
De flesta är rådgivare för den ena avtalskontrahenten, men
undantag finns. En förmedlare är skyldig att beakta vardera par
tens intressen.22 En fastighetsförmedlare står i ett avtalsliknande
förhållande till båda parterna och bör ge dem båda all relevant
information, se Fastförmedlare F §21, Lagen om konsument
skydd vid fastighetsförmedling § 7 och 8. Part bör dock inte
glömma att förmedlaren personligen har ett stort intresse av att
avtal kommer till stånd, ty detta är i allmänhet en förutsättning
för förmedlarens rätt till provision.
Rådgivaren kan ha varit culpös om han försummat att företa
nödiga förundersökningar eller att upplysa om det resultat
dessa gett.

8. Culpanormen angiven i lag eller avtal. Ibland ingår i lag eller
i kontrahenternas avtal en mer eller mindre tydlig norm för culpabedömningen. Lagbestämmelsen eller avtalet kan utvisa vil
ken omsorg som krävs av A och vilka åtgärder han bör vidta. A
kan t.ex. erhålla instruktioner för sitt handlande, varmed dock
inte är sagt att han borde följa dem om de är olämpliga. Särskilda
regler kan gälla för långvariga avtal, t.ex. samarbetsavtal mellan
kontrahenterna.
Enligt HB 18:7 är en syssloman, som av egna sysslor eller av
21 Vinding Kruse, Erstatningsretten s. 104.
22 Hiekkaranta s. 210 ff betonar att en förmedlare bör vara opartisk.
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skälig orsak hindras att utföra det uppdrag som han åtagit sig,
saklös om han låter huvudmannen veta detta i så god tid att
denne kan sätta annan i sysslomannens ställe. Försummar syss
lomannen att i tid meddela om hindret kan han drabbas av skadeståndsskyldighet. Liksom den ovan i punkt 5 anförda be
stämmelsen i HB 12:2 får detta stadgande i HB 18:7 inte tas på
orden beträffande ”egna sysslor”, utan sysslan bör vara en ”skä
lig orsak” för att leda till befrielse från skadestånd.
Inte sällan är culpanormen strängare då fråga är om avtals
brott än då fråga är om tillfogande av utomkontraktuell skada.
Detta kan t.ex. gälla vården av annans egendom. Avtalet kan
ange att A bör utvisa särskild omsorg om S:s tillhörigheter, vilka
A har i sin besittning, eller att A bör visa ökad omsorg på grund
av de upplysningar som S har gett om skaderisken. En skyldig
het för A att vidta säkerhetsåtgärder existerar ofta utan att nå
gon uttrycklig bestämmelse därom intagits i avtalet.
HD 1934:M25. Föreningen A anordnade friidrottstävlingar i Idrotts
parken i Äbo. Den bänk på vilken (den betalande) åskådaren S satt var
så gammal och murken att den gick sönder och S skadades. A ålades
att solidariskt med föreningen B, av vilken A hyrt Idrottsparken för
kvällen, ersätta S:s skada. - B:s ansvar (grundat på culpa) var ju till sina
huvuddrag utomkontraktuellt. A:s avtal med S förutsatte en något så
när trygg sittplats.

HD 1969:64. S hyrde av en garageägare (A) en bilplats i hennes garage
och betalade hyran i förskott. A:s 15-åriga son X, som med hennes
vetskap hade en nyckel till garaget, tog en natt S:s bil och körde med
den mot en stolpe så att bilen skadades. A befanns ha varit oaktsam
och ålades att ersätta S:s skada, ty hon hade inte vidtagit säkerhetsåt
gärder ehuru hon känt till X:s olydnad och hans lust att pröva på bil
körning. (Omr. 3-2. Minoriteten fritog A från ansvar och åberopade
bl.a. att hon inte i avtalet med S hade ålagts någon särskild omsorgsplikt rörande bilen, men att S hade varit medveten om att X innehaft
nyckel till garaget.) - Det låg nära till hands att A ansågs ha skyldighet
att frånta nyckelbarnet nyckeln, även utan att detta sades i avtalet.
HD 1952:100. Ett bolags representant i utlandet uppsade sitt avtal med
bolaget, men bolagets verkställande direktör omtalade inte detta för de
övriga styrelsemedlemmarna i bolaget. Han dömdes därför att ersätta
bolagets skada av att ny utländsk representation inte så snart som möj2 Skadestånd vid avtalsbrott
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ligt hade skaffats i den förras ställe. - Förhållandet (avtalet) mellan bo
laget och dess direktör var här bolagsrättsligt.

Å andra sidan kan avtalet mellan A och S utvisa att ansvar för
A inte föreligger.
HD 1973:45. S hyrde av ett bostadsaktiebolag (A) en bilplats i bolagets
garage. Enligt avtalet skulle bilarna hållas olåsta i garaget och A för
säkra dem mot eldsvåda, inbrott och ofog, vilket A även gjorde. Nå
gon som hade tillträde till garaget ”lånade” S:s bil och skadade den
under körningen. Skadan ersattes inte ur försäkringen. Då det inte ens
påståtts att A eller dess anställda hade varit culpösa, ansågs A inte an
svarig för S:s skada. - Även om det uppenbarligen ålåg bolaget att tillse
att bilarna vårdades med omsorg, tydde en avtalstolkning här på att
bolaget, såframt det inte hade varit culpöst, endast svarade för skada
som var en följd av eldsvåda, inbrott eller ofog. Bolaget var inte culpöst
genom att ge andra personer som hyrde bilplatser tillträde till garaget.
Men S tyckte säkert att han haft fog för att tolka ordet ”ofog” litet
annorlunda än domstolen.

Kommer man utanför de uttryckliga normerna är utrymmet för
ansvarsfrihet större. A:s personliga kvalifikationer och erfaren
het på området ävensom hur pass perifer skadan är i förhållande
till hans centrala avtalsuppgifter får här betydelse.
HD 1980:42. Hyresgästen S, som bodde i hyresvärden A:s hus, föll på
husets hala och osandade gårdsväg och skadade sig. Med hänsyn till
att A var sjuk, ålderstigen och mindre bemedlad hade husets hyresgäs
ter enligt en flerårig praxis själva dragit försorg om gårds vägens sand
ning. A ansågs inte ansvarig för S:s skada.

I nödsituationer är det givet att part får och bör bryta mot en del
givna normer. I följande fall gällde normen den skadelidandes
beteende (medvållande).

HD 1982:123. S hade anmält sin häst till en travtävling. På grund av
det vintriga hala väglaget skadades hästen i tävlingen så svårt att den
måste avlivas. Arrangören ansågs ha ansvar för skadan. Oaktat tävlingsreglerna föreskrev att anmäld häst inte fick utebli, befanns S ha
varit till 1/4 medvållande till skadan genom att han tillåtit hästen att
delta i tävlingen. Med hänsyn till de rådande förhållandena ansåg HD
nämligen att S hade haft rätt att utebli från tävlingen, och följaktligen
borde ha uteblivit. (Omr. 3-2. Minoriteten tilldömde S full ersätt
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ning.) - Syftet med normen, som förbjöd anmäld häst att utebli från
tävlingen, var inte att tvinga S att delta i vilket busväder som helst.
9. Sedvana. Försäkringsplikt. Mången gång anger sedvanan eller
handelsbruk i branschen den omsorg som krävs. Sålunda kan,
då en verkstad har åtagit sig att reparera en bil, sedvanan i bran
schen, vid sidan av omständigheterna kring kontrahenternas av
tal, utvisa huruvida bilen bör förvaras inne i garaget eller på ett
slutet område eller får förvaras helt utan bevakning. Många fak
torer är här av betydelse, t.ex. verkstadens möjligheter att
skydda bilen, skaderiskens storlek, det förhållandet att verksta
den är yrkesutövare osv. Våra dagars opersonliga stordrift för
utsätter en större omsorg än forna tiders personliga småföretag.
Sedvanan ger ofta uttryck åt hur man handlar och hur man anser
att man bör handla i samhället.
En rockvaktmästare, som mottar ytterkläder av kunderna
och vanligen ger dem en nummerbricka, går enligt sedvana fri
från ansvar om han (utan vållande) utlämnar kläderna till den
person som uppvisar nummerbrickan eller till den som inlämnat
kläderna. Rockvaktmästaren handlade således helt riktigt i föl
jande situation. Kunden (på utgående): ”Det här är inte min
överrock”. Vaktmästaren: ”Mycket möjligt. Men det var den
som ni gav mig då ni kom hit.”
Sedvanan kan ange att en kontrahent genom att teckna en för
säkring bör bereda sin medkontrahent skydd mot skada. I annat
fall anses han ha varit oaktsam. Underlåten ansvarsförsäkring av
A kan medföra skadeståndsansvar för honom, men framför allt
kan underlåten skadeförsäkring av S leda till en nedsättning av
det skadestånd som S erhåller. Försäkringsplikten behandlas
därför i samband med medverkan till skadan nedan i 12.6.
10. Utomkontraktuella regler vid person- och sakskada. Avtals
brottet kan leda till personskada eller skada på annan sak än av
talsföremålet. Såframt inte avtalet ger annat vid handen (eller
fråga är om produktansvar), talar mycket för att man mången
gång tillämpar samma culpanorm som vid utomkontraktuell
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skada.23 Vid avtalsbrott har skada på person eller på sak som
man har i sin besittning på grund av avtalet nära släktskap med
utomkontraktuell skada.24 Om personskadan tillfogas genom
straffbart beteende träder avtalsförhållandet i bakgrunden. Vid
privat sjukvård, som i allmänhet bygger på avtal, är avtalsfrihe
ten så begränsad att det är motiverat att i huvudsak följa utomkontraktuella regler.25
Avtalsingåendet inverkar inte här på den skadelidande kon
trahentens rätt till ersättning enligt allmänna utomkontraktuella
regler. Endast om avtalet ger annat vid handen eller om starka
skäl talar för en annan bedömning, kan ett lindrigare, eller
tvärtom ett strängare ansvar än enligt vanliga utomkontraktuella
regler förekomma.26
HD 1937:133. B, som var anställd i en vapenaffär (A), uppmanade S att
utprova ett miniatyrgevär för att utröna dess träffsäkerhet. Gevärets
låsanordning gick vid utprovandet sönder och skadade S:s öga. Då S
inte kunnat visa culpa på A:s sida förkastades hans ersättningskrav
mot A.

Gomard s. 375 anför ett belysande danskt avgörande.
U 1944, 1004. En hotellgäst hade genom oaktsamhet skadat en staty
som var uppställd i hotellets vestibul. Gästen menade att han på grund
av sitt avtal med hotellet såsom betalande hotellgäst och då hotellet var
hans tillfälliga hem hade större rörelsefrihet än andra personer. Dessa
synpunkter ansågs inte vara så starka att en vanlig culpabedömning
borde frångås, varför gästen ansågs skyldig att ersätta skadan.
HD 1938.R34. S hyrde av Tammerfors stad en båtplats. På väg till
denna med sin båt fick S motorstopp. Båten fördes av strömmen över
en skyddsbom ned i Tammerforsen, varvid båten välte och S omkom.
Staden ansågs ansvarig för skadan då den hade försummat att tillse att
skyddsbommen, som hade varit utplacerad för allmänhetens säkerhet,
hade varit i vederbörligt skick. (Omr. 4-1. Minoriteten ansåg att sta
23 Se Gomard s. 375 ff, Bengtsson, Ansvarsförsäkring s. 188 f, 196 ff.
24Jorgensen s. 133 f.
25 Modeen, JFT 1993 s. 167. Vinding Kruse, Erstatningsretten s. 107: läkarhjälp
har fått karaktären av socialhjälp, varför avtalssynpunkter skjuts i bakgrun
den.
26 Se även Bengtsson, Ansvarsförsäkring s. 290.
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den inte var ersättningsskyldig, då den inte i hyresavtalet hade åtagit
sig att vidta skyddsåtgärder och därför inte begått avtalsbrott.) - Vis
serligen åberopade också majoriteten avtalet mellan kontrahenterna,
men avgörandet byggde på att staden hade brutit mot allmänna säker
hetsföreskrifter, vilka ju tog sikte inte bara på stadens avtalskontrahenter, utan också på andra personer. Se Saxén s. 32 och där anförda HD
1934:M25 och HD 1955:112.
Om fullgörandet av en biförpliktelse i avtalet leder till person
eller sakskada är det vanligen inte direkt fråga om den prestation
som A har åtagit sig, varför likheten med utomkontraktuell
skada är stor. Skadan har ibland blott en svag anknytning till
avtalet, varför detta träder i bakgrunden.
Någon skarp gräns mellan huvud- och biförpliktelser i avtal
kan dock inte dras. En huvudförpliktelse är den eller de förplik
telser som avtalet främst går ut på, således en sådan väsentlig
plikt i avtalet som kan självständigt göras gällande. Skillnaden
mellan väsentliga och oväsentliga plikter är dock vag. Huvud
förpliktelserna nämns ofta i avtalet. Biförpliktelse kan vara t.ex.
transport av avtalsföremålet. En biförpliktelse är också skyldig
heten att vidta säkerhetsåtgärder för att skydda en person eller
sak, likväl så att vid förvaringsavtal vårdplikten är en huvudför
pliktelse. Biförpliktelsen kan gälla avtalsföremålet, varvid den
ofta är så nära anknuten till huvudförpliktelsen att båda bör
följa samma regler, t.ex. plikten att vårda eller försäkra egendom
som skall transporteras eller repareras.
Men ibland är biförpliktelsen mera perifer och medför att
reglerna för påföljder vid brott mot huvudförpliktelserna inte
är tillämpliga.27
11. Företag. Ett företag bedöms rätt strängt. Culpa hos företa
gets ledning, anställda eller medhjälpare leder till att företaget
anses vara culpöst, se nedan kap. 9. Men personliga faktorer
lämpar sig ofta inte för bedömningen. Taxell talar om ett verk
samhetsansvar till skillnad från ett personansvar. Han anför bl.a.
att det av ett företag krävs att det i fråga om organisation, led
27 Taxell, Köplagen s. 58 f.
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ning, kontroll och sakkunskap har normalstandard med allsidig
beredskap och ekonomiska resurser att fullgöra avtalet. Av ett
företag krävs ett snabbt och effektivt handlande. Skadeståndet
kan betraktas som en allmän kostnad som kan överföras på
kunderna.28 Men även om ekonomiska faktorer och synpunkter
är av betydelse och man har rätt att ställa höga krav på ett före
tag i fråga om ekonomiska resurser, får oskäliga uppoffringar
inte krävas.
Belysande för den olika uppfattning som man kan ha om vad
som är skäliga kostnader är HD 1989:129, se ovan punkt 6.
Olika företag bör dock bedömas olika. Ett litet företag kan i
fråga om den omsorg det bör utvisa mången gång jämställas med
en enskild person. För övrigt kan i ett och samma företag en
viss verksamhet medföra ett lindrigare, en annan verksamhet ett
strängare ansvar, se ovan punkt 9. Ett strängare ansvar förefinns
då avtalet ingår som ett normalt led i företagets verksamhet.29
HD 1990:117. En organisationstidning hade dröjt tio dagar med att
meddela ett postorderbolag att tidningens huvudredaktör vägrat att
publicera bolagets annons rörande försäljning av säsongvaror. Tid
ningen ansågs skyldig att ersätta bolagets skada.
HD 1953:157 (se nedan 4.7). Ett företag svarade för sina arbetsred
skaps duglighet.

12. Fackmän. Också en fackman drabbas av en rätt sträng culpabedömning. Detta gäller även då han utför uppdraget gratis,
t.ex. gratis förvarar något åt medkontrahenten. Av en fackman
som yrkesmässigt utövar en viss verksamhet kan man, liksom
av ett företag, kräva sakkunskap och att han har dugliga arbets
redskap och kunniga medarbetare. Felaktiga metoder och åtgär
der leder lätt till ansvar. Egenskapen av fackman skapar tillit hos

28 Taxell, Skadestånd s. 49 ff, 67 ff, 157 ff.
29 Se Taxell s. 303 ff och Skadestånd s. 51 f, Sevön m.fl. s. 19 f. Betr, ett fartygs
egenskaper vid befraktningsavtal talar Honka s. 280 ff för ett ”automatiskt
ansvar” sammanbundet med företagsverksamhet.
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medkontrahenten. Ibland är fackmannens ansvar strängare än
ett culpaansvar.30
Ett sjukhus och en privatpraktiserande läkare har vanligen
bedömts som fackmän i fråga om behandlingen och vården av
patienterna. Detta gäller t.ex. fel vid operation, fel i övervak
ningen av patient och underlåtenhet att handla med erforderlig
snabbhet.31 Ju större sakkunskap fackmannen besitter, desto
större krav kan ställas på honom. Ju mindre sakkunskap fack
mannens medkontrahent äger, desto mera krävs av fackmannen.
En fackmans ansvar gäller ofta inte ett visst ekonomiskt eller
annat resultat, utan fackmannen åtar sig att efter bästa förmåga
utföra uppdraget. Nämnas må att i bolag får den styrelsemed
lem som är fackman räkna med att det ställs strängare krav på
honom. De övriga styrelsemedlemmarna anses därför ibland
rent av inte alls ha varit culpösa. Varje styrelsemedlem är inga
lunda att betrakta som en fackman, men i ett aktiebolag bör sty
relsemedlemmarna besitta en allmän förmåga att sätta sig in i
bolagets verksamhet och bör naturligtvis följa lag och bolags
ordning.
13. Oerfarna personer. En oerfaren person som åtar sig en pres
tation, vars utförande kräver erfarenhet, har vanligen varit culpös om utförandet på grund av hans oskicklighet leder till
skada. Möjligen har medkontrahenten dock bort beakta oerfa
renheten och därför varit medvållande till sin skada.

HD 1978:120. En flygelev (A) deltog i en flygkurs i syfte att förvärva
sig tillstånd att flyga. Då han första gången flög ensam och därvid med
S:s tillstånd använde dennes flygplan landade han felaktigt och ska
dade planet. Då A inte hade brutit mot givna föreskrifter och skadan
berott på hans oerfarenhet, ansågs han inte skyldig att ersätta skadan. Slutresultatet berodde säkert mycket på att fråga var om en kurs för
nybörjare.
14. Vederlagsfrihet. Då A:s handling medfört skada för med30 Taxell s. 300 ff.
31 Se Oesch s. 37 ff och numera PatientskadeL.
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kontrahenten S, leder vederlagsfrihet inte automatiskt till an
svarsfrihet.
Enligt Hellner tillämpade domstolarna i Sverige tidigare ungefär
samma regler för benefika och onerösa handlingar som medförde sak
skada, varför bedömningen vid benefika handlingar var sträng, särskilt
mot företag. Tendensen går kanske dock i riktning mot en lindring av
ansvaret på grund av dess privata karaktär, Hellner II, 1 s. 242 f.

HD 1939:552. Med A:s samtycke lärde sig S att använda A:s klyvsåg.
S skadade sig på grund av att sågen inte var försedd med ändamålsenlig
skyddsanordning. A ålades att ersätta S:s skada.

HD 1956:10. En häst skadades då den transporterades på en lastbil och
trampade genom bilflaket. Majoriteten i HD ålade transportören A
ersättningsplikt, eftersom det inte hade visats att skadan hade upp
kommit genom en olyckshändelse som A inte skäligen hade kunnat
förutse eller hindra. Minoriteten (2 JR) åberopade såsom motiv för an
svarsfrihet bl.a. att A inte hade varit culpös, att hästägaren hade känt
till bilens skick och att transporten hade skett så gott som vederlagsfritt. - Enligt nu gällande lag om vägbefordringsavtal, som gäller avtal
mot vederlag, är fraktföraren enligt § 29 visserligen inte ansvarig om
skadan beror på den särskilda risk som härrör av befordran av levande
djur. I förevarande fall var det dock flakets skick som var den främsta
orsaken till skadan.
NJA 1987 s. 710 (se nedan 7.1). Kommunen A:s ansvar följde vanliga
regler oaktat A inte erhöll vederlag, men fråga var om att A upplät en
lokal för en socialt gynnsam ungdomsverksamhet, således ett benefikt
avtal av speciellt slag.
Av den som åtagit sig skötseln av en annan person krävs sedvan
lig omsorg, oaktat åtagandet varit vederlagsfritt. Av en läkare
som opererar en patient krävs i stort sett samma omsorg obe
roende av om operationen sker vederlagsfritt eller mot lön eller
arvode. Presumtionsansvar gäller vanligen för skada på omhän
dertagen egendom, se nedan punkt 16.
Mången gång kan vederlagsfrihet dock medföra en lindrigare
bedömning.32 Bekant är att bestämmelserna i avtalslagens tredje
kapitel om avtals ogiltighet har avfattats så att en gåvogivare kan
32 Här kan hänvisas till de av Bengtsson I anförda särskilda avtalstyperna. Se
även Treitel s. 12 f.
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bedömas lindrigare. Den som av misstag har gett ett bindande
gåvolöfte kan t.ex. åläggas att ersätta endast medkontrahentens
negativa avtalsintresse eller helt fritas från ersättningsplikt.
Den vars prestation är vederlagsfri måste i många avseenden
bedömas lindrigt, ibland kanske så att hans skadeansvar förut
sätter grövre oaktsamhet, t.ex. uppenbar skaderisk.33 Vederlagsfriheten kan ibland leda till att det i stället för presumerad culpa
krävs bevisad culpa hos honom. Avgörande för bedömningen är
(en tolkning av) avtalet mellan kontrahenterna. En gåvogivare
eller långivare svarar vid avtalsbrott endast för mottagarens ne
gativa avtalsintresse.34
Vid skada på annan S:s sak än avtalsföremålet kommer där
emot, förutom reglerna om produktansvar, utomkontraktuella
regler i fråga. Om A har skänkt bort ett sjukt föl, men inte för
gåvotagaren omtalat fölets sjukdom, och fölet smittar ned gåvotagarens övriga hästar med påföljd att både fölet och hästarna
måste avlivas, svarar A vanligen inte för gåvotagarens förlust av
fölet, men ofta nog för hans förlust av de övriga hästarna.35

C. Presumtionsansvar

15. Allmänt. Då A tillfogat S skada är det S:s sak att visa skadans
storlek och omfattning samt orsaksförhållandet mellan A:s be
teende och skadan. Enligt RB 17:1 bör käranden bevisa de om
ständigheter som stöder käromålet. Vid utomkontraktuell
skada bör S för att kunna tilldömas skadestånd i allmänhet visa
att A har varit culpös. I avtalsrätten är det vanligen A som för
att undgå skadeståndsskyldighet bör visa att skadan inte härrör
av att han själv eller hans medhjälpare varit culpösa. A har såle
des ett presumtionsansvar, i fråga om culpa en exculperingsplikt
(tuottamusolettama, diskulpaatiovelvollisuus).

Se Taxell s. 264 ff, 286 ff, Godenhielm s. 82, Halila s. 265 ff, 270 ff,
33 Se Taxell s. 290. Enligt Vinding Kruse, Kobsretten s. 34 svarar gåvogivaren
för sin culpa endast i den utsträckning detta överensstämmer med billighet.
34 Gomard 1 s. 177.
35 Kangas s. 132 f.
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Aurejärvi s. 144 ff, Routamo-Hoppu s. 97, Takki s. 175 f, Krüger s. 789
f. Regeln om presumtionsansvar är dock inte undantagslös, se Taxell,
Skadestånd s. 76 f, 151. Såsom Dufwa I 523 visar har presumtionsansvaret i Tyskland och Frankrike i flera fall införts utan direkt stöd i
lag, också betr, utomkontraktuell skada.

Presumtionsansvarets dominerande ställning i Finland framgår
tydligt av praxis. Motiven för ett sådant ansvar är många. Man
bör utgå från att A, som har åtagit sig en prestation, behörigen
fullgör den. Ett relativt strängt ansvar för A bidrar till att åtagna
prestationer fullgörs, något som ligger i samhällets intresse. Det
är vanligen lättare för A att visa att han inte varit culpös än det
är för S att visa att A varit culpös. A har lättare att på förhand
skaffa bevis och bevara bevismedel med tanke på en kommande
kontrovers mellan honom och S. Halila framhåller med rätta att
redan den omständigheten, att S har visat att ett orsakssamband
föreligger mellan A:s förfarande (avtalsbrottet) och S:s skada,
mången gång utgör ett prima facie-bevis för A:s culpa och talar
för att han har ett presumtionsansvar.36
HD 1950:R 14. En arbetstagare i ett bolag skadades i tjänsten av att
han fick en elektrisk stöt då han rengjorde en transformator. Orsaken
till stöten var ett fel i en strömbrytare. Då bolaget inte hade kunnat
exculpera sig ansågs det skyldigt att ersätta skadan. - I rubriken till
rättsfallet uttalades, att arbetstagarens krav godtogs med tillämpning
av principerna rörande ansvar på grund av avtal, med vilket uttalande
säkert just avsågs att presumtionsansvar förelåg. Dylika uttalanden av
generell karaktär är sällsynta i vår praxis.

På senare tid har man inte i samma utsträckning som tidigare
låtit bevisbörderegler avgöra tvister om skadestånd. En av orsa
kerna till detta är den fria bevisprövningen och bevisvärde
ringen med högre krav på den som har större sakkunskap eller
bättre möjligheter att utreda, att skaffa bevis och att på förhand
säkra bevisningen. Enligt RB 17:1 bör svaranden bevisa sådana
omständigheter som han anför till sin fördel. I vissa fall får san
nolikheten eller överviktsprincipen bli det avgörande. Men om
endast en mager utredning förebragts i målet, finns det inga ga
36 Halila s. 267.
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rantier för att en överviktsprincip skulle leda till ett riktigare
slutresultat. Klami m.fl. betonar att det i första hand inte är fråga
om bevisbördan, utan om beviströskeln, om vad som krävs för
att övertyga domstolen. Denna tröskel får inte vara alltför hög.37
Ofta ger praxis inte vid handen hur avtalsförhållandet mellan
parterna inverkat på bedömningen av bevisfrågan. Om culpa
hos A kan anses bevisad, anför domstolen ofta detta även om
den hade kunnat motivera domen med att A inte visat att han
inte varit culpös. Domen övertygar mera om den direkt anger
att det är utrett att A varit culpös.
Presumtionsansvaret har erhållit en starkare ställning i Fin
land än i många andra länder. För att undgå faran att det i en del
fall leder till ett närapå strikt ansvar bör alltför stora krav visavi
exculperingen inte ställas på A.
Om det i lagen uttryckligen stadgas att A är skadeståndsskyldig om han varit culpös, krävs det uppenbarligen viss utredning
om att han varit culpös för att han skall kunna dömas ansvarig.
Han bör inte åläggas skadeståndsansvar enbart på grund av att
han inte kunnat exculpera sig. Men den fria bevisprövningen le
der ofta till ansvar för honom. Sålunda kan A:s avtalsbrott i och
för sig tyda på culpa hos A. Se omKöpL § 27 mom. 4 nedan 3.6.
I det följande anförs några allmänna synpunkter på bevisbör
dan, vilka längre fram i boken ställvis kompletteras, se t.ex. be
träffande köp och hyra kap. 3-5.
16. Skada på omhändertagen egendom. Om A har omhänderta
git ett föremål tillhörigt medkontrahenten, har A vanligen ut
tryckligen eller tyst åtagit sig att vårda föremålet, ibland att un
derhålla det, och att återlämna det i någorlunda samma skick.
Ifall föremålet skadas, förstörs, försvinner e.dyl. anses A rätt all
mänt ha ett presumtionsansvar.38

37 Klami m.fl. s. 9 ff.
38 Se t.ex. KonsSkL 8:32 samt Halila s. 272 ff, Aurejärvi s. 146, Bengtsson I s.
56, 76, 88 f, 139, 160, Hellner II 2 s. 203, Gomard 2 s. 163.
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Presumtionsansvaret gäller också vederlagsfria avtal,39 likaså
då A har omhändertagit andra av S:s saker än avtalsföremålet.
Att de är under A:s kontroll talar för ett presumtionsansvar. Ett
sådant ansvar är däremot inte lika givet om avtalsföremålet
kommit i A:s besittning utan att A har ”tagit det om hand” eller
om A inte alls haft det i sin besittning.
KonsSkL 6:4 innehåller en bestämmelse som just gäller om
händertagen sak. Om vid hemköp varan är i köparens besittning
och den har förstörts, försämrats eller skadats, förlorar köparen
inte sin rätt att frånträda köpet, men en förutsättning härför är
att han visar att han inte varit vårdslös vid vårdandet.
Vid förvaringsavtal har förvararen ett presumtionsansvar, se
t.ex. HD 1959:109 och HD 1952:51.
Den som utför arbete på annans sak har vanligen ansetts ha
ett presumtionsansvar om saken skadas då han har den om
hand.
HD 1976:M 5. Ett bärgningsbolag som åtagit sig att dra en bil upp ur
diket hade presumtionsansvar för den skada som bilen tillfogades vid
uppdragandet.
HD 1963:37. Presumtionsansvar förelåg för en gårdskarl, som mot er
sättning reparerade S:s bil på fritid som kvällsarbete och därvid under
svetsningsarbete skadade bilen. - Se om presumtionsansvar vid repara
tion även HD 1946:154, HD 1951:71 och HD 1960:62 samt vid be
täckning av sto HD 1938:284.

Numera gäller dock vid konsumenttjänsteavtal ett ansvar utan
culpa enligt KonsSkL kap. 8, se nedan 4.8.
För skada uppkommen under transport har transportören i
allmänhet ett presumtionsansvar för skada som drabbat egen
dom som han omhändertagit. Se VägbefordrL § 27, HD
1948:433 (lastbilstransport av varor) och HD 1956:10 (transport
av häst på bilflak, se ovan punkt 14).
Också vid lån gäller, trots HB 11:1, ett presumtionsansvar,40
så HD 1942:R 28 (lånad häst hade dött hos låntagaren).
Om skada vid hyresavtal se nedan 4.12.
33 Halila s. 274 ff.
40 Se Routamo-Hoppu s. 112, Bengtsson I s. 76.
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I ett viktigt avseende modifieras presumtionsansvaret. Skulle
vissa omständigheter tyda på att skadan på den omhändertagna
saken härrört av något annat än A:s culpa, är ett presumtionsansvar inte lika givet.
Följande tre avgöranden gällde stöld genom inbrott av saker
som A hade mottagit av S för arbete. A borde ju enligt huvudre
geln ha presumtionsansvar, men omständigheterna kring in
brottet kan ha varit sådana att de talar för att A inte varit vårds
lös.

HD 1948:148. (se nedan 7.1). S ansågs ha bevisbördan betr, två regn
rockar som han inlämnat till tvätteriet A och som där blivit stulna.

HD 1945:R 41. A hade visat att de skinn som S lämnat till hennes affär
för pälstillverkning hade stulits under natten genom inbrott. Då det
inte hade framgått att A varit vårdslös vid vården av skinnen, förkasta
des S:s skadeståndskrav.
HD 1951:71. S inlämnade år 1945 till urmakaren A för reparation ett
fickur med nickelboett. A visade att klockan stulits genom inbrott. Då
A inte visat att klockan förvarats i låst kassaskåp eller på annat sätt
vårdats med nödig omsorg, ålades A att ersätta S klockans värde.
(Omr. Ett JR ansåg att klockan hade förvarats med sedvanlig om
sorg.) - Fråga var om en ”vanlig” klocka, varför avgörandet kanske
förefaller strängt, men det berodde antagligen på den stora bristen på
allting just efter kriget. En urmakare är för övrigt inte så lätt ursäktad
som en skinnberedare, ty förvaringen av skinn är besvärligare.

Ett omhändertaget djur har kanske haft en viss rörelsefrihet och
betett sig oberäkneligt, eller också har djurets sjukdom varit den
egentliga orsaken till dess skada. I VägbefordringsavtalsL § 29
undantas befordran av levande djur från transportörens stränga
ansvar.
I följande avgörande krävdes bevisad culpa.

HD 1947:99. A fick använda S:s häst för dragning av timmer. Hästen
insjuknade hos A och måste avlivas. Häradsrätten ansåg det utrett att
sjukdomen hade berott på att hästen överansträngts i arbetet. I likhet
med hovrätten fann HD dock A inte ansvarig för skadan, eftersom det
inte hade visats att sjukdomen orsakats av att hästen ansträngts för
mycket eller annars berott på A:s bruk av hästen. - Timmerstockar
kan naturligtvis dras på olika sätt.
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HD 1964:100. Den häst som A hade lånat av S insjuknade hos A i korsförlamning och måste avlivas. A ansågs ha presumtionsansvar. - Ett
presumtionsansvar var närliggande om omständigheterna tydde på att
A skött hästen felaktigt. Häradsrätten ansåg A ansvarig på en dubiös
grund: genom att inlåta sig i underhandlingar om skadans ersättande
ansågs A ha medgett att han varit försumlig.

Då en arbetstagare i arbetet skadar de arbetsredskap som arbets
givaren ställt till hans förfogande, har arbetstagaren i allmänhet
inte ett presumtionsansvar, oaktat arbetsgivaren anförtrott ho
nom arbetsredskapen och han således haft dem om hand.
Arbetet sker ju under arbetsgivarens uppsikt och ledning,
vartill kommer sociala hänsyn.41
17. Personskada. Då A tillfogat S personskada bör man skilja
mellan huvud- och biförpliktelser.
a. A:s åtagande kan enligt avtalet med S direkt gå ut på att dra
försorg om S:s säkerhet. Då har vi att göra med en huvudför
pliktelse och ett presumtionsansvar för A är rätt givet om S till
fogas personskada.

HD 1982:135. En förening hade mottagit barn i sin dagvård. Ett av
barnen gungade i ett träd så att en trädgren träffade ett annat barn i
ögat. Då föreningen, som var skyldig att tillse att barnens lekredskap
var trygga, inte hade kunnat exculpera sig ansågs den ansvarig för ska
dan. (Omr. 3-2. Minoriteten ansåg att försummelse på föreningens
sida inte hade visats.)

Patients rätt till ersättning för personskada grundades före PatientskadeL:s tillkomst rätt allmänt på bevisad culpa hos läkaren
eller övrig sjukvårdspersonal, dvs. på utomkontraktuella
regler,42 se t.ex. HD 1947:161 och HD 1982:163. Avtalsförhål
landet mellan patienten och dennes medkontrahent (läkaren,
sjukhusägaren m.fl.) trädde i bakgrunden. Patientens samtycke
till en operation, särskilt en riskfylld sådan, ansågs dock vanli
gen så vitt möjligt böra inhämtas. Ett presumtionsansvar ute
41 Bengtsson, Ansvarsförsäkring s. 189, 194.
42 Se Modeen, JFT 1993 s. 178.
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slöts ofta av att straff samtidigt yrkades vid domstolen. Allmänne åklagarens medverkan i målet beredde patienten vissa
fördelar.
Numera har patientens ställning förbättrats. Han får enligt
PatientskadeL ersättning för viss skada oberoende av A:s culpa,
men i övrigt hänvisar PatientskadeL § 3 till bestämmelserna i
SkL, dvs. utomkontraktuella regler. Vad beträffar skyldigheten
att bevisa medkontrahentens culpa vore det likväl aningen un
derligt, om en sådan skada som faller under PatientskadeL er
sätts strikt, medan annan skadas ersättande alltid skulle förut
sätta att patienten kan bevisa culpa på medkontrahentens sida.
För patienten är det ofta svårt att visa att ett fel begåtts. Såsom
Halila, Oesch och Modeen anför vore ett presumtionsansvar
ofta motiverat.43
HD 1984:163. En tandläkare hade presumtionsansvar för skada åsam
kad patienten genom tandutdragning.

b. Biförpliktelser. A:s skyldighet att dra försorg om S:s säkerhet
har ofta karaktären av en biförpliktelse, närmast en plikt att
vidta nödiga skydds- och säkerhetsåtgärder så att S inte tillfogas
person- eller sakskada.
Såframt biförpliktelsen är mera fristående, och inte direkt an
sluter sig till huvudförpliktelsen, kunde A göra gällande att han
inte direkt har åtagit sig biförpliktelsen och att ett ansvar därför
förutsätter visad culpa hos honom. I praktiken är det emellertid
mycket svårt att dra gränsen mellan huvud- och biförpliktelse,
och i praxis tycks ett presumtionsansvar vara rätt allmänt
omfattat.44 I synnerhet om A har betydligt lättare än S att före
bringa utredning om sina åtgärder är ett presumtionsansvar na
turligt, men i andra fall ligger ett krav på bevisad culpa närmare.
HD 1948:R12. I den A tillhöriga restaurangen Samppalinna i Åbo
hade A:s hund bitit en gäst i handen då gästen på väg till toaletten hade
att passera kassarummet. Då A inte hade visat att hon vederbörligen
fullgjort sin plikt att tillse att gästerna inte utan egen skuld tillfogades
43 Halila s. 287 f, Oesch s. 49 f. Modeen, JFT 1978 s. 215 ff, 230 anför att starka
skäl talar för att bevisbördan överflyttas på läkare och sjukhus.
44 Så redan Hakulinen s. 235.
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skada av hunden, ansågs hon skyldig att ersätta gästens skada inkl,
sveda och värk. (Omr. 3-2. Minoriteten ansåg A ansvarsfri, eftersom
gästen inte hade visat att hunden varit argsint till naturen och då gästen
själv hade varit vållande till sin skada genom att han sträckt ut handen
mot hunden då den höll på att äta.) - Fråga var här om en biförpliktelse
för A. Den utsträckta handen blev, såsom i livet tyvärr ofta är fallet,
inte betraktad som en gest av försoning, varken av minoriteten eller av
hunden. Avgörandet (presumtionsansvar) ansågs ha sådan bärvidd att
det publicerades bland HD:s redogörelser.

HD 1972:10. Ett företags kund halkade på företagets hala gårdsplan
då han besökte företaget. Detta ansågs ha presumtionsansvar för sina
kunders säkerhet då de besökte företaget. Företaget hade inte kunnat
visa att vädret eller övriga förhållanden gjort det övermäktigt att dra
försorg om kundens säkerhet.
HD 1975:64. En arrangör av en ishockeymatch ansågs ha presum
tionsansvar då pucken under matchen hade skadat en åskådare på läk
taren. (Omr. Två JR ansåg arrangören ha strikt ansvar.) - Ett presum
tionsansvar gäller uppenbarligen för arrangörer av fester, samkväm,
möten o.dyl.
HD 1992:141. En skidåkare skadades när han steg ut ur en skidhiss
som mot betalning stod till allmänhetens förfogande. Hissens ägare
ansågs ha presumtionsansvar för skadan.

I de två sistnämnda avgörandena var det uppenbart fråga om en
sådan biförpliktelse att inte tillfoga medkontrahenten person
skada som stod i nära samband med det egentliga åtagandet.
För skada som drabbar en arbetstagare till följd av att de ar
betsredskap eller den materiel som arbetsgivaren har ställt till
hans förfogande varit felaktiga har arbetsgivaren i allmänhet ett
presumtionsansvar, i synnerhet om redskapen och materielen
varit direkt farliga. Se även HD 1950:R 14, ovan punkt 15.

18. Uppdrag. Då A gentemot S har åtagit sig ett immateriellt
uppdrag är ett presumtionsansvar inte lika givet som då A har
omhändertagit en sak.45 Uppdraget kan gälla annat än rätts
handlingar.
45 Se Wilhelmsson s. 181 ff. Enligt Halila s. 288 f existerar ett presumtionsan
svar, enligt Hellner II, 1 s. 210 har den skadelidande i allmänhet bevisbördan.
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Det normala är att en uppdragstagares culpaansvar är ett presumtionsansvar. Så är dock inte alltid fallet. En exculpering stäl
ler sig nämligen betydligt svårare för en uppdragstagare än för
en person som omhändertagit en sak. Sakskadan är till kontu
rerna betydligt klarare. Går uppdraget ut på att uppdragstaga
ren skall försöka få ett avtal till stånd, åligger det visserligen ho
nom att visa att han vidtagit åtgärder i saken. Däremot vore det
i allmänhet helt omöjligt för honom att t.ex. visa att det inte be
rott på hans culpa att han inte fått ett avtal till stånd. Uppdraget
går ju mången gång inte ut på att A skall åstadkomma ett visst
resultat, utan på att A med omsorg skall utföra ett arbete, ett
uppdrag.
Särskilt i de fall uppdraget till A innebär att A bör utvisa viss
omsorg tycks det mig att en viss bevisskyldighet ligger också
på S.46 En medverkan av både A och S till sakens utredning är
påkallad. Ofta framlägger S de fakta på grund av vilka domsto
len sedan anser att A varit culpös.
Wilhelmsson, Fastighetsförmedling s. 182 ff anför att vid förmedlingsuppdrag en uppdragsgivare som lidit skada bör visa att förmedlaren
brutit mot en handlingsnorm som ålegat honom, t.ex. att han handlat
mot de krav man i allmänhet kan ställa på honom, medan det är för
medlarens sak att därefter exculpera sig.

Om A skall verka för avsättningen av S:s produkter, kunde A
åläggas plikt att visa varför han inte vidtagit en viss av S angiven
sälj befrämjande åtgärd.
HD 1938:539. Advokaten A hade av klienten S fått ett uppdrag. A vi
sade att han vidtagit vissa åtgärder för instämningen av S:s motpart,
som höll sig undan. Det ansågs åligga S att visa att det hade berott på
A:s försummelse att stämning inte kunnat delges.

Följande avgörande visar behovet av en fördelning av bevisskyl
digheten mellan avtalskontrahenterna.
HD 1992:12. S deltog i en av ett bolag anordnad sällskapsresa till Tene
riffa. Vid avresan med Finnairs flyg från Teneriffa omtalade S:s med
passagerare att S planerade att spränga planet i luften. Bolagets repre
46 Marty-Raynaud s. 504 ff, 512.
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sentant anmälde om saken till Finnair, något som redan flygsäkerheten
betingade, och Finnair anmälde därom till ortens polismyndigheter. S
blev anhållen av polisen, men befanns oskyldig först efter det planet
avgått. S krävde skadestånd av bolaget. Då bolaget hade visat att det i
flera väsentliga avseenden inte hade varit culpöst, men S inte hade visat
att bolaget eller bolagets anställda i övrigt försummat sina skyldigheter
som researrangör, förkastades S:s krav. - Se även Ari Saarnilehtos
kommentar LM 1992 s. 759 ff.

Om uppdragsgivaren visar på en konkret åtgärd, vilken upp
dragstagaren inte har vidtagit, åligger det vanligen uppdragsta
garen att exculpera sig. Detta vore t.ex. fallet då ett tippningsombud inte vidarebefordrat den ifyllda tipskupong som han
mottagit.
HD 1968:66. S påstod att en bank vid en pantrealisation hade till sitt
dotterbolag till underpris sålt den säkerhet som banken mottagit av S.
Banken undgick ansvar då den visade att den inte inom skälig tid hade
kunnat få ett bättre pris genom att sälja panten till någon annan per
son.

D. Culpa in contrahendo

19. Vid förberedelserna för och underhandlingarna om ett avtal
med S kan A uppträda klandervärt och därigenom orsaka S
skada (culpa in contrahendo). A kan t.ex. försumma sin upplys
ningsplikt genom att förtiga vissa fakta eller genom att ge S fel
aktiga uppgifter. Fråga är om ett klandervärt, illojalt förhållande
av A i samband med avtalets ingående.47
Om det tilltänkta avtalet sedermera ingås, kan A drabbas av
skyldighet att på grund av sitt nämnda vållande ersätta den
skada som hans beteende har medfört för S. A:s culpa in contra
hendo bedöms då såsom annan culpa hos honom. Se kap. 5 om
A:s uppgifter och upplysningsplikt. Se även KöpL § 18 och 40,
HD 1992:89, nedan 9.7.
I det följande berörs de fall då det tilltänkta avtalet inte ingås
47 Se Taxell s. 94 f, von Hertzen s. 158 ff, Rodhe s. 136 ff, Adlercreutz s. 102 ff.
Hemmo s. 92 talar om ”sopimuksen valmisteluun liittyneestä tuottamuksesta”.
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och S kräver skadestånd av A. Fråga är om en utomkontraktuell
skada. A har t.ex. gett S vilseledande upplysningar med påföljd
att S inte ingår avtalet och i stället kräver skadestånd av A. I all
mänhet är skadan en ren förmögenhetsskada, en förlust som inte
uppkommit i samband med person- eller sakskada.

I utländsk rätt har man numera skyddat parts tillit då avtalsunderhandlingarna avbrutits, se von Hertzen s. 158 ff, 184 ff och t.ex. det av
honom s. 173 ff, 205 anförda rättsfallet Hoffman v. Red Owl Stores
Inc (1965) från USA. Tillitens betydelse framhävs genomgående av
Kleineman.
Den culpöse A:s skadeståndsansvar kunde motiveras med före
skriften i SkL 5:1 att ren förmögenhetsskada ersätts på utom
kontraktuell grund, om A har gjort sig skyldig till brott eller om
synnerligen vägande skäl föreligger. Denna bestämmelse i SkL
förutsätter likväl en rätt höggradig illojalitet. Eftersom man vid
culpa in contrahendo har att göra med ett avtalsliknande förhål
lande, bör ren förmögenhetsskada kunna ersättas också under
andra än de i SkL nämnda förutsättningarna. I allmänhet bör
man dock kräva ett i förhållande till omständigheterna illojalt
eller påtagligt culpöst beteende, ett missbruk av förtroendeför
hållandet mellan parterna. Kleineman talar om ”kvalificerat oe
tiskt beteende”. Man brukar ibland använda det litet förkle
nande ordet ”kvasikontrakt” då det, såsom Ramberg säger, ”inte
är fråga om ett avtal i en egentlig bemärkelse, utan bara
nästan.”48 Hemmo anser att ansvaret inte vilar på SkL 5:1, utan
att det är en självständig ansvarsnorm, varom lagstadgande tills
vidare saknas.49
I KomBet 1990:20 föreslås att till AvtL fogas ett stadgande
§ 1 a att part (A) är skyldig att ersätta de utgifter som motparten
åsamkats genom åtgärder för beredningen eller fullgörandet av
ett avtal som sedan inte uppkommit. En förutsättning för ersättningsplikten är att A uppsåtligen eller av vårdslöshet gett mot
parten grundad anledning att vidta åtgärderna.
I Tyskland har avtalsrättsliga synpunkter (”ein vertragsähn48 Kleineman, JT 1991-92 s. 140, Ramberg s. 253.
49 Hemmo s. 94.
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liches Verhältnis”, ”eine Kombination von Vertrags- und Un
rechtsregeln”) intagit en framträdande plats i culpa in contra
hendo-fallen. S:s legitima förväntningar, den stegrade sociala
kontakten mellan parterna brukar betonas. Ersättningen be
gränsas dock till det negativa avtalsintresset.50
Det innebär inte i och för sig culpa av A att han påbörjar eller
fortsätter avtalsunderhandlingarna med S. Han har rätt att av
bryta underhandlingarna utan att detta innebär culpa. A får dra
ut på underhandlingarna med S i syfte att söka nå ett acceptabelt
resultat. Utgångspunkten för en bedömning är att underhand
lingarna inkl, ett avbrytande av dem sker på bådas risk. Ju längre
underhandlingarna framskridit, desto större lojalitetskrav kan
ställas på parterna. Skulle A helt ha saknat avsikt att ingå avtal
med S eller skulle A vid underhandlingarna obefogat ha väckt
S:s tillit till att A syftar till att ingå avtalet, kan K i vissa situatio
ner göra sig förfallen till culpa in contrahendo med ersättningsplikt. Med rätta framhäver von Hertzen den tillit A väckt hos
motparten.51 Se om culpa in contrahendo vid ogiltiga avtal
kap. 14.
Den ersättning som vid culpa in contrahendo kommer ifråga är i all
mänhet en ersättning för negativt avtalsintresse, så KomBet 1990:20 s.
255, men ersättningens storlek kan bli beroende av förhållandena in
casu, von Hertzen s. 240 f.
HD 1950:R 17. Efter underhandlingar med S hade A utan iakttagande
av laga form förbundit sig att köpa S:s fastighet, men dragit sig från
köpet. S:s krav på skadestånd av A förkastades, då S inte visat att han
före köpet skulle ha vidtagit sådana åtgärder som medfört kostnader
för honom. - En ersättningsplikt hade således varit möjlig.
I Frankrike kan parterna, oaktat de inte ingått ett slutligt avtal, be
finnas ha kontraktuella relationer till varandra, eller också kan dom
stolens avgörande grundas på utomkontraktuell culpa, se Harris-Tallon s. 148.
50 Se Fikentscher s. 66 ff, Esser-Schmidt I s. 56 ff, Kleineman s. 399 ff, 430 ff.
51 von Hertzen s. 228 ff. Se även Aurejärvi s. 135, KomBet 1990:20 s. 126,251 ff
samt Gomard 2 s. 197 f, som talar om att part har handlat i strid med ”redelig
forretningsskik”. Larenz II s. 428 ff talar om missbruk av förtoendeförhållande, t.ex. då en bank för en person som inte är kund i banken felaktigt uppger
att en check har täckning.
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Om A culpöst ger S ett missvisande anbud eller föranleder S till
underhandlingar, vilket leder till onödiga utgifter för S, har vi
kanske att göra med en skada som A ibland borde svara för.

I ett av Farnsworth s. 273 f anfört avgörande från USA, Hill v Waxberg, hade S under avtalsunderhandlingarna med A på A:s begäran ut
fört tjänster i förlitan på att avtalet sedan det ingåtts skulle ge S intäk
ter. Då A likväl ingick avtalet med en annan person än S, fick S ersätt
ning för sagda tjänster av A.
Adlercreutz s. 107 anför att då en presumtiv köpare, t.ex. vid förhand
lingar om ett företagsköp, föranleder säljaren att vidta kostsamma åt
gärder för transaktionens genomförande, kan följden bli skadestånds skyldighet för köparen om han drar sig tillbaka från köpet.

Följande svenska avgörande är belysande.
NJA 1963 s. 105. S blev av A föranledd att resa till Sydamerika för att
där anställas i ett bolag, i vilket A var en inflytelserik styrelsemedlem.
Någon definitiv anställning kom dock inte till stånd till följd av bo
lagsstämmans vägran. S fick av A, som ansågs ha varit vårdslös, ersätt
ning för sina reseutgifter och för viss förlorad arbetsinkomst av sin
förra verksamhet, men inte någon ersättning för den förtjänst som an
ställningen i Sydamerika skulle ha gett honom. Se Kleineman s. 429 ff,
Adlercreutz s. 102 ff.
Skulle det tilltänkta avtalet inte ingås torde det, såsom vid utomkontraktuell skada, vara S:s sak att visa A:s culpa. Det förhållan
det att skadan har uppkommit i samband med avtalsunderhandlingar medför dock att ett presumtionsansvar kanske i viss ut
sträckning är möjligt. Om S avstår från det tilltänkta avtalet på
grund av att A bevisligen har gett S helt felaktiga upplysningar,
är det möjligt att A för att undgå att ersätta S:s negativa avtalsintresse bör visa, att han gett upplysningarna i god tro och inte
varit skyldig att kontrollera dem.

KAP. 3.
DRÖJSMÅL
1. Allmänt. Dröjsmål föreligger om den prestation som A har
åtagit sig gentemot S, t.ex. varans avlämnande vid köp, försenas
eller uteblir, utan att detta beror på S. Dröjsmål föreligger såle
des då A definitivt vägrar prestera, t.ex. då A utan laga rätt säger
upp ett avtal.
Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet när ett re
levant dröjsmål föreligger. En mindre försening är ofta irrele
vant, t.ex. då S inte tydligt har angett att det är av vikt för honom
att prestationen sker just inom den av A utlovade tiden.
Om S på grund av dröjsmålet kräver skadestånd, åligger det
S att visa att dröjsmålet medfört skada för honom och skadans
storlek. Däremot är det vanligen A:s sak att visa att han presterat
(i tid).
Eftersom A inte borde åta sig en prestation utan att tillse att
han inom utlovad tid kan fullgöra den, kunde man göra gällande
att A borde ha ett strikt ansvar vid dröjsmål.
Se härom ovan 2.2, Gomard s. 36 f, von Mehren s. 82 ff, Harris-Tallon
s. 16 ff.
I anglo-amerikansk rätt är en kontrahent även utan att han varit culpös skyldig att fullgöra det som han åtagit sig, men undantag kan göras
t.ex. för speciesprestationer och för prestationer av personlig karaktär
eller då avtalet inte krävt annat än sedvanlig omsorg (”due care”) eller
då det lett till person- eller sakskada. I Frankrike kan en kontrahent,
som har lovat att prestera ett visst resultat men inte åstadkommit det,
vara skadeståndsskyldig såframt han inte kan visa att en ”cause
étrangére”, t.ex. force majeure, hindrat prestationen. Exculpering är
således inte en tillräcklig ursäkt (CC art. 1147). I Tyskland betonar
man däremot en ”Verschuldensprinzip”. Se Treitel s. 144 ff.
Då ett ansvar utan culpa mången gång vore helt obilligt mot A,
är det förståeligt att praxis hos oss inte har gått så långt som till
ett strikt ansvar. Vikten av att S kan lita på A:s åtagande, omsätt
ningens säkerhet m.fl. omständigheter medför likväl, att A
måste räkna med ett rätt strängt ansvar. Ofta har A varit culpös;
han borde t.ex. ha sett till att han hade möjligheter att utföra den
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prestation som han åtagit sig. Vanligen har A ett presumtionsansvar, se ovan 2.15-18.

A. Köp och kontrollansvar
2. Kontrollansvaret. Enligt KöpL §27 och KonsSkL 5:10 bör
säljaren för att gå fri från skadeståndsskyldighet kunna visa att
dröjsmålet beror på hinder utanför hans kontroll (este myyjän
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ”impediment beyond
his control”, empéchement indépendant de sa volonté”). Här
har således skett ett närmande till det anglo-amerikanska ansva
ret utan culpa.
Termen ”utanför säljarens kontroll” går tillbaka på standard
avtalen, där den ofta brukar användas. Sedermera har den upp
tagits i FN-konventionen av år 1980 om internationella köp
(CISG, Convention on contracts for the International Sale of
Goods) och därifrån i vår köplag. Säljaren brukar friskriva sig
vid hinder orsakade av t.ex. eldsvåda, råvarubrist, materialfel, fel
hos säljarens leverantörer och andra särskilt uppräknade hinder.
Uppräkningen avslutas sedan ofta med sådana ord som ”eller
andra hinder utanför säljarens kontroll” eller ”varje annan om
ständighet som säljaren inte kan råda över.”1
HeUn er, Festskrift t. Olsson s. 117 f visar på en intressant sak. Enligt
Ernst Rabel vilade i Tyskland för hundra år sedan den ansvarsfrihet
som säljaren hade vid omöjlighet och force maj eure på en ”Sphären
theorie”: säljarens ansvar gällde händelser med ursprung inom hans
sfär (hem, fabrik, den egna personalen osv). Och i dag talar vi allmänt
om parts ”kontrollsfär”, ”inflytelsesfär”, se NU 1984:5 s. 183, 258 f,
PropKöpl s. 27. Taxell, Skadestånd s. 81 talar om säljarens kontrollsfär,
om hans riskområde.

Uttrycket kontrollsfär visar, liksom finskans ”myyjän vaikutus
mahdollisuuksien ulkopuolella” (utanför säljarens påverkningsmöjligheter), att säljaren har ett visst område inom vilket han
bär ansvar, eftersom han där kan sägas ha inflytande eller påverkningsmöj ligheter.
1 Se t.ex. Godenhielm s. 87.
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Syftet med framställningen i det följande är endast att i kort
het antyda vad ett kontrollansvar innebär. Detta ansvar kommer
antagligen att visa sig vara rätt flexibelt och sålunda få olika in
nehåll i olika situationer.2 Innan praxis hunnit ge stadga åt be
greppet är fråga om en något diffus trollsfär.
För att ansvarsfrihet för säljaren enligt KöpL § 27 skall före
ligga måste fråga vara om ett verkligt hinder för hans prestation.
Säljaren bör visa att hindret faller utanför hans kontroll, men
han bör dessutom visa att hindret är sådant att han inte skäligen
kunde förväntas ha räknat med hindret vid köpslutet och inte
heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit hindret och
dess följder (CISG art. 79: ”he could not reasonably be expected
to have taken the impediment into account... or to have avoi
ded or overcome it or its consequences”).
Då det krävs 1) att man inte ”skäligen kunnat förvänta” att
säljaren räknat med hindret och 2) att säljaren inte ”skäligen
kunde ha undvikit eller övervunnit hindret”, tycks mig detta i
det närmaste innebära krav på att säljaren inte varit culpös.3
För att man över huvud taget skall kunna skäligen vänta sig
att säljaren räknat med ett sådant hinder, som är så pass sällsynt
att det är utom hans kontroll, synes det mig att omständighe
terna bör ha varit sådana att säljaren bort räkna med hindret och
bort övervinna det. Såsom varje annan culpabedömning är
också denna culpabedömning objektiv och tyder för övrigt på
en rätt sträng culpanorm, men avviker från det stränga ansvarskriteriet i lagen om vägbefordringsavtal § 28, vilket inte bygger
på culpa, se ovan 2.3.
HD 29.8.1960 (LM 1961 s. 8, Zitting s. 296, Kartio s. 423 ff). I ett bin
dande föravtal mellan Helsingfors stad och S förband sig staden att
till S sälja ett visst område, varav skulle bildas en tomt. På grund av
trafikstockningar i staden måste ifrågavarande stadsdel planeras ånyo,
varför staden avstod från sagda tomtbildning och från försäljningen.
Staden ålades att ersätta S:s skada (den inträffade värdestegringen), ef
tersom staden redan vid avtalsslutet hade bort beakta den snabba ök
2 Taxell, Köplagen s. 108.
3 Se om frågan Taxell, Skadestånd s. 83, Hellner, TfR 1991 s. 159 ff, HellnerRamberg s. 151 ff.
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ningen i trafiken. (Omr. 4-1.) - Här ansågs viss culpa hos staden före
ligga. Kartio s. 425 har rätt i att fråga var om ett faktiskt (övermäktigt)
hinder, som inte berott på staden (JLL § 16), men att staden bort bättre
än S vara medveten om sådana omständigheter som inverkade på
stadsplaneringen. Man kunde således tala om ett hinder utanför sta
dens kontrollsfär (trafiken är ju f.ö. i somligas tycke utom stadens
kontroll), men ett sådant hinder som staden bort räkna med.
För kontrollansvaret krävs inte ren omöjlighet för att fri ta säljaren,
men fråga bör vara om ett faktiskt hinder. Det är inte tillräckligt att
fullgörelsen blivit svårare, men å andra sidan är det inte uteslutet att
hindret är av ekonomisk art. Kostnaderna för att övervinna hindret
eller dess verkan bör nämligen inte få överskrida gränsen för vad som
objektivt kan anses vara en tänkbar insats.4
Även om säljaren haft påverkningsmöjligheter och kunnat undvika
hindret kan det ha legat utanför hans kontrollsfär. Man får inte av säl
jaren kräva alltför extraordinära eller betungande åtgärder. Sålunda
vore det inte riktigt att kräva av säljaren att han alltid före köpet un
dersöker varan. Vid de numera så vanliga tillverknings avtalen existerar
varan ju f.ö. inte ens vid köpslutet.
Säljaren har ett kontrollansvar bl.a. då hindret beror på hans eget
eller hans anställdas eller medhjälpares handlande, tekniska störningar
eller ett tekniskt fel i tillverkningsprocessen eller på interna faktorer
inom säljarens företag, t.ex. dess planering, organisation, administra
tion, lagringsmöjligheter, resurser eller över huvud taget det sätt på
vilket företaget drivs.5 Ansvar föreligger antagligen om säljaren inte
vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa och trygga sin tillverk
ning eller sitt presterande. Brist på ekonomiska resurser, arbetskraft,
materiel, material eller andra dylika individuella förhållanden befriar
inte säljaren från ansvar.
Det är givet att säljaren svarar för att hans maskiner, arbetsredskap
och annan utrustning är i skick. Om han har använt billiga, men ris
kabla arbetsmetoder har han ofta rent av varit culpös. Också då utrust
ningen drabbats av ett tekniskt fel eller då nya eller nyligen översedda
arbetsredskap gått sönder genom olyckshändelse, kan felet ligga inom
säljarens kontrollsfär.
Sjukdom hos säljarens anställda är något som faller inom hans kon
trollsfär, ehuru han inte kunnat hindra sjukdomen. Egen sjukdom hos
säljaren fritar honom i allmänhet från ansvar om fråga är om en presta
tion, där hans egen medverkan är nödvändig och inte kan ersättas av
en prestation av en annan. Däremot befriar sjukdom eller olycka som
4 NU 1984:5 s. 183, 256 f, PropKöpL s. 69 f, Hellner-Ramberg s. 149.
5 PropKöpL s. 69 f, Sevön m.fl. s. 77 ff, NU 1984:5 s. 258 f.
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drabbat en nyckelperson anställd hos säljaren inte säljaren från
ansvar.6
Enligt KöpL §27 mom. 2, lika KonsSkL 5:10 mom. 2, svarar sälja
ren också då dröjsmålet beror på någon som han anlitat för att helt
eller delvis fullgöra köpet eller på en leverantör som han anlitat eller
på någon annan i tidigare säljled. Dessas prestationer kan utgöras av
en vara eller en tjänst, t.ex. en transport. För att säljaren skall fritas
krävs hinder utom kontroll både hos säljaren och hos den (anlitade)
tredje personen. CISG har varit en förebild för köplagen, men kon
ventionens begränsning till internationella köp och dess uppbyggnad,
med t.ex. samma bestämmelser gällande både för säljarens och för kö
parens förpliktelser, medför att praxis kring den i allmänhet inte hos
oss kommer att ha samma tyngd och relevans som nordisk praxis.
Konventionen saknar f.ö. sådana förarbeten som kunde ge nämnvärd
vägledning vid tolkningen av vår KöpL.
3. Speciesköp. Speciellt då fråga är om speciesköp, för vilka före
KöpL en culparegel ansågs gälla hos oss, borde och torde be
dömningen bli lindrig ur säljarens synpunkt. CISG, som dock
inte gäller köp av vara för personligt bruk, är oklar.7 En mildare
bedömning av säljaren vid speciesköp motiveras av att köpet
och därmed kontrollen gäller en bestämd sak utan alternativa
möjligheter för säljaren. Enligt PropKöpL föreligger ett hinder
utanför säljarens kontroll om ett individuellt föremål med unika
egenskaper förstörs före det säljaren skall avlämna det.8 Vid genusköp bär säljaren däremot ofta risken då han koncentrerat av
talets uppfyllande till en enda prestation som sedan inte lyckas.
Om vid köp av bestämt gods säljaren är en privatperson närmar
sig hans kontrollansvar ett presumtionsansvar.9 I Tyskland bru
kar man ibland i stället för kontrollsfär tala om att hindret angår
säljarens ”Unternehmensbereich” (företagsområde), vilket visar
på att fråga ofta är om en företagare.

4. Övermäktiga hinder. Före KöpL ansåg man att säljaren vid
6 Hastad s. 51, Hellner, Festskrift t. Olsson s 121 f.
7 Se Hjerner s. 287 ff, Sandvik s 12 ff.
8 PropKöpL s. 28, 70.
9Hellner-Ramberg s.55.
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genusköp - liksom i allmänhet då han hade strikt ansvar - var
ansvarsfri om det förelegat ett övermäktigt hinder (force majeure), dvs. då en utifrån kommande, omfattande och sällan in
träffande händelse medfört ett oöverstigligt hinder.10
Då man numera har att ta ställning till om hindret ligger utan
för säljarens kontroll, ger praxis före KöpL så till vida en viss
vägledning, att vad som förr vid strikt ansvar ansågs vara ett
övermäktigt hinder numera i allmänhet är ett hinder utom sälja
rens kontroll. Enligt Sandvik kan kontrollansvaret bäst beskri
vas som ett något uppmjukat och nyanserat force majeurebegrepp.11

HD 1944:189. Stöld ur en låst järnvägsvagn på ett hamnområde ansågs
inte ha varit ett övermäktigt hinder, eftersom bevakningen av hamnen
inte varit tillräckligt effektiv. Däremot ansågs i HD 1947:253 stöld ur
en låst och på stationsområdet vederbörligen bevakad järnvägsvagn ha
varit ett övermäktigt hinder.
I undantagsfall kan å andra sidan ett hinder som före KöpL be
traktades såsom force maj eure falla inom kontrollsfären, t.ex. en
eldsvåda.
Otjänlig väderlek är något som säljaren har bort räkna med,
frånsett exceptionella väderleksförhållanden.

HD 1929:667. Med hänsyn till vädret borde trävirket ha transporterats
i pråmar och inte i flottar, vilka sönderföll.

Ett hinder som beror på lag eller myndighetsåtgärd, t.ex. rekvi
sition av myndighet, eller som drabbar hela samhället, t.ex. krig,
generalstrejk eller avbrott i den allmänna samfärdseln, har vanli
gen ansetts vara ett övermäktigt hinder.12 Hit hör hinder som
överskrider ”offergränsen”.
HD 1955:4. S sålde skog till A, men förbehöll sig själv en viss avverk
ningsrätt i den sålda skogen. På grund av förbud från skogsvårdsmyndigheternas sida fick S likväl inte avverka. A ålades att prestera ersätt
10 Rodhe s. 148, Taxell s. 120, Aaltonen s. 90 ff, Sisula-Tulokas s. 181, PropKöpL s. 27 f, Sandvik s. 99 ff.
11 Sandvik s. 145.
12 Se Taxell s. 124, Godenhielm s. 91 ff, Aaltonen s. 94.
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ning till S för vad denne inte hade kunnat avverka. Det övermäktiga
hindret motiverade en värdeersättning.

HD 1950:304. Företaget A köpte år 1941 av Helsingfors stad en stadstomt och åtog sig att bebygga den inom sex år vid äventyr att A till
staden erlade ett avtalsvite som motsvarade en och en halv gång köpe
summan. Från år 1942 framåt gällde likväl förbud mot nybyggnadsar
beten, såframt inte myndigheternas tillstånd utverkades. A anhöll om
tillstånd, men på grund av rådande krig och brist på byggnadsmaterial
förkastades A:s anhållan. A skulle inte heller under återstoden av de
sex åren ha kunnat erhålla tillståndet. Övermäktigt hinder ansågs före
ligga, varför A inte behövde betala avtalsvitet.
Om hindret inte är definitivt, utan endast temporärt, får avtals
parten blott rätt att framskjuta sin prestation och undgår ansvar
blott för den tid som varan inte kan presteras.
HD 1944:M7. Den omständigheten att A vid vinterkrigets utbrott
hade inkallats i militärtjänst ansågs inte befria honom från hans åta
gande att leverera trävaror, utan gav honom endast rätt att framskjuta
prestationen. Se även HD 1943:242 (vedleverans under kriget).

Likaså är säljaren skyldig att försöka minska köparens skada
och att eliminera hindret så fort som möjligt. Vad som krävs av
honom beror på omständigheterna in casu.
HD 1950:62. Ett bolag hade rätt att avverka skog under en viss tid och
erlade till sin medkontrahent i förskott en del av vederlaget. Bolaget
lämnade likväl avverkningen delvis outförd därför att den temporärt
förbjöds av myndigheterna fram till en viss dag. Eftersom hindret hade
varat en synnerligen kort tid (ca en månad) och bolaget skulle ha kun
nat avverka skogen under den avtalstid som återstod samt bolaget inte
hade visat, att det inte då kunde ha fått arbetskraft, ansågs fråga inte
ha varit om ett övermäktigt hinder.

5. Sociala prestationshinder. I anslutning till övermäktigt hinder bör
nämnas Wilhelmssons intressanta förespråkande av en allmän lära om
socialt prestationshinder (social force majeure) såsom godtagbart hin
der. Ett sådant hinder skulle, liksom force majeure, frita gäldenären
från hans prestationsplikt och därmed också från hans skadeståndsskyldighet. Med dylika hinder avser Wilhelmsson^ Social civilrätt s. 184
ff, oförutsebara betalningssvårigheter föranledda, utan culpa hos gäl-
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denären, av särskilda relevanta tilldragelser såsom förändringar i gäldenärens hälsotillstånd, arbets- eller bostadssituation och familje- eller
förmögenhetsförhållanden. Betalningssvårigheter kan t.ex. hindra gäldenären från att göra ett inköp som är en förutsättning för hans presta
tion till S.
Sagda lära kunde dock äventyra det i samhället nödvändiga kravet
på rättssäkerhet och den preventiva verkan som inte sällan är förbun
den med att samhället medverkar till att åtagna prestationer kan ge
nomdrivas, t.ex. just i form av skadestånd. Likadana dubier väcker för
stås skuldsaneringen i dagens Finland.
Det förefaller skäligt att ibland betrakta sagda sociala prestationshinder såsom fallande utanför A:s kontroll. Här må också visas på att
redan kravet på culpa hos A gör att S:s rätt till ersättning av A mången
gång är chansartad. Då oförutsebara ekonomiska svårigheter hindrat
säljarens prestation borde i undantagsfall hindret kunna anses ligga
utanför hans kontroll.
Sociala prestationshinder kan i varje fall beaktas då skadeståndet
jämkas. Taxell, Skadestånd s. 196 uttalar att ”hänsyn till en socialt och
ekonomiskt svag part är ett uttryck för den allmänna skyddsprincip
som går igenom hela avtalsrätten”, och anser det följdriktigt att betal
ningssvårigheter med social grund kan ingå i de avvägningar som före
går jämkning av skadeståndet. Se om konsuments betalningssvårighe
ter KonsSkL 5:30, 8:33, 9:33 och PropJB 2:10. Gomard 2 s. 175 anför
att i förhållanden av personlig eller privat karaktär kan ansvaret för
bristande ekonomisk förmåga efter omständigheterna jämkas, såframt
inte medkontrahenten haft skäl att förvänta sig att den normala eko
nomiska belastningen kunde övervinnas.

6. Ansvar för indirekt skada. För indirekt skada svarar säljaren
endast om hindret beror på vårdslöshet på hans sida, KöpL § 27
mom. 4 och även KonsSkL 5:10. Detta nordiska undantag från
CISG:s reglering har ansetts påkallat särskilt vad beträffar speciesköp, men emellanåt också vid sådana genusköp där säljaren
underlåtit att eller inte lyckats med att friskriva sig. Även om
Gomard^ har rätt i att det är processkapande och oändamålsen
ligt att indirekt skada separeras från kontrollansvaret på det sätt
som sker i KöpL, skulle en plikt att ersätta indirekt skada i vissa

13 Gomard 2 s. 190.
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fall drabba en icke-culpös säljare oskäligt hårt. Se närmare ne
dan kap. 10.
Ordalydelsen i KöpL § 27 mom. 4 tyder på att köparen har
bevisbördan i fråga om säljarens vårdslöshet, men avsikten har
varit att ta avstånd från en schematisk bevisbörderegel och ge
domstolarna fria händer att bedöma vad som utgör tillräckligt
bevis.14 Tydligt är dock att köparen bör prestera så mycket bevis
att domstolen kan anse säljarens vårdslöshet bevisad.15
7. Några andra avtal än lösöreköp. Tillverkningsavtalen regle
ras synnerligen ofta i standardavtal och behandlas inte i denna
bok. Köpregler är dock ofta tillämpliga, se KöpL § 2.
Vid fastighetsköps som ju inte regleras av KöpL, är säljaren
skadeståndsskyldig om han underlåter att avträda fastigheten
till köparen eller att till köparen överlämna handlingar nödiga
för dennes lagfartsansökan.16 Enligt nya JB 2:27 svarar säljaren
här utan culpa.
Lagen om bostadsköp 1994 gäller köp av bostadsaktier eller
andelar i en bostadssammanslutning. Fråga är antingen om köp
av ny bostad av stiftande delägare eller av näringsidkare som yr
kesmässigt säljer bostadslägenheter eller om köp av begagnad
bostad. Vid dröjsmål vid överlåtelsen av besittningen eller av
nödiga handlingar har säljaren av en ny bostad ett kontrollan
svar för direkt skada, ett culpaansvar för indirekt skada (4:11).
Säljaren av en begagnad bostad har vanligen ett presumtionsansvar, men om han är näringsidkare ett likadant ansvar som sälja
ren av en ny bostad har (6:9). Se även KomBet 1989:47 4:11 och
6:8.
Vid gåva förutsätter givarens skadeståndsskyldighet vid
dröjsmål antagligen, att han uppsåtligen avlämnat gåvan för sent
och insett att detta medför skada för gåvotagaren.17 Men varje
^PropKöpL s. 76, Sevön m.fl. s. 85 f, Taxell, Köplagen s. 120 f, Hemmo
s. 118 ff. Se om förhållandet i Sverige Hellner-Ramberg s. 160.
15 Routamo, Kaupan lait s. 89 anser det sannolikt att ett presumtionsansvar
tillämpas om någon utredning inte presteras.
16 Se Tepora m.fl. s. 195 ff, Sveriges JB 4:13 och 14.
17 Bengtsson I s. 35 f.
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sådan skada är säkert inte ersättningsgill.
Det är tillsvidare osäkert om KöpL:s kontrollansvar kommer
att, antingen lagstiftningsvägen eller i praxis, få användning i
andra avtal än köp. Speciellt för dröjsmålssituationer kunde
kontrollansvar komma i fråga, medan det passar sämre för
felsituationer.18 Att ersättningen för indirekt skada begränsats
till culpafall talar för ett kontrollansvar, medan KöpL:s gräns
dragning mellan direkt och indirekt skada väcker en del betänk
ligheter.
Taxell, Skadestånd s. 135 ff anser, med reservationer, att ett kontrollan
svar kunde utanför köplagen tillämpas på företag som bedriver ekono
misk verksamhet, med undantag dock för ekonomiskt svaga mindre
företag. Se även de av Taxell, Skadestånd s. 131 ff anförda motiven för
att KöpL:s skadeståndsnormer och -principer kunde vara vägledande
för andra typer av avtal. Enligt Håstad s. 31 torde de ändringar som
köplagen medfört böra beaktas då man i fortsättningen skall uppställa
allmänna kontraktsrättsliga principer. Hellner II, 2 s. 201 är inte benä
gen att ålägga ett kontrollansvar utanför de i lag reglerade områdena.

B. Arbete, tjänster och uppdrag

8. I fråga om arbete på annans egendom synes det mig att man
har skäl att utgå från att arbetets utförare (A) vid dröjsmål har
ett culpaansvar. Arbetet kan möta oväntade svårigheter, vilkas
följder inte borde drabba A.
a. För konsumenter gäller speciella regler. KonsSkL kap. 8 gäller
vissa tjänster som näringsidkare mot vederlag utför åt konsu
ment för dennes privata hushåll, dvs. inte för dennes närings
verksamhet. Tjänsterna innebär arbete eller andra prestationer
på lösa saker eller på fast egendom eller tillverkning av lösa sa
ker. Vid dröjsmål har näringsidkaren ett kontrollansvar., varvid
såsom vid köp ersättning för indirekt skada förutsätter vårds
löshet på hans sida (KonsSkL 8:10). Vad som är indirekt skada
anges i KonsSkL 5:10, se nedan 10.12.
KonsSkL gäller inte förvaring av konsumentens egendom
18 Wilhelmsson, Festskrift t. Olsson s. 417.
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(KonsSkL 8:1), eftersom förvaring i hög grad avviker från tjäns
ter som innebär reparation, service eller tillverkning.19 Ett avtal
om förvaring har en viss likhet med arbete på annans sak. Det
vore därför tänkbart att ett företag som gentemot en konsument
åtagit sig förvaringen av en sak i något fall kunde anses ha ett
kontrollansvar. Följande avgörande, som gällde förvaring, kan
dock inte tas som belägg för ett generellt kontrollansvar eller
strikt ansvar för företag.
HD 1966:98. I en restaurang (ett stadshotell) hade en kund (S) inläm
nat en ytterrock för förvaring. Rocken försvann och S krävde ersätt
ning 92 mark solidariskt av restaurangen och av dess tamburvaktmäs
tare (A). Rådstuvurätten ålade endast restaurangen att ersätta skadan
och restaurangen sökte inte ändring. S, som själv var vaktmästare,
sökte däremot ändring beträffande A (han tyckte kanske att den som
är vaktmästare bor göra skäl for sin titel). HD förkastade dock S:s ta
lan mot A då det inte hade visats att A varit culpös. I domen uttalades,
att det inte hade framgått att A dragit försorg om förvaringen av gäs
ternas ytterkläder i så hög grad självständigt, att han i likhet med ho
tell- och restaurangidkare vore utan culpa ansvarig för kläderna. - A:s
eget ansvar var utomkontraktuellt. Däremot kunde sistnämnda utta
lande i domen tyda på ett strikt ansvar, eller numera kanske ett kon
trollansvar, för hotell- och restaurangidkare. Uttalandets bärvidd är
dock tvivelaktig. Det ges ju närmast en passant om en situation som
avviker från den som rättsfallet gäller. I synnerhet småföretagare borde
inte behandlas strängt av rättsordningen. Uttalandet visar dock att ett
strängare ansvar än ett culpaansvar i vissa situationer ansetts möjligt.
Det anförda utesluter inte att ett företag anses ha en plikt att försäkra
den mottagna egendomen, se 12.6.
b. Kr fråga inte om konsumentskydd^ utan om avtal (ej arbetsav
tal) som går ut på att A skall för S mot vederlag utföra en annan
tjänst än de i KonsSkL kap. 8 nämnda eller utföra annat imma
teriellt uppdrag av ekonomisk art, har S rätt till skadestånd bl.a.
då A låter bli att utföra uppdraget eller obehörigen häver avtalet
eller genom sitt avtalsbrott ger S anledning att häva avtalet. Van
ligen är culpa en förutsättning för skadeståndsskyldigheten så
att A har presumtionsansvar och undgår ersättningsplikten om
han lyckas exculpera sig. Emellanåt är det likväl S som bör be
19 PropKonsSkL s. 78.
3 Skadestånd vid avtalsbrott
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visa att A varit culpös, se ovan 2.18. Ofta tyder A:s handlande
likväl redan i och för sig på culpa hos honom. Att ålägga A ett
kontrollansvar vore att påbörda honom ett alltför strängt an
svar, t.ex. då hindret bestått i att det på arbetsplatsen inträffat
ett olycksfall.
Också efter det A:s arbete på en sak har slutförts, men innan
saken avhämtats, torde A ha ett presumtionsansvar. Skulle A:s
medkontrahent likväl inte avhämta saken på överenskommen
tid (resp, inom rimlig tid), är det kanske medkontrahenten som
har bevisbördan beträffande A:s culpa.20
HD 1979:21. Reparationsverkstaden A, som hade åtagit sig att repa
rera S:s bil, meddelade S att bilen var reparerad och färdig samt flyttade
den till en parkeringsplats, där A visste att lösdrivare höll till. Då S
kom för att hämta bilen fann han den förstörd. Då A inte hade dragit
försorg om bilen till dess den hade överlämnats, befanns A ansvarig
för skadan. - A ansågs antagligen ha varit culpös genom att inte vidta
skäliga vårdåtgärder.

C. Hyresvtal
9. En hyreslägenhet bör, då hyresgästen har rätt att ta den i be
sittning, vara ledig och i färdigt skick. Om så inte är fallet har
hyresgästen, vid sidan av rätt till hyresnedsättning och andra be
fogenheter, rätt till ersättning för den skada som härigenom till
fogas honom, dock inte om hyresvärden kan visa att dröjsmålet
med tillträdet eller det bristfälliga skicket inte beror på vårdslös
het från hans sida (BostadshyresL § 16, 23).
Också vid hyrande av en annan sak än en hyreslägenhet synes
en exculpering befria uthyraren från ansvar. Härför talar inte
blott nyssnämnda lagbestämmelser, utan också den omständig
heten att ett kontrollansvar ofta vore väl strängt mot uthyraren,
alldeles såsom det vid speciesköp ofta är strängt mot säljaren.
Om uthyrarens prestation inte gäller en bestämd sak kunde man
däremot fråga sig, om inte ett kontrollansvar för uthyraren åt
20 Bengtsson I s. 139 f. Se även N t/1984:5 s. 219, KöpL § 72 (skäliga vårdåtgär
der från säljarens sida) och KonsSkL 8:32.
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minstone emellanåt kunde komma i fråga, t.ex. vid hyrande av
bil eller annan genussak. Bengtsson anför dock med rätta, att en
bilfirma inte rimligen kan utöka sin bilpark för att undvika
dröjsmål och att situationen inte är likadan som vid köp. I varje
fall torde hyresgivaren ofta undgå ansvar genom att ersätta den
avtalade prestationen med en liknande 2X
En hyrestagare, som vid hyrestidens utgång inte flyttar bort
från lägenheten eller återställer hyresföremålet, bör för tiden ef
ter hyrestidens utgång erlägga en skälig hyra och ersätta even
tuell annan skada som hyresgivaren tillfogas. Han kommer såle
des inte undan med den låga hyra han dittills erlagt.

21 Se om frågan Bengtsson I s. 47.

KAP. 4.
FAKTISKA FEL
En av de vanligaste orsakerna till skadeståndsskyldighet är att
kontrahenten A:s prestation är felaktig så att hans medkontrahent S lider skada.
En särskild typ av de faktiska felen är rådighetsfel, se nedan
punkt 13-16. Rättsliga fel behandlas i kap. 6. Faktiska fel (ex
klusive rådighetsfel) brukar ibland kallas kvalitetsfel.

1. Felbegreppet. Den mången gång svåra frågan när en presta
tion skall anses vara felaktig behandlas inte i denna bok. Några
synpunkter må dock anföras. Blotta förekomsten av ett fel ger
vid köp rätt till prisavdrag, medan rätten till skadestånd har yt
terligare förutsättningar.
Huruvida ett fel föreligger beror framför allt på kontrahen
ternas avtal och beteende före avtalet, se t.ex. KöpL § 17-21 och
KonsSkL 5:12-15 och 8:12-15. Vid köp bör köparen visa att
felet fanns då risken för varan övergick på honom, då han fick
den i sin besittning. Någon alltför kategorisk bevisbörderegel är
dock inte motiverad.1 I vissa fall tyder omständigheterna på att
ett (kanske dolt) fel fanns redan då risken övergick. Såframt felet
finns i en av säljaren garanterad vara, är presumtionen vanligen
att felet fanns redan vid överlåtelsen.2 Utan denna presumtion
blir garantin inte så fördelaktig för köparen som den borde vara.
A:s prestation motsvarar inte till sina egenskaper A:s avtal
med S, om den inte är av utlovad kvalitet och mängd eller inte
har de egenskaper som A har förespeglat S eller som A:s lik
nande prestationer brukar ha. Ger avtalet inte direkt vägledning
föreligger ofta ett fel om A:s prestation inte har normala egen
skaper eller inte har allmänt bruksvärde, vid köp t.ex. allmän
funktionsduglighet eller normal hållbarhet (standard), eller inte
lämpar sig för det avsedda bruket, se t.ex. Bostadsköp L 4:14
1 Se Sevon m.fl. s. 106, Aurejärvi, Takuuehdot s. 94, Wetterstein s. 55 f.
2 Se Aurejärvi, Takuuehdot s. 95 ff, Wetterstein s. 76 ff, Kivivuori m.fl. s. 141.
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och 6:11 och HD 1991:153 (nedan 5.8). Ibland brukar man
komprimerat säga, att A:s prestation bör motsvara S:s relevanta
förutsättningar (förväntningar).
I anslutning till det nyss anförda använder man ofta termerna
”konkreta” och ”abstrakta” fel, konkret och abstrakt standard.
Emellanåt hoppar domstolen över frågan om fel föreligger
och förkastar käromålet direkt på en av domstolen anförd rele
vant omständighet, t.ex. att part försummat sin undersöknings
plikt. Detta kan i klara fall vara god processekonomi.
Avgörandet när ett fel föreligger beror i hög grad på avtalsty
pen. Såsom exempel kan nämnas att säljaren av en skuldsedel,
om annat inte avtalats, svarar för fordringens existens (skuldens
veritas), men inte för att gäldenären förmår betala beloppet
(skuldens bonitas), SBL § 9. Gåva och lån av en sak gäller saken
sådan den är. En köpt sak kan däremot vara felaktig om den inte
ger normal avkastning.

A. Lösöreköp

2. Allmänt. De regler som gäller för köp (och byte) ger en god
grund för bedömningen av felansvaret också vid andra avtal.
Någon direkt analogi kommer dock inte i fråga. Men ju mera
det andra avtalet påminner om köp, desto närmare ligger det till
hands att beakta köpreglerna.
I det följande anförs några synpunkter på felansvaret och
skadeståndssanktionen vid lösöreköp. Skadeståndets betydelse
är mindre vid fel än vid dröjsmål till följd av att köparen vid fel
ofta har möjlighet till prisavdrag, se nedan punkt 17.
Köparen får i allmänhet inte åberopa fel som han vid köpslu
tet känt till eller som han bort märka vid den undersökning som
han på S:s uppmaning bort företa, se KöpL § 20 och nedan 5.10.
Köparens rätt till skadestånd förutsätter att köparen inom skälig
tid har reklamerat, KöpL § 32, KonsSkL 5:16.
Om varan förstörs eller skadas hos köparen genom olycks
händelse (våda), svarar säljaren i normalfall inte för skadan, inte
ens om han gett köparen garanti för varan.
Före KöpL gjorde man klar åtskillnad mellan species- och ge-
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nusköp. Vid speciesköp existerar varan vid köpslutet och kan
med hänsyn till sina egenskaper och till vad kontrahenterna
måste antas ha förutsatt inte ersättas med en annan vara (NU
1984:5 § 43 mom. 2). Vid genusköp kan varan ersättas med en
annan vara. Vid speciesköp fick köparen före KöpL i princip
nöja sig med varan sådan den var, medan säljaren vid genusköp
hade ett strikt ansvar.

3. Kontrollansvaret. Vid lösöreköp gäller KöpL:s felregler. Om
ett fel anses föreligga är KöpL:s utgångspunkt den, att säljaren
är skadeståndsskyldig för köparens direkta skada. Enligt KöpL
§ 40 och 27 går han dock fri från ansvar om han visar 1) att det
har förelegat ett hinder för honom att avlämna felfri vara och 2)
att detta hinder har legat utanför hans (inkl, av honom anlitade
personers och leverantörers och tidigare säljleds) kontroll.
Hindret är rätt sällan utanför säljarens kontroll, eftersom säl
jaren, om han hade undersökt varan och upptäckt felet före av
lämnandet, ofta kunde ha uppbringat en felfri vara, med vilken
köpet kunde ha fullgjorts. Ett dolt fel som har uppkommit i
produktionsprocessen eller lagringen eller hanteringen av varan
är vanligen inte ett hinder utanför säljarens kontroll, såframt fe
let inte beror på vissa naturhändelser. Vid speciesköp är fel som
uppkommer mellan köpslutet och varans avlämnande vanligen
inom säljarens kontrollsfär, kanske dock inte fel som beror på
olyckshändelser. De uppgifter som säljaren har gett om varan
ligger inom hans kontroll. Om ett sålt djur har blivit smittat
med någon sjukdom innan risken för djuret har gått över på kö
paren, bör säljaren enligt PropKöpU för att undgå skadestånds
ansvar visa att smittan har legat utanför hans kontrollsfär, t.ex.
att den inte har berott på hans övriga djur eller på det foder som
han har använt.
Även om hindret legat utanför säljarens kontroll är säljaren
enligt KöpL § 40 inte fri från ansvar om han skäligen kunde för
väntas ha räknat med hindret vid köpet eller om han skäligen
kunde ha undvikit eller övervunnit följderna av hindret. Dessa
3 PropKöpL s. 87.
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kriterier ger, såsom vid dröjsmål, uttryck åt en sträng culpanorm, se 3.2.
För att säljaren skall svara för indirekt skada krävs att han har
vållat den.
HD 1992:86. Säljaren av en felaktig motorbåt hade inte varit culpös.
Köparen erhöll prisavdrag, men säljaren ålades inte att ersätta köpa
rens indirekta skada av att båten inte kunde användas under tre som
marmånader. - Se dock nedan 10.11.

Köplagen har medfört en utvidgning av säljarens skadestånds
ansvar för direkt skada vid fel i speciesköp. Intressant är att säl
jaren vid konsumentköp enligt KonsSkL 5:20 rent av har ett
strikt ansvar för direkt skada. Enligt motiven till detta stad
gande har det inte ansetts nödvändigt att begränsa säljarens an
svar till ett kontrollansvar. Såsom grund härför anförs att fel
som beror på olyckshändelser vid transporten är ovanliga vid
konsumentköp, vartill kommer att varan snabbt kan ersättas
med en felfri vara och att skadeståndet vid behov kan jämkas.4
Köplagens felregler har utformats med typiska dröjsmålsfall
för ögonen och är därför ingalunda klara, speciellt då den inter
nationella bakgrunden med FN-konventionen innebär en
sträng syn på säljarens ansvar, t.ex. vid dolda fel.5 NU 1984:5
föreslog särskilda regler både för köp gällande vara av utpräglad
specieskaraktär och för tillverkningsköp.6 Visserligen har skyd
det av konsumenter i hög grad ökat under senare tid, något som
bl.a. framgår av nyssnämnda strikta ansvar i KonsSkL 5:20.
Fråga är dock vid konsumentköp vanligen om genusköp, där
varan kan ersättas med felfri vara, och om näringsidkare (företa
gare) som yrkesmässigt överlåter konsumtionsnyttigheter till
fysiska personer att användas för annat ändamål än näringsverk
samhet. Dessa kriterier talar för rätt stränga bestämmelser till
konsumentens skydd.
4 PropKonsSkL s. 10, 66.
5 Se Wilhelmsson, Festskrift t. Olsson s.413f. FN-konventionen är enligt
Hjerner s. 295 f ohanterlig i fråga om speciesköp. Hjerner frågar sig sålunda
varför säljaren skall ha ett strängt ansvar för fel som av våda inträffat efter
köpslutet, men före avlämnandet.
b NU 1984:5 s. 185 f (§43).
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I PropKöpL uttalas med rätta, att man vid speciesköp har skäl
att tillämpa ett lindrigare ansvar för säljaren. Vid speciesköp
med dolt fel existerar det ju inte någon felfri vara. Därför före
ligger det ofta ett hinder för avlämnandet.7 Enligt Sevon m.fl.
utgör en oväntad händelse lättare ett godtagbart hinder vid spe
ciesköp än vid köp av standardvara.8 Om varan t.ex. har skadats
hos säljaren till följd av en eldsvåda som härrört av en kortslut
ning eller självantändning eller av att en utomstående anlagt
branden, finns det i varje fall vid speciesköp mången gång anled
ning att betrakta hindret såsom liggande utanför säljarens kon
troll. BostadsköpsL ålägger säljaren av en ny bostad ett strikt
ansvar (4:26). Säljaren av en begagnad bostad har ett presumtionsansvar, likväl ett strikt ansvar om han är näringsidkare.
(6:17).
Medan köplagen vid speciesköp har medfört en utvidgning
av säljarens ansvar, har den vid genusköp lett till en minskning
av hans ansvar. Hos oss har man dock före köplagen tvekat att
utsträcka säljarens felansvar vid genusköp till ett lika strikt an
svar som vid mora, se t.ex. HD 1978:39. Man kan förmoda att
KöpL:s mildare bedömning av genusprestationer kommer att
vinna tillämpning även utanför KöpL.

4. Vårdslöshet som ansv arsförutsättning. Köparen har alltid rätt
till ersättning om ”felet eller försummelsen beror på vårdslöshet
på säljarens sida”, KöpL § 40 mom. 3. Denna ersättning omfat
tar också indirekt skada. Vårdslösheten kan ske vid avtalsslutet
eller vid fullgörandet av avtalet eller efter det varan har avläm
nats, men stadgandet innebär inte att säljaren vid speciesköp
vore ansvarig för alla fel som uppkommit före köpet, t.ex. då
den sålda bilen skadats ett år före köpet genom säljarens
vårdslöshet.9 Tillverkningsavtal utgör dock undantag, eftersom
tillverkningen kan äga rum före eller efter köpet.
I PropKöpL har frågan om fördelningen av bevisbördan i
7 PropKöpL s. 86, Sevön m.fl. s. 125.
3Sevön m.fl. s. 78.
9 PropKöpL s. 88, Hellner, TfR 1991 s. 172.
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KöpL §40 mom. 3 lämnats öppen,10 liksom i KöpL §27
mom. 4, se ovan 3.6. Enligt huvudregeln i avtalsrätten anses säl
jaren ju ha exculperingsplikt. Men eftersom ett ersättande av in
direkt skada kan vara både oväntat och betungande för säljaren,
är det motiverat att exculperingsplikten för honom inte är rigo
rös, utan att köparen åläggs att visa att säljaren varit culpös. Men
härvid är det ofta tillräckligt att köparen gör sannolikt att så va
rit fallet.

5. Skada på egendom som har nära samband med den sålda va
ran. KöpL och KonsSkL är inte tillämpliga om skadan är en
skada på person orsakad av varans egenskaper eller en skada på
annan sak än köpets föremål. Ansvaret är då utomkontraktuellt.
KöpL och KonsSkL kan dock tillämpas då fråga är om en skada
på en sådan egendom som har ett nära samband med den sålda
varan, enligt KonsSkL 5:21 egendom som i användningshänseende har omedelbar anknytning till den sålda varan. Fråga bör
vara om en skada som nära och förutsebart anknyter till det än
damål för vilket den sålda varan är avsedd. Denna vara har t.ex.
gjorts till beståndsdel av eller kopplats till annan egendom och
skadat denna (skada på kläder till följd av en inköpt felaktig
tvättmaskin). Det är således vissa produktskador som täcks av
köplagens bestämmelser. Enligt KöpL är därvid fråga om en di
rekt skada, jfr KonsSkL 5:10.11

HD 1970:64. A ägde en servicestation. Hans anställda B hade förvarat
och sålt till S motorolja i ett kärl, i vilket kylarvätska hade blivit kvarlämnad, med påföljd att S:s bilmotor hade skadats av oljan. Då A inte
visat att B iakttagit nödig aktsamhet, ålades A att ersätta S:s skada. Numera kunde KöpL:s kontrollansvar tillämpas, vid sidan av ProduktAnsvL.

10 PropKöpL s. 76, 89. Se även PropKonsSkL s. 10.
11 Se NU 1984:5 s. 187, PropKöpL s. 31, 121, PropKonsSkL s. 66, Sevön m.fl.
s. 129, Krüger s. 828.
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B. Fastighetsköp

6. Såsom vid andra speciesköp har man hos oss brukat utgå från
att en fastighet, inklusive byggnader, säljs sådan den är, således på
köparens risk (caveat emptor). Säljarens skadeståndsansvar har i
huvudsak inskränkts till ett ansvar för skada som tillfogats köpa
ren då fastigheten inte har överensstämt med säljarens utfästelser,
då säljaren har handlat svikligt eller mot tro och heder eller då fe
let efter köpslutet uppkommit genom säljarens culpa.12
Dessutom har man ibland, med förebild i Sverige, anfört att
säljaren bör anses ha åtagit sig ansvar för att fastigheten har vissa
minimiegenskaper (kärnegenskaper, ydinominaisuuksia). Fråga
är då om rätt så självklara egenskaper som bör finnas i fastighe
ten också då säljaren inte har gett någon utfästelse om dem. I
NJA 1978 s. 307 talas om en så allvarlig och fundamental avvi
kelse från rimlig standard, att fastigheten måste anses sakna en
”kärnegenskap”, som får anses utfäst ehuru frågan inte berörts
vid köpet.
Någon gång har man anknutit säljarens skadeståndsansvar till
att hans beteende lett till att köparen på grund av misstag haft
rätt att få köpet hävt (förklarat ogiltigt).13 Köparens misstag för
utsätter culpa hos säljaren för att denne skall vara skadeståndsskyldig, se nedan 14.3.
HD 1938:M 20. Då A till S sålde ett område att utbrytas ur A:s fastig
het fick S av A en felaktig föreställning om områdets gränser och areal
(det sålda området tillhörde delvis A:s granne). S ansågs vid köpets
ingående ha väsentligen misstagit sig om köpets föremål, varför köpet
hävdes och S gavs rätt att i särskild rättegång kräva ersättning av A för
sin skada.
Från att ha gällt utfästelser och illojalt förfarande har säljarens
skadeståndsansvar vid fastighetsköp utvidgats till ett allmänt
culpaansvar,14 rent av ett presumtionsansvar. Säljaren är dock
inte skadeståndsskyldig då han inte upplyst om ett relevant dolt
12 Se t.ex. Zitting s. 293 ff.
13 Se Kivimäki, LM 1955 s. 18 ff, Zitting s. 298 ff.
14 Se Tepora m.fl. s. 213 ff, Prop]B 2:17, 32 och s. 27, 50 ff.
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fel som inte kunnat upptäckas, nya JB 2:17 mom. 2. Något kon
trollansvar gäller således inte för fastighetsköp, vilka ju är ty
piska speciesköp. Ansvaret är likväl strikt för vissa kostnader
vid försäljning av bostad till konsument, se nya JB 2:10 punkt 3.
Alltför stora krav på exculperingen får dock inte ställas på säl
jaren, se ovan 2.15. Detta gäller t.ex. då fråga är om fel som sälja
ren borde ha känt till.

I Sverige har enligt SvJB 4:19 köpare rätt till skadeersättning, om felet
eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastig
heten avviker från vad säljaren får anses ha utfäst. Häri ingår avsakna
den av kärnegenskap, Hellner II, 1 s. 68.
HD 1987:20. A hade på sin tomt uppfört ett egnahemshus för eget
bruk och själv deltagit i uppförandet. Ett år senare sålde han fastighe
ten åt S, som efter tre år konstaterade att huset vattenskadats som en
följd av att då huset byggdes en spik hade trängt genom en vattenled
ning. S krävde skadestånd av A för reparationskostnaderna. HD utta
lade att A borde ha omtalat felet, såframt han bort vara medveten om
det. Felet ansågs likväl inte ha varit sådant att A bort veta av det då
köpet ingicks. Då huset dessutom såldes i befintligt skick ansågs A inte
ersättningspliktig. (Omr. Ett JR ansåg att fråga var om ett väsentligt
fel. Medveten om felet skulle S inte ha köpt fastigheten till det avtalade
priset. Därför hade S rätt till gottgörelse motsvarande reparations
kostnaderna. Detta JR dömde således ett slags prisavdrag.) - En un
dersökning av säljaren vid köpslutet skulle i ett fall som detta knappast
ha uppdagat felet.
HD 1982:63. I ett bindande föravtal till ett fastighetsköp hade säljaren
åtagit sig att fullborda ett bygge på tomten. Sedan det slutliga köpet
ingåtts konstaterades att täckdikningen saknades, oaktat byggnadstill
ståndet förutsatte sådan. Då köparna inte bort märka denna brist då
de undertecknade det slutliga köpebrevet, ålades säljarna att betala
kostnaderna för täckdikningen. Däremot ansågs säljarna inte ansva
riga för de tjälskador i huset som avsaknaden av täckdikning hade or
sakat, eftersom det inte visats att de varit medvetna om bristen på täck
diktning eller annars varit culpösa. - Se om detta fall även 2.3.

För att leda till skadeståndsansvar bör det antas att felet inver
kat på köpet, på köparens beslut att köpa. En dylik inverkan
föreligger om köparen endast på andra villkor skulle ha ingått
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köpet.15 Culpabedömningen påverkas av säljarens uppgifter och
upplysningsplikt samt av köparens undersökningsplikt, se ne
dan kap. 5.

C. Arbete på annans sak
7. Ansvarsformen. Då A efter avtal med S har utfört arbete eller
andra materiella prestationer på egendom som S äger eller förfo
gar över (materiellt uppdrag) och S gör gällande att arbetet är
felaktigt utfört, är den första frågan om det över huvud taget
föreligger ett fel. Denna fråga behandlas inte här, utan här må
endast hänvisas till bestämmelserna i KonsSkL kap. 8.
För arbete på annans sak gäller för A vanligen en culparegel
med presumtionsansvar, se 2.15 (konsumenttjänster utgör dock
undantag, nedan punkt 8). Det vore knappast skäl att anse att A
har ett strikt ansvar eller ett kontrollansvar. Det är lättare för
den som säljer en vara att förvissa sig om att varan är felfri än
det är för den som utför arbete på annans sak att tillse att presta
tionen blir felfri. Fråga är ju om något som inte existerar vid
avtalsslutet, utan åstadkoms först senare. Uppdragstagaren kän
ner kanske inte på förhand dess närmare till omfånget och ka
raktären av de åtgärder som han skall vidta.
Av det ovan i 2.4 anförda framgår, att en uppdragstagare i all
mänhet inte åtar sig att svara för att ett visst resultat nås, utan
endast för att han med omsorg utför uppdraget.
HD 1929:585. A åtog sig att reparera S:s vattenho. Efter reparationen
drack S:s kor ur hon och dog av förgiftning (indirekt skada). Olyckan
berodde på att A vid målningen av den reparerade hon hade använt
blymönja. Då S inte hade visat att mönjan fått torka i nödig grad före
det vattenhon togs i bruk, och inte heller visat att A känt till eller borde
ha kunnat förutse att bly mönjan var farlig för kreaturen, och A så
lunda inte vållat skadan, förkastades S:s ersättningskrav mot A. - A:s
ansvar ansågs således förutsätta bevisad culpa. Blymönjeleverantören
har naturligtvis inte något produktansvar för en dylik skada, inte hel
ler A, ty produktansvaret gäller produkt som satts i omlopp i närings
verksamhet. I detta fall låg felet egentligen i att S inte av A blivit upp
15 Tepora m.fl. s. 207, Honka s. 44, Hemmo s. 51 f.
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lyst om risken av att genast ta hon i bruk. Det är inte uteslutet att man
i dag skulle anse att A, om han varit fackman, bort känna till skaderisken och därför varit culpös och (jämte S) haft ansvar för skadan, som
ju drabbat annan sak än avtalsföremålet.
HD 1967:76. En grävmaskinsägare (A) ställde enligt avtal med S sin
grävmaskin jämte förare mot vederlag till S:s förfogande. Då S med
maskinen utförde arbete åt T skadades en T tillhörig kabel. S ersatte
T skadan, eftersom S ju gentemot T svarade för skada som S:s medhjäl
pare vållat (se nedan 9.7). Härefter krävde S i sin tur ersättning av A,
men detta krav förkastades då arbetet hade skett under S:s uppsikt och
ledning och S inte hade visat att skadan berott på förarens bristande
yrkeskunskap. (Omr. 4-1. Minoriteten ansåg att grävmaskinens förare
varit culpös och att A såsom utförare av grävningsarbetet var, även
utan egen culpa, ansvarig för skadan.) - Det borde ha ålegat A att visa
att föraren var kompetent och hade nödig erfarenhet som grävmaskinsförare, detta redan därför att A betydligt lättare än S kunde föra
bevis därom. Men för övrigt var S:s delaktighet i arbetet inte ringa. På
S ankom att beakta kabeln och att anvisa föraren arbetet samt arbets
ledningen. Majoriteten i HD sade inte att föraren varit culpös. Avtalet
mellan A och S kunde möjligen ha betraktats som ett uppdrag av S
till A att utföra ett arbete (med presumtionsansvar för A), men mera
påminde det om ett hyresavtal med S som hyrestagare (i vilket fall an
svaret för den inträffade skadan närmast föll på S, under vars uppsikt
och ledning arbetet utfördes).
HD 1991:65 (se 2.4). Ansvar för skada på häst som omhändertagits för
träning.
I ett svenskt rättsfall, NJA 1983 s. 617, åtog sig en travtränare inte
bara att omhänderta en häst, utan också att träna den. Under träning
skadades hästen och dog. Ansvar för tränaren ansågs förutsätta bevi
sad culpa.

För skada som uppkommer som en följd av fel i A:s maskiner,
redskap och andra varaktiga tekniska hjälpmedel kan A ibland
anses ha ett strikt ansvar. I den utsträckning man anser att här
existerar ett strikt ansvar vid utomkontraktuell skada, bör ett
sådant ansvar antagligen också gälla på grund av avtalsbrott,16
se ovan 2.2. S bör inte, i synnerhet om han betalar för A:s presta
Saxén s. 237.
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tion, genom avtalet få en sämre ställning till följd av omständig
heter som han inte kan inverka på och som avgjort ligger inom
A:s kontrollsfär.17

HD 1953:157. Bolaget A hade åtagit sig att lyfta S:s vävmaskin till
tredje våningen i ett hus. A:s lyftanordning var inte i skick och vävma
skinen föll ned och skadades. A, som yrkesmässigt utförde speditionsuppdrag, förklarades ansvarig för sina arbetsredskaps duglighet och
för uppdragets omsorgsfulla utförande och ålades ansvar för skadan. Avgörandet kan självfallet alternativt anses ge uttryck åt tanken att det
innebär culpa att arbetsredskap inte är i skick.

8. KonsSkL. Enligt KonsSkL 8:1 och 20 har näringsidkare nu
mera vid mot vederlag utförda konsumenttjänster ett strikt an
svar för person- eller sakskada som uppkommit för konsumen
ten på grund av fel vid arbete på lös eller fast egendom eller vid
tillverkande av lös sak. Det strikta ansvaret gäller dock inte för
varing och har flera andra undantag, se KonsSkL 8:21 och 8:32.
Ersättning för indirekt skada förutsätter culpa. Enligt KonsSkL
8:21 omfattar det strikta ansvaret ibland egendom som i användningshänseende har en omedelbar anknytning till tjänstens
föremål.
Ett strikt felansvar för mäklare gäller även enligt Lagen om
konsumentskydd vid fastighetsförmedling 1988 § 12 mom. 4.
Undantag bör, såsom vanligen vid strikt ansvar, göras för hinder
av typen force maj eure.
Man kan fråga sig varför vid konsumenttjänster strikt ansvar
stadgas för fel, ehuru för uppdrag i allmänhet gäller en culparegel. Huvudförklaringen härtill är att vid konsument^öp felan
svaret är strikt för direkt skada, se ovan punkt 3. Dessutom kan
näringsidkaren vid konsumenttjänster ofta undgå ansvar om
han visar att han har utfört tjänsten med yrkesskicklighet och
omsorg, KonsSkL 8:12. Här dyker således culparegeln ändå
upp, dvs. då man har att bestämma om ett fel över huvud taget
föreligger.
17 Se PropKonsSkL s. 30.
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D. Immateriella uppdrag
9. Vid immateriella uppdrag är situationerna så pass varierande
att någon allmän regel knappast kan ges om felansvaret. Har
t.ex. fel uppkommit vid förandet av värdeandelsregistret existe
rar olika regler för olika tjänster.18
Ett uppdrag skall utföras med tillbörlig omsorg. Vid överträ
delse av denna norm har uppdragstagaren ett culpaansvar. Detta
är ibland ett presumtionsansvar, se 2.18. Ett kontrollansvar
skulle ofta föra ansvaret alltför långt. Uppdragstagaren svarar i
allmänhet inte för resultatet, men nog för att han med omsorg
utför uppdraget.19 Av en fackman krävs att han visar sådan om
sorg som är sedvanlig i ifrågavarande fack. Uppdragstagaren gör
sig skyldig till avtalsbrott blott vid mera betydande avvikelser
från den allmänna standard som kan förväntas, medan kraven
på honom är större då han begår icke-ursäktliga fel rörande sär
skilda påkallade åtgärder eller då han underlåter att följa vettiga
instruktioner.20

Hellner II, 1 s. 194 ff, 217 ff skiljer mellan personliga uppdrag, t.ex. till
advokater och konsulter, och företagsuppdrag, t.ex. till banker och re
sebyråer. Vid företagsuppdrag är kraven på omsorg större, ty upp
dragstagaren är vanligen den starkare parten. Om företagets kon
traktsbrott leder till att uppdragsgivaren får häva avtalet, har företaget
strikt ansvar i Sverige, se Hellner II, 1 s. 221.1 sådana fall har företaget
dock oftast varit culpöst.
HD 1992:3. S hade i banken X med ilremissa sänt ett penningbelopp
till B:s konto i banken A och därvid uppgett B:s namn riktigt, men
B:s kontonummer felaktigt. Den omständigheten att det av A använda
datorsystemet såsom namnet på mottagaren B endast angett ordet ”rakennusliike” (byggnadsföretag) hade lett till att betalningen gått in på
ett annat byggnadsföretags konto. Pengarna hade sålunda genom A:s
åtgärd kommit till fel mottagare, av vilken de inte återfåtts. Felaktighe
ten i S:s betalningsuppdrag fritog inte A från ansvar, ty med hänsyn till
betalningssystemets säkerhet ansåg HD det nödvändigt att systemet
18 Se Koulu, LM 1992 s. 1063 ff.
19 PropKonsSkL s. 19. Med ”reasonable care and skill” enligt Whincup s. 122,
”en god faglig indsats” enligt Gomard 1 s. 178 f.
20 Hellner 11,1 s. 199 ff.
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klarade av dylika fel. Då A inte visat någon annan orsak till ansvarsbefrielse än S:s misstag, ålades A att i skadestånd till S utge remissans
belopp 330.000 mark. - Se om avgörandet Juha Pöyhönens utförliga
bedömning i LM 1992 s. 1180 ff. Enligt Taxell, Skadestånd s. 157 före
ligger här ett kontrollansvar eller en särform av ansvar. Nybergh, JFT
1992 s. 478 ff anför att HD:s motiv kunde tyda på ett strikt ansvar. Det
är tydligt att grunden för A:s ansvar här ansågs vara avtalsrättslig. Ban
ken X handlade endast såsom företrädare för banken A, varför S:s ta
lan naturligtvis inte riktades mot X.
HD 1936:156. A, som förvaltade S:s intecknade skuldsedel, hade år
1928 till förmån för några andra personers fordringar avstått från den
förmånsrätt som inteckningen medförde (postponering). Under låg
konjunkturen år 1931 såldes fastigheten på exekutiv auktion för 13
miljoner mark med påföljd att skuldsedelns belopp inte kunde utfås
ur fastigheten. Oaktat fastigheten år 1928 hade varit värd mellan 18
och 20 miljoner mark ansågs, bl.a. med hänsyn till att lånet hade varit
ouppsägbart under tio år och att sådana omständigheter inte förelegat
som skulle ha gett A berättigad anledning att samtycka till postponeringen, att A hade brustit i den omsorg och förtänksamhet som det
ålegat honom och att han därför var ansvarig för S:s skada av postponeringen. Rå dst uv urätten hade ansett A fri från ansvar, eftersom S:s
fordran trots postponeringen hade varit fullt tryggad, om än fastighe
tens värde sedermera ”i hög grad nedgått till följd av oväntade och
våldsamma omkastningar på den finansiella världsmarknaden”. - Den
långa lånetiden och det förhållandet att A utan tvingande skäl hade
samtyckt till postponeringen motiverade här ett ansvar för honom, låt
vara att rådstuvurättens ståndpunkt 60 år senare (år 1988) skulle ha
fått stöd av många experter (vilka dock år 1994 skulle ha betraktats
som ex-experter). HD 1936:R 20 är ett liknande avgörande.

HD 1934:298. För att en kommun skulle få en uppfattning om värdet
på en lägenhet som den ämnade köpa gav kommunen forstmästaren
A i uppdrag att mot vederlag värdera skogen på lägenheten. A, som
endast åtagit sig att efter ögonmått värdera skogen, värderade den till
7.115.870 mark, något som tydde på ett gott ögonmått, men som var
ett alldeles för högt värde. Då A inte avsiktligen hade vilselett kommu
nen, ansågs han inte ansvarig för att kommunen i förlitan på värde
ringen hade för lägenheten erlagt 6.700.000 mark, vilket var alltför
mycket. Med beaktande av att fråga var om ett avtalsförhållande mot
vederlag och att man i samhället allt mer är beroende av fackmäns sak
kunskap tycks det mig att A numera borde gå ansvarsfri endast om
han kunnat visa ursäktliga skäl för sin felaktiga värdering.
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E. Hyresavtal

10. Allmänt. Genom hyresavtal överlåts rätten att mot vederlag
använda ett föremål eller annat förmögenhetskomplex för viss
tid eller tills vidare.21
Ett hyresavtal påminner om ett köp i betydligt högre grad än
ett avtal om arbete på annans egendom. Rättsreglerna för köp
och hyra skiljer sig dock från varandra, beroende bl.a. på att hy
resförhållandet är temporärt och att hyresgivaren vanligen har
att svara för hyresföremålets brukbarhet. En hyrestagares un
dersökningsplikt är därför mild jämförd med en köpares. Hy
resgivaren har såsom ägare risken för föremålet.
Även om hyresavtalet skiljer sig från köp genom att det är ett varaktigt
avtal, bör beaktas att följderna av avtalsbrott också vid köp bedöms
inte bara med blick på köpslutet, utan även med hänsyn till omstän
digheter före och efter köpslutet, se Pöyhönen s. 220 ff.

11. Hyresföremålets skick. BostadshyresL och AffärshyresL
gäller hyra av byggnad, helt eller delvis (lägenhet). Bostadshy
resL gäller uthyrande av lägenhet för att användas som bostad,
AffärshyresL gäller användning för annat än boende. Lägenhe
ten bör vara i sådant skick som hyresgästen med hänsyn till de
lokala förhållandena skäligen kan kräva. Detta gäller antagligen
också andra hyresföremål än lägenheter,22 men ofta ger ju hyres
avtalet anvisning om det skick som kan krävas.
Enligt Takki s. 107, 128 ff bör hyresföremålet ha, utom de egenskaper
som hyresgivaren uppgivit, även s.k. kärnegenskaper. En hyrd bil bör
sålunda vara duglig i trafik och ett kylskåp hålla varorna kalla, men
en hyrd häst måste ingalunda vara kärnfrisk. Termen kärnegenskaper
brukar i allmänhet användas endast vid fastighetsköp.

Om lägenheten, antingen då tillträde sker eller medan hyresför
hållandet består, inte är i sådant skick som hyresgästen har rätt
att fordra får hyresgästen, om hyresvärden inte avhjälper bris
ten, göra det till skälig kostnad på hyresvärdens bekostnad.
21 Takki s. 5.
22 Takki s. 105 ff: ”täysin käyttökelpoisessa kunnossa”, lika Sundberg s. 132 f.
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Detta bör gälla också då lägenheten till följd av naturligt slitage
inte är i skäligt skick. Dessutom har hyresgästen rätt till ersätt
ning för den olägenhet eller skada som hyresvärdens försum
made vårdåtgärder eller reparationsarbeten medfört, förutsatt
att skadan berott på hyresvärdens vållande. I fråga om affärslägenheter har hyresgästen därvid bevisbördan, medan beträf
fande bostadslägenheter hyresvärden har ett presumtionsanvar,
BostadshyresL §23, AffärshyresL §21. Då skadan drabbat hyrestagarens sak har den f.ö. drabbat egendom som har ett nära
samband med hyresföremålet, se härom ovan punkt 5 beträf
fande köp.
HD 1969:54. Ett bostadsaktiebolag hyrde ut ett lagerutrymme i husets
källare. Till följd av att avloppsledningen i huset blivit tilltäppt trängde
vatten in i källaren och förstörde hyresgästens egendom. Bolaget var
skyldigt att tillse, såsom hyresvärd att det uthyrda källarutrymmet var
i avtalsenligt skick och såsom husets ägare att avloppsledningarna var
i skick. Då bolaget inte hade visat att det fullgjort dessa skyldigheter,
ålades det att ersätta hyresgästens skada. - Säkerligen hade bolaget
undgått ansvar om det kunnat exculpera sig. Enligt då gällande hyreslag av år 1961 hade hyresvärden en exculperingsplikt. Se även det lik
nande HD 1971:55.
Vid hyra av annan lös egendom än lägenheter vore ett kontroll
ansvar naturligtvis tänkbart, men ett culpaansvar förefaller rät
tare. Man kan, åtminstone i allmänhet, ställa större krav på en
säljare än på en uthyrare, i varje fall då fråga inte är om ett
genusföremål.23 Köplagen tar främst sikte på köp inom företag,
medan speciesköpen har stått i bakgrunden vid köplagens till
komst. Ett hyresavtal är ju vanligen anknutet till ett bestämt
föremål. Härmed förnekas inte att likheten mellan hyresavtal
och köp emellanåt är stor, se t.ex. nedan i punkt 12 anförda HD
1972:101. I detta fall vore ett kontrollansvar tänkbart. Såframt
det inte har spelat någon nämnvärd roll för hyrestagaren att han
fått just ett visst föremål, t.ex. en bil eller fritidsbåt, föreligger

23 Bengtsson I s. 50.
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det större anledning att vid avgörandet hämta ledning ur köpla
gens bestämmelser.24
Hyresavtalet förfaller om lägenheten förstörs eller dess an
vändning förbjuds av myndighet, BostadshyresL § 67. Också då
fråga är om hyresavtal som gäller annat än lägenheter och hyresföremålet genom olyckshändelse eller genom sin egen be
skaffenhet lider skada eller förstörs torde, såsom Hellner anför,
uthyraren i princip (om hyresavtalet inte anger eller tyder på
annat) inte ha plikt att avhjälpa felet eller att utge ersättning och
inte vara skyldig att vid genusprestationer sätta en annan sak i
stället25. Såsom ovan anfördes har uthyraren dock viss normal
underhållsskyldighet. Vid hyresavtal åligger det nämligen både
hyresgivaren och hyrestagaren att hålla hyresföremålet i skick
och ägna det vård och skötsel. Har hyresföremålet skadats ge
nom våda kan, beroende på en avtalsbedömning in casu, hyres
givaren eller hyrestagaren anses skyldig att reparera (ersätta)
skadan, förutsatt att fråga inte är om en större skada. Takki an
ser att hyresgivaren i princip är skyldig att hålla hyresföremålet
i brukbart skick (enligt SchwOR art. 263 mom. 2 ”liegen die
grösseren Wiederherstellungen dem Vermieter ob”), medan det
är hyrestagarens sak att vidta smärre åtgärder såsom tvätt,
smörjning, små reparationer o.dyl.26
12. Bevisbördan vid skada på hyresföremålet. Om hyresföremå
let är i hyrestagarens besittning och skadas ställs man ofta inför
en komplicerad bedömning av ansvarsplaceringen. Skadan kan
bero på hyrestagaren, men behöver inte göra det. Enligt Bo
stadshyresL § 25 och AffärshyresL § 23 har hyresgästen ansvar
24 Hellner 11,2 s. 157 anför att uthyraren, om avtalet har genuskaraktär och den
uthyrda egendomen från början är behäftad med fel, torde ha skyldighet att
avlämna annan egendom. Enligt Gomard s. 328 talar starka skäl för att en uthyrare av redskap och apparatur har strikt ansvar för följder på grund av de
fekt material.
25 Hellner 11,1 s. 179 f. Enligt Takki s. 92 gäller detta i de fall hyresgivarens pre
station blivit omöjlig och avtalet därför förfaller. Enligt Bengtsson I s. 51 har
uthyraren en bevaringsplikt under hyrestiden.
26 Takki s. 88.
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för skada på lägenheten om han bevisligen vållat den. Dessa be
stämmelser beror på hyresföremålets karaktär och har sociala
skäl.

HD 1951:89. Statsjärnvägarna hyrde av S en ria och inkvarterade i den
några av sina anställda. En aprilnatt brann rian upp. Då järnvägarna
inte hade visat, att den kamin som de installerat i rian hade varit i ve
derbörligt skick och blivit omsorgsfullt skött, ansågs järnvägarna an
svariga för S:s skada av eldsvådan. - Mot avgörandet talade att rian
tillhörde S och att ansvaret därför skulle ha drabbat honom om t.ex. en
utomstående person hade orsakat skadan. Enligt nyss anförda lagrum
skulle S ha bevisbördan. Men för avgörandet talade att järnvägarna
hade lättare att bevisa hur branden uppkommit och att, eftersom järn
vägarna inte lyckats med exculperingen, det sannolika var att eldsvå
dan hade orsakats av eld från kaminen. Därför bleve avgörandet kan
ske detsamma i dag.
Vid andra hyresavtal beror det på omständigheterna i det en
skilda fallet vilkendera kontrahenten som har bevisbördan. I an
slutning till vad Sundberg, Takki, Bengtsson och Hellner uttalat
i saken27 må följande anföras.
I regel har ju den som har en sak om hand ett presumtionsansvar då saken skadas, se 2.16. Detta innebär att utgångspunkten
för bedömningen är att hyrestagaren har bevisbördan beträf
fande frånvaron av culpa hos honom.28 Hyrestagaren är den
som har lättare att förhindra skadan och att bevisa dess upp
komst. Om en maskin hyrs ut jämte maskinskötare har uthyraren däremot en ökad vårdplikt.

HD 1946:58. A hyrde av S en häst för skogsarbete och förband sig att
utge ersättning om hästen skadade sig. A ansågs skadeståndspliktig då
hästen hade skadats hos A och det inte hade visats att skadan berott
på en sådan olyckshändelse som A inte bort förutse.
17Sundberg s. 291 ff, Takki s. 138 ff, 175 ff, Bengtsson I s. 56 ff, Hellner II, 1
s. 187f.
28 Takki s. 140 f anser sålunda att hyrestagaren i allmänhet har presumtionsansvar och bör visa att hyresgivaren varit culpös, dock med undantag för vissa
fall där hyresgivaren har ett presumtionsansvar, t.ex. då av okänd orsak en
plötslig störning skett i hyresföremålets användbarhet. Takki s. 134 anser vi
dare att hyrestagarens exculperingsplikt inte gäller inre eller s.k. tekniska fel,
utan att hyresgivaren presumeras ansvara för sådana.
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Bedömningen är speciellt svår då skadan uppkommit eller visat
sig först sedan föremålet en tid varit i hyrestagarens besittning.
Hyrestagaren påstår att skadan orsakats av ett fel som fanns (la
tent) redan då hyresföremålet överläts till honom och att hyresgivaren därför har presumtionsansvar. Hyresgivaren åter häv
dar att felet uppkommit senare på grund av hyrestagarens vål
lande och att det därför är hyrestagaren som har presumtions
ansvar. Presumtionsregeln ger med andra ord inte svaret.
Om hyrestagaren först då en inte alldeles kort tid förflutit
från det hyresföremålet överlåtits till honom gör gällande att
föremålet har varit felaktigt, kan den förflutna tiden tala för att
felet uppkommit efter överlåtelsen. Beträffande föremål i spora
diskt bruk förutsätts det en något längre tids bruk av hyrestaga
ren, medan å andra sidan ett intensivt bruk även under en kort
tid kan tala för att felet uppkommit hos honom.29 Av rättstilllämparen krävs här en nyanserad bedömning. Hänsyn bör bl.a.
tas till vilkendera kontrahenten som har lättare att bevisa
händelseförloppet. 30 Hyresgivaren anses ofta ansvarig för en
skada som inte brukar uppkomma genom vårdslöshet.

HD 1949:340. Agaren till en stenkrossningsmaskin hyrde den åt ett
bolag, som förband sig att återställa maskinen i samma skick som den
uthyrdes. Åtta månader senare återställde bolaget maskinen i sämre
skick. Skadan berodde delvis på ett normalt slitage hos bolaget, vilket
ägaren uppenbarligen skulle svara för, trots förbindelsen om återstäl
lande i samma skick. Ägaren yrkade ersättning för reparationskostna
derna 35.000 mark. Domstolarnas bedömning av fallet varierade.
Hovrätten fann att den skada som inte härrörde av normalt slitage
uppgick till 25.000 mark och ålade bolaget att till ägaren utge 25.000
mark i skadestånd. Enligt HD härrörde skadan delvis av fel som fanns
redan då maskinen överlämnades till bolaget. Både majoriteten och
minoriteten i HD ansåg att ägaren var bevisskyldig beträffande felens
uppkomst. Majoriteten ålade bolaget att till ägaren utge 12.000 mark,
eftersom maskinen erhållit fel då den var i bolagets bruk, men repara29 Se Sundberg s. 189, 292 ff.
30 Takki s. 111 f anför, i anslutning till Sundberg s. 187 ff, att hyresgivaren har
bevisbördan om hyresavtalet gällt en tekniskt så komplicerad anläggning eller
apparat, att hyrestagaren saknat möjlighet att utreda hur och när felet upp
kommit.
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tionen av dessa fel, enligt vad i målet utretts, kostat högst 12.000 mark.
Minoriteten (två JR) förkastade, liksom rådstuvurätten, ägarens ersätt
ningskrav helt och hållet, då det inte visats att reparationskostnaderna
hade gällt sådana fel som uppkommit då maskinen varit i bolagets
bruk och som inte berott på sedvanligt slitage. - HD ålade således äga
ren bevisbördan, men de olika åsikterna i domstolarna visar att fallet
var sådant att båda kontrahenterna hade kunnat anses bevisskyldiga
och i brist på bevis fått bära skadan till hälften var. Hälften av 25.000
mark är ju 12.500 mark, varför ett sådant slutresultat i stort sett hade
överensstämt med det belopp som majoriteten i HD tillerkände äga
ren.

Kommer domstolen till att skadans orsak ligger närmare den
ena kontrahenten, torde denne ofta åläggas exculperingsplikt.
HD 1972:101. En uthyrd lyftkran skadades då hyrestagaren A skulle
montera ned den. A ansågs pliktig att ersätta skadan då han hade belas
tat kranen oaktsamt och han inte hade visat att skadan berott på trött
het i kranens material eller på någon annan omständighet än oaktsamhet på hans sida. (Omr. 3-2. Minoriteten ansåg att A kunnat exculpera
sig.) - Här fann majoriteten viss oaktsamhet hos A bevisad och därför
ansågs A ha presumtionsansvar.

E Rådighetsfel
13. Begreppet. S:s rådighet över det avtalsobjekt som hans avtal
med A gäller kan vara inskränkt, s.k. rådighetsfel (vallintavirhe).
Fråga är då inte om ett rättsligt fel, se härom kap. 6.
Inskränkningarna i förfoganderätten över objektet kan vila
på privaträttslig grund (avtal), t.ex. en inskränkning i rätten att
sälja en aktie eller en begränsning i en gåvotagares rätt till gåvan.
I dylika fall åberopas vanliga felregler utan nämnvärd tvekan,
varför dessa fall inte brukar hänförs till kategorin rådighetsfel.
Ett egentligt rådighetsfel föreligger däremot om en inskränk
ning i rätten att råda över eller använda avtalsobjektet existerar
på grund av en föreskrift av administrativ myndighet. Avtals
objektet kan inte eller får inte användas för det i avtalet avsedda
ändamålet, t.ex. på grund av ett existerande byggnadsförbud el
ler av hälsoskäl. Medkontrahenten har likväl utgått från att nå
gon dylik inskränkning inte existerar eller att den kan fås avlägs
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nad. Om inskränkningen gäller alla likartade avtalsföremål, t.ex.
alla fastigheter i landet, är fråga inte om något fel.

14. Bedömning såsom faktiska fel. KöpL saknar bestämmelser
om rådighetsfel, varför det anses att man har att falla tillbaka på
dess allmänna regler om faktiska fel.31 Också före KöpL:s till
komst har man i allmänhet ansett att även om rättsliga fel och
rådighetsfel står nära varandra, så gäller för rådighetsfel inte nå
got strikt ansvar.32
HD 1927:93. S befraktade ett fartyg tillhörigt A. Fartyget beslagtogs.
A ansågs inte skadeståndsskyldig gentemot S, då beslaget inte berott
på A:s culpa. (Omr. 3-2. Minoriteten ansåg att A på grund av visad
culpa var ersättningspliktig.)
Såsom Håstad s. 103 f visar kan man inte reservationslöst utgå från
att reglerna om faktiska fel i alla lägen är tillämpliga på rådighetsfel,
vilka ju ofta ligger mellan faktiska fel och rättsliga fel. Ett avhjälpande
av felet eller omleverans kommer sålunda sällan i fråga vid rådighets
fel. Ett rådighetsfel ligger ofta innanför säljarens kontroll.

Eftersom KöpL:s bestämmelser om faktiska fel anses gälla
också rådighetsfel, drabbas säljaren vid lösöreköp av ett
kontrollan svar.33 För direkt skada svarar han då utan culpa. En
hyresgivares vanliga presumtionsansvar för fel i hyresföremålet
gäller antagligen också rådighetsfel.34
För fastighetsköp gäller särskilda bestämmelser om rådighets
fel (och inte bestämmelserna om kvalitetsfel), enligt nya JB 2:18,
32 har säljaren ett presumtionsansvar.
Följande äldre avgörande byggde på ett culpaansvar.

HD 1978:11. S hade av A köpt ett jordområde, men fick inte tillstånd
att bryta ut det till tomter som fick bebyggas. Tillståndet förvägrades
31 Se Sevon m.fl. s. 103. Hultmark s. 166f stöder detta med att varan enligt
KöpL § 17 skall vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i
allmänhet används. En inskränkning i rådigheten är att betrakta som ett fel i
varan.
32 Se Routamo, Kaupanvastuu s.214f, Takki s. 162 ff, Aaltonen s. 163, PropKöpL s. 32, SOU 1976:66 s. 151.
33 Sevon m.fl. s. 103, PropKöpL s. 63.
34 Takki s. 160 ff.
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bl.a. därför att området inte var avsett för småhusbebyggelse och sak
nade nödig dränering och vägförbindelse. S fick häva avtalet, men A
ålades inte att ersätta de kostnader som S hade haft i samband med sin
ansökan om byggnadslov, eftersom A hade varit i god tro och S hade
ansökt om byggnadslov utan att därförinnan försäkra sig om att områ
det över huvud taget fick bebyggas. (Omr. 3-2. Minoriteten ansåg, att
A hade gett S fog att anta att hinder för byggande inte förelåg, och
ålade A ersättningsplikt.) - Här förelåg ett rådighetsfel, ty parterna
hade förutsatt att byggnadslov komme att beviljas.
Om det redan vid avtalsslutet var givet att ett myndighetsbeslut
om en rådighetsinskränkning kunde komma att fattas i en nära
framtid (ett ärende om inskränkning i förfoganderätten var t.ex.
anhängigt), har ett rådighetsfel vanligen förelegat om beslutet
sedan fattas.35 Fråga är vanligen om ett väsentligt fel, varför en
hävning av avtalet mellan A och S är en möjlig påföljd. Huru
vida S har rätt till skadestånd måste bero på en prövning in casu.
Ansvarsbedömningen influeras utom av kontrahenternas culpa
av deras upplysnings- och undersökningsplikt, se härom nedan
punkt 15.
Har säljaren genom sitt uppträdande gett köparen anledning
att anta att någon inskränkning i rådigheten inte finns, kan sälja
ren dömas ansvarig för rådighetsfelet.
För rådighetsfel som behäftar en fastighet vid tidpunkten för
köpslutet svarar säljaren, nya JB 2:21. Vid lösöreköp är kanske
tidpunkten för varans avlämnande avgörande, KöpL §21.
En inskränkning i rådigheten som uppkommer först efter av
lämnandet drabbar i regel köparen.
HD 1942:R 16. S hade i augusti år 1939 på avbetalning köpt en motor
cykel av A. I oktober 1939 ålades S på grund av det sedan september
rådande krigstillståndet i landet att överlåta motorcykeln i försvars
maktens bruk. S fritogs inte från sin avtalsenliga betalningsskyldighet
gentemot A. (Omr. Ett JR ansåg att köpet hade förfallit genom att för
svarsmakten rekvirerat cykeln.) - Syftet med ägareförbehållet var att
ge A säkerhet för betalningen av köpesumman. Även om A fortfa
rande var motorcykelns ägare, bar S risken att den rekvirerades av för
svarsmakten.
35 Se Tepora m.fl. s. 238 f, Graners s. 155.
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15. Upplysnings- och undersökningsplikt.
a. För bedömningen av rådighetsfel blir en avvägning av A:s
upplysningsplikt och S:s undersökningsplikt ofta avgörande. Se
härom f.ö. nedan kap. 5.
Föreligger ett rådighetsfel i A:s prestation är det vanligen A:s
sak att upplysa S därom, dock inte om det är uppenbart att S
känner till felet eller ingår avtalet på egen risk. Rådighetsfelet
faller vid köp vanligen inom A:s kontrollsfär. Rådighetsfel och
rättsliga fel är besläktade. En eventuell rådighetsinskränkning är
ofta en så viktig fråga för S att den borde tas upp vid avtalsunderhandlingarna. Inskränkningen berör ju intimt S:s intresse av
avtalet och storleken av det vederlag som S presterar. Genom att
underlåta sin lojala upplysningsplikt har säljaren ofta handlat i
strid mot tro och heder.36
b. Vid fastighetsköp är rådighetsfel betydligt vanligare än vid
lösöreköp. I nya JB 2:18 ingår rätt utförliga bestämmelser om
rådighetsfel, framför allt då myndighetsbeslut gällande rådighe
ten över den köpta fastigheten eller över grannfastigheten be
gränsar nyttjandet av den köpta fastigheten.
I motsats till andra faktiska fel ligger rådighetsfelen ofta så
påtagligt inom säljarens kontrollsfär, att han är skyldig att ta
reda på myndighetsbeslut rörande den sålda fastigheten och att
upplysa köparen om dem.37 Som en följd härav är köparens un
dersökningsplikt beträffande rådighetsfel mindre vid fastighets
köp. Tepora m.fl. har utförligt behandlat säljarens och köparens
undersökningsplikt beträffande rådighetsfel.38
Köparen bör sålunda kunna utgå från att den köpta fastighe
tens användning inte hindras av ett existerande myndighetsbe
slut, t.ex. på grund av hälsovådlighet.
Följande två avgöranden gällde köparens undersöknings
plikt. Fråga var inte om skadestånd, utan endast om hävning.
HD 1989:30. På grund av muntlig försäkran från säljarnas sida att
3(,KöpL § 20 mom. 2, PropKöpL s. 62, Sisula-Tulokas, Prisavdrag s. 198.
37 Se PropJB s.31, 52 ff, Taxell, Skadestånd s. 143, Graners s. 162ff, Vahlén
s. 181 ff, Gomard 1 s. 216.
38 Tepora m.fl. s. 239. Se även Vahlén s. 184 f.
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byggnadslov komme att erhållas behövde köparen inte före köpslutet
undersöka om han fick bygga en semesterbostad på det köpta out
brutna området. Då undantagslov sedan inte beviljades köparen fick
han häva köpet. (Omr. 3-2. Minoriteten ansåg att köparen försummat
sin undersökningsplikt.) -1 detta fall hade säljarna uppenbarligen inte
känt till byggnadsförbudet, men därmed uteslöts inte deras ansvar för
en utfästelse, se 5.2.

HD 1985:188. Oaktat säljaren av ett obebyggt område måste ha känt
till att området endast med undantagstillstånd fick bebyggas, ansåg
HD att det hade varit köparens sak att före köpet av byggnadsmyndigheterna ta reda på om en byggnad fick uppföras, vilken förfrågan hade
kunnat ske med ringa möda. Köparen, vars ansökan om byggnadstill
stånd förkastades, gavs inte rätt att häva köpet. (Omr. 3-2. Enligt mi
noriteten hade köparen inte någon dylik undersökningsplikt och fick
häva köpet.) - Avgörandet har kritiserats i litteraturen, se Sevön JFT
1986 s. 112 f, 119, Wirilander s. 486 ff, Kartio., DL 1989 rf 91 ff, Tepora
m.fl. s. 242 ff, jfr Taxell, Skadestånd s. 143 f. Säljarens upplysningsplikt
borde här väga tyngre än köparens undersökningsplikt.

16. Hyrestagares rätt till kostnadsersättning. Följande två fall
gällde en speciell situation, nämligen hyrestagares rätt till ersätt
ning för kostnader som hyrestagaren efter det hyresavtalet ingåtts nedlagt på hyreslägenheten innan visshet erhållits om att
rådighetsinskränkningen kunde fås avlägsnad. Båda kontrahen
terna var i dessa fall medvetna om risken, dvs. att ett tillstånd
till uthyrandet för ifrågavarande ändamål kunde bli förvägrat. I
normala fall bör dylika kostnader bäras av hyrestagaren, men
omständigheterna i målet kan naturligtvis tala för att hyresgivaren svarar för dem. I det senare fallet hade rådighetsinskränk
ningen privaträttslig grund, men detta inverkade knappast på
bedömningen.

HD 1970:20. En aktieägare (A) i ett bostadsaktiebolag hyrde sin lägen
het till S att användas av henne som skönhetssalong bl.a. på villkor
att A och bolaget bekostade en liten del av de nödiga reparationerna i
lägenheten. Rätt snart efter avtalsslutet blev det uppenbart för A och S
att myndigheterna inte komme att ge tillstånd till en sådan uthyrning,
eftersom över hälften av golvarealen i huset redan utnyttjades för affärsändamål. Avtalet förföll därför. A ålades att ersätta S:s utgifter,
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nämligen dels hennes kostnader för avlöning av ett biträde i salongen
1.000 mark, dels hennes andel av kostnaderna för målningsarbeten och
vatten- och elinstallationer i lägenheten 5.700 mark. Det ansågs att S
visserligen före uthyrningen hade bort ta reda på om lägenheten över
huvud taget fick användas för annat än bostadsändamål. S hade dock
inte haft någon rätt att kräva uppgifter av bolaget om hur dess lägenhe
ter nyttjades. S hade inte heller varit oaktsam, utan hon hade tvärtom
kunnat lita på ett muntligt meddelande av bolagets disponent att lä
genheten fick användas som skönhetssalong. - Avtalet mellan A och
S om reparationerna tydde på att A åtog sig ansvaret för att tillståndet
erhölls. I varje fall borde A ha avrått S från att utföra reparationerna
innan tillståndet erhållits.

HD 1961:60. En aktieägare (A) i ett bostadsaktiebolag hyrde sin lägen
het till S att användas som sätteri. Bolagsstämman vägrade likväl sitt
tillstånd till denna användning. S fick häva hyresavtalet, men fick inte
ersättning av A för de ändringsarbeten som han hade gjort i lägenhe
ten. Då hyresavtalet ingicks hade A fått samtycke till uthyrningen av
två av bolagets tre styrelsemedlemmar. A hade därför inte haft anled
ning att misstänka att bolaget skulle vägra sitt tillstånd. S hade företagit
ändringsarbetena utan att förvissa sig om att bolaget skulle ge sitt till
stånd till dem. (Omr. 3-2. Minoriteten ansåg att S hade haft rätt att
lita på de två styrelsemedlemmarnas skriftliga samtycke, varför S hade
rätt till ersättning för sina ändringsarbeten.) - Det var visserligen na
turligare att undersöknignen företogs av A än av S, men A hade delvis
fullgjort sin undersökningsplikt och framför allt var det i hög grad
oaktsamt av S att skrida till dyra ändringsarbeten (95.000 mark) innan
bolagsstämmans samtycke inhämtats.

G. Prisavdrag

17. Eftersom prisavdraget står skadeståndet nära är det skäl att
med några ord beröra det här. I övrigt hänvisas till Sisula-Tulokas bok ”Prisavdrag”.39
Prisavdrag (actio quanti minoris) betraktades länge med stor
misstro i köprätten. Ett prisavdrag ansågs obehörigen gynna en
köpare som inte hade rätt till skadestånd av en icke-culpös säl
jare. Var säljaren åter skadeståndsskyldig ansågs ett prisavdrag
ha en chansartad karaktär. Vid fallande prisnivå är för den
39 Se även Hemmo s. 318 ff.
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skadelidande ett prisavdrag förmånligare än ett skadestånd, vid
stigande priser är skadeståndet förmånligare. Eftersom priserna
under årens lopp har, för att använda ett milt uttryck, varit mera
benägna att stiga än att falla, har det ofta varit förmånligare för
den skadelidande att yrka på skadestånd än att kräva prisavdrag.
Hävning betraktades förr såsom den egentliga sanktionen vid
fel, medan i synnerhet prisavdrag, men också skadestånd ansågs
vara aningen dubiösa. Skadestånd förutsatte sålunda ofta, spe
ciellt vid köp, antingen hävning av avtalet eller svikligt förfa
rande av medkontrahenten.
En rätt för den skadelidande S till prisavdrag vid fel i A:s pres
tation är likväl väl motiverad. Hävning kommer ju inte alltid i
fråga. S kanske inte får häva (oväsentligt fel) eller kan inte häva
(han har inte kvar föremålet för A:s prestation) eller vill inte
häva (han vill inte avstå från det som han förvärvat av A). En
köpare som önskar behålla den köpta felaktiga saken och som
därför kräver prisavdrag (eller skadestånd) kan i dagens sam
hälle ingalunda av säljaren avfärdas med att säljaren ju har gått
med på hävning. En annan sak är att det kan inverka på domsto
lens bedömning av prisavdragets eller skadeståndets storlek att
en av köparen företagen hävning avsevärt skulle ha minskat
hans skada, utan att hävningen dock varit obillig mot honom.

Sanktionen prisavdrag förekommer framför allt vid köp, se KöpL
§37, nya JB 2:17-19, men existerar också vid andra avtal, t.ex. legooch hyresavtal och avtal om tjänster, JLL § 16, BostadshyresL §23,
KonsSkL 8:19, Sisula-Tulokas, Prisavdrag s. 35 f.
S har rätt till prisavdrag oberoende av om A har vållat skadan
eller inte, således en avsevärd fördel för S. Prisavdraget är när
mast att betrakta som ett slags substitut till hävning, som ju inte
förutsätter vållande. Prisavdraget förutsätter dock inte att felet
är väsentligt. Prisavdraget gäller endast sådana fel som påverkar
prestationens värde. Indirekt skada täcks vanligen inte av pris
avdrag.
Intressant är Sisula-Tulokas konstaterande40 att vid köp av
40Sisula-Tulokas, Prisavdrag s. 141 ff, 174 ff.
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begagnat köpeobjekt det i vår hovrättspraxis såsom ett motiv för
prisavdrag ofta har angetts att felet varit väsentligt - således
också i andra än sådana fall där varan har sålts i befintligt skick
och ett väsentlighetskrav existerar enligt KöpL § 19. Framhä
vandet av väsentligheten kan enligt Sisula-Tulokas ha flera orsa
ker, såsom att vid köp av ett begagnat köpeobjekt det ofta anses
vara handelsbruk i branschen att objektet sålts i ”befintligt
skick”, att domstolen med ordet väsentligt velat ge ett motiv för
att den utdömt ett prisavdrag som inte är alldeles ringa eller att
domstolen velat visa att felet faktiskt inverkat på köpet och över
huvud taget haft rättslig relevans. Sistnämnda motiv har kanske
ofta varit det som övervägt, vid köp av begagnade saker får kö
paren ju ofta finna sig i smärre fel.

HD 1990:166. Felet (husgrundens felaktiga konstruktion) var förbor
gat vid köpslutet, men så väsentligt, att köparens vetskap om det skulle
ha inverkat på köpets ingående. Köparen hade rätt till prisavdrag.
(Omr.)
Prisavdraget beräknas enligt KöpL § 38 så, att förhållandet mel
lan den felaktiga prestationens värde och den avtalsenliga pre
stationens värde vid tidpunkten för avlämnandet multipliceras
med det avtalade vederlaget (priset). Härigenom får man det
nedsatta vederlaget. Då en vara har sålts för 800 mark och dess
värde med felet är 900 mark och dess värde utan felet 1.000 mark
är varans nedsatta pris (900:1.000) x 800 = 720 mark. Prisavdra
get är således 80 mark. Medan prisavdraget gäller fel som påver
kar prestationens värde gäller ett (verkligt eller uppskattat)
skadestånd kostnaderna för skadans avhjälpande.
Eftersom det kan vara svårt att veta marknadspriset på varan
och den felaktiga varans värde, låter man mången gång prisav
draget motsvara varans värdeminskning, i exemplet ovan 100
mark, eller också fastställs avdraget efter en rätt fri beräkning,
se t.ex. HD 1983:39. Ett ”skäligt avdrag” har varit ofta förekom
mande.

KAP. 5.
KONTRAHENTS UPPGIFTER,
UPPLYSNINGS- OCH
UNDERSÖKNINGSPLIKT
A. Uppgifter av kontrahent
1. Allmänt. Ett skadeståndsansvar för kontrahenten A aktuali
seras om hans prestation inte överensstämmer med de uppgifter
om prestationen och dess egenskaper och användning som han
har gett sin medkontrahent S. Uppgifterna är framför allt av be
tydelse för frågan om fel föreligger eller inte. Överensstämmer
A:s prestation inte med uppgifterna eller med den uppfattning
de gett S är fråga ofta om ett fel. S får lita på uppgifterna. Ibland
kan man dock anse att han haft skäl att före det övertyga sig om
deras riktighet.
Men också beträffande rätten till skadestånd förbättras S:s
ställning avsevärt, om han till stöd för sitt krav kan visa på kon
kreta uppgifter av A. Den följande framställningen tar i huvud
sak sikte på köp. Köpreglerna verkar i viss mån normerande på
övriga avtal, men de ger inte några bindande allmänna regler för
andra avtal än köp.
Före köplagens tillkomst berodde köparens möjlighet att
över huvud taget få skadestånd mången gång just på om han
kunde visa att säljaren oaktsamt hade gett konkreta felaktiga
uppgifter om varans egenskaper.1
Några av de i detta kapitel anförda rättsfallen ger i rättsfrågan
uttryck åt en äldre uppfattning, men själva problemställningen
kan vara lika aktuell nu som då.
Såsom av det ovan i kap. 4 anförda har S vid fel i A:s presta
tion i allmänhet rätt till skadestånd om A varit culpös. Vid köp
har säljaren dock ett kontrollansvar och svarar utan culpa för
direkt skada som felet medfört för köparen.
I det följande behandlas A:s ansvar för felaktiga uppgifter då
1 Kivimäki s. 20, Aaltonen s. 107.
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särskild utfästelse av A föreligger (punkt 2), då A varit culpös
(punkt 3) och övriga fall (punkt 4).
2. Särskild utfästelse. KöpL § 40 mom. 3 ger köparen rätt till
skadestånd om varan avviker från det som säljaren särskilt har
utfäst (erityisesti sitoutunut). Utfästelsen bör således vara rätt
så påtaglig. Den medför skadeståndsansvar för säljaren också
utan att den getts culpöst. Skadeståndet gäller också indirekt
skada.
En garanti av säljaren kan betraktas som en särskild utfäs
telse. KöpL §21 mom. 2 talar om garanti eller liknande
utfästelse.2 Garantin medför i allmänhet att säljaren bör visa att
skadan inte beror på fel som fanns vid överlåtelsen. Detta ger
garantin ökad tyngd och motsvarar säkert köparens föreställ
ningar om en garanti. Det måste dock bero på omständigheterna
in casu hur pass stränga krav man ställer på bevisningen.3
I PropKöpL uttalas att för att en särskild utfästelse skall före
ligga bör köparen, med beaktande av uppgiftens betydelse och
det sätt på vilket den lämnats, ha haft särskild anledning att för
utsätta att uppgiften är riktig.4 Detta är t.ex. fallet om uppgiften
på grund av säljarens sakkunskap eller av annan orsak varit så
dan att köparen haft rätt att lita på den eller ibland då uppgiften
varit ett direkt svar på köparens fråga. Varje uppgift av säljaren
är ingalunda en särskild utfästelse.
En säljare som, kanske med användande av orden garanterar
eller försäkrar, särskilt utfäster att en uppgift är riktig, t.ex. att
den tavla han säljer är målad av Helene Schjerfbeck, ger köparen
en bättre ställning än en säljare som ger en uppgift utan en dylik
utfästelse (han säljer ”en tavla målad av Helene Schjerfbeck”).
2 Se Aurejärvi, Takuuehdot s. 28, 63 ff, Sevön m.fl. s. 127, Kartio, DL 1989 rf
s. 92 ff, NU 1984:5 s. 296. 'Wetterstein s. 70 jämställer garantier med övriga ansvarsåtaganden av säljaren.
3 Se Aurejärvi, Takuuehdot s 95 ff, Wetterstein s. 75 ff och av honom anförd
nordisk rätt. Se även HD 1984:128, nedan 7.3.
4 PropKöpL s. 88, Honka s. 51 ff, NU 1984:5 s. 296. Beträffande ”misrepresen
tations” brukar man i engelsk rätt fråga sig om medkontrahenten ”was entitled
to act” i tillit till den felaktiga uppgiften.
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Detta avser situationer där det inte av priset eller av andra om
ständigheter framgår att tavlan måste ha sålts såsom äkta.

Rodhe s. 92 skiljer mellan uppgifter lämnade upplysningsvis (enuntiationer) och givande av en tillförsäkran, dvs. en förklaring utvisande en
vilja att bli rättsligt bunden. Rodhe tillägger att gränsen är svår att dra
mellan enuntiation och tillförsäkran. I litteraturen har man ibland inte
gjort någon klar åtskillnad mellan enuntiation och försäkran och t.ex.
talat om ”enuntiativ försäkran”, se Kivimäki s. 11 samt Takkis översikt
s. 98 ff. Hellner II, 2 s. 111 undviker ordet enuntiation.
Det föreligger en tydlig skillnad mellan olika uppgifter.5 Dessa
har olika värde för köparen börjande från direkta garantier och
klara utfästelser via upplysningar fram till uppgifter som blott
har karaktären av ett allmänt värdeomdöme eller en beskrivning
av ett väntat resultat av en tillverkning, eller uppgifter som
andra gett och säljaren tydligt endast vidarebefordrar. Allom
bekant är att ett allmänt rosande av varan inte leder till ansvar
för säljaren.

I Sverige har med särskilda utfästelser (”vad säljaren får anses ha utfäst”) likställts upplysningar med ”preciserade uppgifter om fastighe
ten”, se Vahlén s. 195 ff, Graners s. 125, 131. Hagstrom s. 784, 788 be
tonar den betydelse det har, om uppgiften framstår som säker eller
tvärtom som osäker.
HD 1936:R 14. Säljaren hade försäkrat att den sålda fastighetens åker
areal var 169 hektar, men den var endast 153 hektar. Då säljaren inte
avsiktligen hade vilselett köparen ansågs denne, då avtalet inte hävdes,
inte ha rätt till ersättning för förlorad avkastning och för vad det skulle
ha kostat att odla upp 16 hektar. -1 målet var det inte fråga om hävning
eller prisavdrag. Numera kunde en dylik försäkran uppenbarligen ofta
betraktas som en särskild utfästelse, oberoende av om den getts i köpebrevet eller särskilt för sig. I så fall kunde köparen få ersättning också
för indirekt förlust. Vid fastighetsköp är detta enligt nya JB fallet
också vid vanlig culpa hos säljaren. Se om arealbrist och prisavdrag
Sisula-Tulokas, Prisavdrag s. 169 ff.

Säljarens sakkunskap betvingar ofta, särskilt i förening med ett
5Hellner II, 2 s. Ill ff, SOU 1976:66 s. 308 f. Jfr Aurejärvi, Takuuehdot s. 28,
66 f.4
4 Skadestånd vid avtalsbrott
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högt pris på varan, ökad kontroll av uppgiften från säljarens
sida. Ju större betydelse uppgiften måste anses ha för köparen,
desto större krav ställs på säljaren.

HD 1978:56. A, som var en av stiftarna i ett bostadsaktiebolag, sålde
aktier i bolaget och meddelade därvid köparna S att de komme att åt
njuta skattelättnader beträffande sitt aktieinnehav. Dessa gick likväl
förlorade till följd av att bolagets styrelse hade, innan äganderätten till
aktierna övergått till S, tillåtit att vissa andra lägenheter i bolagets hus
förstorades. A ålades att, solidariskt med de culpösa styrelsemedlem
marna, utge ersättning till S för den skattefrihet som S gått miste om. Här kan man anse att A hade gett en särskild utfästelse om skattefrihe
ten, eller också var A:s beteende culpöst. Skattefriheten var ju av stor
betydelse för S.
HD 1979:109. A sålde till S en ko, som lidit av juverinflammation, och
uppgav att kon ”numera var fullt frisk”. S sålde genast kon vidare, men
den visade sig fortfarande ha juverinflammation. A ansågs ansvarig för
S:s direkta skada. Ersättning dömdes inte för förlorad mjölkproduk
tion, eftersom S:s avsikt hade varit att genast sälja kon. Här beror det
helt på omständigheterna vid köpet om det förelåg en särskild utfäs
telse av A. Om så varit fallet kunde numera enligt KöpL ersättning för
indirekt skada komma i fråga, om sådan skada vore bevisad. Se även
nedan 10.11 a.

HD 1970:32. T sålde sin fastighet till S. I det av T och hans maka A
undertecknade köpebrevet försäkrades att fastigheten inte belastades
av inteckningar, oaktat det fanns flera sådana. A dömdes inte att er
lägga skadestånd till S, eftersom hon hade undertecknat köpebrevet
endast därför att hennes samtycke var nödigt enligt ÄL § 38. Genom
sin underskrift ansågs hon inte ha åtagit sig ansvar för uppgiften om
inteckningarna. (Omr. 4-1. Minoriteten ansåg, liksom hovrätten, A
skadeståndsansvarig.) - Någon särskild utfästelse förelåg uppenbarli
gen inte från A:s sida. Så även i HD 1980:69.

3. Vårdslöshet. Enligt KöpL § 40 mom. 3 har köparen rätt till
ersättning för hela sin skada inte bara vid särskilda utfästelser,
utan också om felet eller förlusten beror på vårdslöshet på sälja
rens sida. Säljaren har t.ex. bort kontrollera uppgiftens riktighet
eller bort inse eller hysa misstanke om att uppgiften eller upp
lysningen var oriktig eller vilseledande.
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I England gör man sedan gammalt skillnad mellan ”a contractual
term”, som medför skadeståndsplikt för A, och ”a mere representa
tion” av A, vilken för S kan medföra hävningsrätt, men inte rätt till
skadestånd. I det förra fallet måste det kunna sägas att A åtagit sig an
svar för sin uppgift, se Atiyah s. 153 f, Fleming s. 607 ff, Honka s. 89 ff.
Skillnaden mellan de två situationerna är ibland hårfin och det är där
för förståeligt att man numera har modifierat skillnaden genom att såsom vår KöpL § 40 mom. 3. - ålägga A skadeståndsplikt för ”negli
gent misrepresentation”, i varje fall ersättning för negativt avtalsintresse, Cheshire m.fl. s. 267 ff, 295 ff, Chitty s. 243 ff.
Bevisbördan har i KöpL § 40 mom. 3, med beaktande av bevis
möjligheterna, den lämnade uppgiftens karaktär och andra om
ständigheter, lämnats öppen, se ovan 4.4. Men viss bevisning
krävs för att säljaren skall kunna anses ha varit vårdslös. Mycket
ofta kan det anses vara culpöst av säljaren att inte kontrollera
uppgiftens riktighet, och i så fall behöver bedömaren inte falla
tillbaka på någon bevisbörderegel.6

HD 1981:109. Säljaren A hade för köparen S förklarat att det sålda, av
A framställda växtskyddsmedlet var lämpligt, varvid A inte hade beak
tat i Norden förvärvad erfarenhet av medlets skadlighet för gurkodlingar. Då medlet sedermera skadade S:s gurkodling, ansågs A pliktig
att ersätta S:s förlorade avkastning. (Omr. Ett JR ansåg att framställaren A hade ett utomkontraktuellt strikt ansvar, som också gällde gent
emot S.) - Med hänsyn bl.a. till att A var fackman kunde hans förfa
rande betraktas såsom culpöst. För övrigt vore ProduktAnsvL numera
tillämplig.

A svarar även om uppgiften getts av hans anställda eller med
hjälpare.
Enligt Wetterstein s. 69 har bestämmelserna i KonsSkL (kap. 5) också
utanför KonsSkL:s område verkat sänkande på tröskeln för en upp
gifts rättsliga relevans. I utlandet existerar en tydlig tendens i riktning
mot att ansvar åläggs då skadan orsakats av oriktiga uppgifter.
61 England bör A för att undgå skadeståndsansvar visa, att han då avtalet ingicks hade skälig anledning att tro att hans uppgifter var sanna, Anson s. 247,
Cheshire m.fl. s. 284 f. I Sverige anser Kamell s.288 betr, överlåtelse av aktie
bolag, att ett ansvar för säljaren endast med stor försiktighet kan uppställas
för sådana uppgifter som inte är utfästelser.
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Vid fastighetsköp, där A:s ansvar inte såsom vid lösöreköp är ett
kontrollansvar, utan vilar på culpa hos A, har A skadeståndsan
svar för fel inte blott om han har gett en ”särskild utfästelse”,
utan även om han har handlat culpöst. Se ovan 4.6. Enligt nya
JB 2:17, 32 har den sålda fastigheten ett kvalitetsfel om den inte
är avtalsenlig eller om säljaren har gett köparen oriktiga eller vil
seledande uppgifter om dess areal, byggnadernas skick eller
konstruktion eller övriga kvalitativa egenskaper och uppgif
terna kan antas ha inverkat på köpet. På grund av felet har köpa
ren rätt till ersättning för sin skada, dock så att exculpering fritar
säljaren från skadeståndsplikten. Oftast föreligger i dessa fall
culpa hos säljaren.
HD 1983:9. I samband med att en kommun sålde tomter för småhus
bebyggelse hade den, med vetskap om att marken var alltför mjuk,
utan att iaktta nödig omsorg och utan att göra några förbehåll gett så
dana rekommendationer och instruktioner för bebyggandet som vi
sade sig vara felaktiga. S hade av kommunen köpt en av tomterna för
3.800 mark. Då S inte haft anledning att räkna med att rekommenda
tionerna inte stämde, hade han på tomten låtit uppföra ett hus. Huset
sjönk in i marken och därmed sjönk dess värde i mark. Kommunen
ansågs skyldig att till S utge skadestånd 90.000 mark. - Byggandet var
ju något som nära angick kommunen. Visserligen hade kommunen
inte gett en direkt försäkran, men den hade bort kontrollera att rekom
mendationerna var riktiga.

HD 1973:M 1, se nedan punkt 12.
Har ett konstverk sålts såsom härrörande av en viss konstnär eller
från en viss epok, är säljaren skadeståndsansvarig om han gett en sär
skild garanti eller utfästelse om konstverkets äkthet eller vid annan på
taglig culpa hos säljaren. Avgörandet influeras av många omständighe
ter, se Hagstrom, TfR 1987 s. 793 ff. I anslutning till flera rättsfall anför
Hagstrom, att säljaren i allmänhet inte svarar vid spekulationsköp, för
upplysningar som inte ges som säkra, för upplysningar om ett konst
verks (t.ex. en skulpturs) kvalitet eller då köparen har betydligt större
sakkunskap än säljaren, medan säljaren kan vara ansvarig bl.a. om hans
uppgift varit inkorrekt och vilseledande eller om köparen på grund av
säljarens uppgifter med fog inte hyst tvivel om konstverkets äkthet.
4. Övriga uppgifter. I de fall A har gett S en uppgift utan culpa
(i god tro) och utan någon särskild utfästelse är A i allmänhet
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inte ersättningspliktig. Även om uppgiften varit felaktig vore ett
ansvar obilligt mot A. Antag att en person för länge sedan har
köpt ett föremål och då av sin säljare fått en uppgift om föremå
lets ålder och äkthet samt att han under årens lopp inte haft an
ledning att betvivla riktigheten av uppgiften och således inte
bort kontrollera den. Om han sedan efter flera år säljer föremå
let och ger samma uppgift åt köparen och det därefter visar sig
att uppgiften varit felaktig, vore en plikt för honom att ersätta
köparens hela skada ofta oskälig. En annan sak är att en köpare
får lita på en ”särskild utfästelse” från säljaren och att en säljare
som är yrkesman bedöms strängt.
En person som då han ger motparten en uppgift omtalar att
han inte är säker på dess riktighet, går i allmänhet fri från ansvar.
Hans ansvar gäller f.ö. vanligen mera konkreta uppgifter och
upplysningar. Men avgörandet blir mycket beroende på hur
motparten uppfattat (bort uppfatta) uttalandet, t.ex. den be
stämdhet med vilken det gjorts, på vems initiativ det gjorts, om
det gjorts skriftligt eller muntligt osv.
Då köparen påstår att varan är felaktig därför att den inte
överensstämmer med säljarens uppgifter bör, för att ett fel över
huvud taget skall anses föreligga, uppgiften ha varit sådan att
den kan antas ha inverkat på köpet, KöpL §18, KonsSkL 5:13
mom. 1, nya JB 2:17. Uppgiften och skadan bör ha samband
med varandra, skadan bör sannolikt ha härrört av uppgiften.
Wetterstein talar om att säljarens uppgift bör ha väckt en befo
gad tillit hos köparen.7 Köparen har litat på uppgiften, han har
inte fått det som han trott sig få. Om uppgiften inte hade getts,
skulle köparen inte alls eller endast på andra villkor ha ingått
köpet. Men även viss annan inverkan är tänkbar, t.ex. att köpa
ren skulle ha skött varan på annat sätt om han fått riktiga
uppgifter.8
Eftersom orsakssambandet är svårbevisbart räcker sannolik
het (”kan antas”). Den omständigheten att ett sålt antikt föremål
är några år yngre än säljaren har uppgett ger sålunda vanligen
7 Wetterstein s. 68 f, 121 H.
8 Hellner II, 2 s. 114.
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inte köparen rätt till ersättning, ej heller den omständigheten att
den sålda fastighetens areal är något mindre än vad säljaren upp
givit (men om säljaren har gett en särskild försäkran om arealen
är förhållandet ett annat). På avgörandet inverkar om den ena
kontrahenten är fackman. Köparen kan t.ex. ha gett säljaren den
uppfattningen att köparen känt till eller inte lagt vikt vid varans
egenskaper och har därmed i hög grad fritagit säljaren från den
nes upplysningsplikt.9
Uppgiften är irrelevant om köparen har känt till det rätta sak
förhållandet. En utfästelse kan tas tillbaka före köpet genom ett
muntligt meddelande.
HD 1972:78.1 köpebrevet rörande en fastighet försäkrade säljaren, att
fastigheten inte belastades av inteckningar eller andra förpliktelser,
men muntligen omtalade han för köparna att grannarna hade rätt till
väg genom fastigheten, eventuellt så att deras väg komme att byggas
längs en i terrängen klart synlig stig. Med hänsyn till att köparna där
för bort vara medvetna om grannarnas vägrätt och då säljaren inte
hade försäkrat att vägservitut inte fanns, ansågs säljaren inte ansvarig
för köparnas skada och olägenhet av grannarnas vägrätt. - Säljaren
gavs således rätt att åberopa sitt fungerande som vägvisare, oaktat han
därvid inte iakttagit formkravet vid fastighetsköp.

Om säljaren gett köparen felaktiga uppgifter men särskild utfäs
telse, garanti eller culpa inte föreligger, svarar säljaren likväl en
ligt KöpL:s regler om kontrollansvar för köparens direkta
skada. Såsom nedan 10.11 in fine närmare anförs kan detta inne
bära ett alltför strängt ansvar för säljaren, framför allt på grund
av KöpL:s regler om vad som är direkt skada. En av säljaren i
god tro given felaktig uppgift om ett konstverks äkthet borde
sålunda inte leda till att säljaren vore ansvarig för varje direkt
skada. En möjlighet att frita säljaren från ansvar existerar om
man kan anse att hans felaktiga uppgift inte faller inom hans
kontrollsfär.
Också vid andra avtal än köp har kontrahenten A, som gett
sin medkontrahent S en felaktig uppgift som orsakat denne
skada, skadeståndsansvar om han gett uppgiften antingen cul9 Vinding Kruse s. 78 ff ger en belysande framställning av spörsmålet.
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pöst eller som en särskild utfästelse. I det senare fallet krävs ju
inte culpa hos A. Vid ansvar grundat på culpa är ett presumtionsansvar ofta, men knappast alltid motiverat.
Enligt lagen om vägbefordringsavtal § 16 har avsändaren av en vara
ansvar mot fraktföraren för skada som föranletts av att han gett frakt
föraren oriktiga eller bristfälliga handlingar eller upplysningar angå
ende tullbestämmelser och andra offentliga föreskrifter som skall iakt
tas innan godset utlämnas till mottagaren. Här har vi således ett strikt
ansvar.
5. Råd och upplysningar. Då A ger S ett råd, en upplysning eller
en anvisning, kan A åläggas ansvar antingen på avtalsrättslig el
ler på utomkontraktuell grund.10
Ett råd eller en upplysning som A ger S i anslutning till ett
existerande avtal mellan dem kan leda till ansvar för A om S på
grund av rådet eller upplysningen drabbas av skada då han utför
den naturaprestation som avtalet ålägger honom.

HD 1986:73. A hade av biltrafikidkaren S beställt en trävarutransport.
A hade både anvisat S den väg som bilen skulle använda vid transpor
ten och granskat vägen. Då transporten utfördes gav en bro vika, var
vid bilen skadades. Då A hade bort försäkra sig om att transporten
kunnat ske utan risk längs vägen och över bron, ansågs A ansvarig för
skadan på bilen.
HD 1932:M 70. Taxipassageraren ingenjör A uppmanade taxiföraren
att ta vägen över isen i Vasa hamn och försäkrade att isen höll. Isen
brast dock och bilen sjönk till havets botten. Taxiägaren fick inte er
sättning av A för bilens skada, eftersom hans förare ensam burit ansvar
för bilens framförande. (Omr. 3-2. Minoriteten ansåg A ansvarig för
skadan.) - Även om A var ingenjör var det taxiföraren som hade an
svaret för passagerarens säkerhet och som förutsattes kunna bedöma
isens hållbarhet.
I följande fall gavs rådet i nära anslutning till det uppdrag som
S gett A.

HD 1930:343. Byggnadsinspektören A uppgjorde utom tjänsten mot
vederlag ritningar och kostnadsberäkningar till ett hus som S ämnade
10 Se t.ex. Larenz II s. 424 ff.
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uppföra. På S:s förfrågan, huruvida han kunde påbörja byggnadsarbe
tena innan han hade erhållit byggnadstillstånd, svarade A jakande. S
började med grävningarna på tomten, men måste avbryta dem, efter
som huset av myndigheterna placerades på en annan plats än den till
tänkta. A ansågs inte ansvarig för S:s skada av att S måste ”flytta gro
pen”. (Omr. Ett JR ansåg A delvis ansvarig.) - S borde kanske ha upp
fattat rådet närmast som A:s förmodan att S komme att erhålla tillstån
det.
Rådgivaren har ofta ansvar för rådets riktighet om ansvaret kan
grundas på ett avtalsrättsligt förhållande mellan honom och den
skadelidande. Rådgivaren har t.ex. erhållit vederlag för rådet el
ler har särskilt åtagit sig att undersöka någon viss omständighet.
I vissa fall bör rådgivaren upplysa klienten om att han inte är
fackman. Av en advokat krävs mera då fråga är om juridiska råd,
t.ex. beträffande de skatterättsliga konsekvenserna av en åtgärd,
än då fråga är om lämplighetsråd, t.ex. om vissa ekonomiska
transaktioner. Även om rådet är vederlagsfritt kan det beroende
på omständigheterna medföra ansvar.
Råd, upplysningar och rekommendationer som A ger S utan
anknytning till ett direkt avtal mellan dem leder i de flesta fall
inte till skadeståndsansvar för A. Detta gäller speciellt råd i an
gelägenheter som rör privatlivet. Sådana råd ges i allmänhet ve
derlagsfritt. Ofta har rådet eller upplysningen endast karaktären
av en uttalad uppfattning om hur S borde handla, utan att A åtar
sig något ansvar för handlandet. Någon gång är det dock tydligt
att A bör anses ha åtagit sig ansvar för rådet. Om A uppsåtligen
i skadeavsikt ger S ett vilseledande råd undgår A inte ansvar,
kanske inte heller om rådet varit konkret och specificerat och
A:s culpa uppenbar. A:s ansvar kan sägas vila på utomkontraktuell grund, men med mer eller mindre avtalsliknande inslag.

HD 1940:88. Litauens honorära generalkonsul i Helsingfors hade gett
affärsmannen S oriktiga uppgifter om restitution av tull i Litauen med
påföljd att S drabbats av skada, för vilken han krävde ersättning av
konsuln. Denne anförde bl.a. att han av tillmötesgående gett uppgiften
såsom enskild person. Då konsuln hade saknat behörighet att under
tjänstemannaansvar ge upplysningar om litauiska förhållanden och
inte hade gett S en oriktig uppfattning om sin behörighet, och konsuln
inte uttryckligen åtagit sig ansvar för riktigheten av de upplysningar
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som han gett, förkastades S:s ersättningstalan. - Eftersom upplysning
arna inte hade getts i tjänsten (ingen myndighetsutövning) hade S inte
haft anledning att utan vidare förfrågningar ta dem för gott. Men ett
ansvar i en liknande situation vore numera knappast helt uteslutet. Av
görandet måste dock bl.a. bero på restitutionens storlek, det allvar
med vilket uppgiften getts och övriga omständigheter kring upplys
ningen.

HD 1983:19. A hade sålt sin bil till X, men ännu inte överlåtit den. På
förfrågan av S, som ämnade köpa bilen av X, gav A den upplysningen
att X hade rätt att sälja bilen. Sedan S köpt bilen av X (A-X-S) visade
det sig likväl att X hade lurat A att sälja bilen. Köpet mellan A och X
var därför ogiltigt och A fritagen från skyldigheten att överlämna bilen
till X. Då A hade gett S sagda upplysning i god tro, ansågs A inte an
svarig för den skada som S tillfogades. - A kunde ha ansetts ansvarig
om han varit culpös. Detta fall är speciellt, eftersom A:s upplysning
inte gavs åt den egentliga medkontrahenten, utan åt en annan rådfrågande person.

6. Uppgifter av grynder. Då en grynder har för avsikt att, an
tingen som byggherre eller som entreprenör, uppföra ett hus för
ett planerat bostadsaktiebolag, brukar gryndern grunda bola
get, ingå ett avtal med bolaget och till allmänheten sälja aktier i
bolaget (med äganderättsförbehåll för byggnadstiden). Avtalet
mellan gryndern och bolaget ingås kanske på villkor som är
oförmånliga för bolaget, t.ex. så att avtalet upptar för gyndern
förmånliga friskrivningsklausuler. Men då gryndern samtidigt
säljer aktierna i bolaget existerar den faran att köparna av gryn
dern får oriktiga uppgifter om bolaget. Köparna får t.ex. inte
upplysning om friskrivningsklausulerna.
Våra domstolar har i dylika fall tagit fasta på grynderns avtal
med aktieköparen och ansett, att vissa bestämmelser i grynderns
avtal med bolaget saknat verkan om de varit oförmånliga för kö
parna. Då bolaget krävt skadestånd av gryndern har bolaget så
lunda tillåtits åberopa grynderns avtal med köparna. Det nära
sambandet mellan aktieägarna och bolaget har här motiverat en
”identifikation”. Se numera även BostadsköpsL kap. 2 och 4.
HD 1978:79. Det hus som gryndern uppförde åt ett bostadsaktiebolag
motsvarade i fråga om ytterväggarnas ytbeläggning inte till kvaliteten
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den skriftliga konstruktionsbeskrivning som gryndern då han sålde
aktierna i bolaget hade gett köparna och presumtiva köpare. I sagda
beskrivning hänvisades visserligen till de för huset fastställda bygg
nadsritningarna, vilka förutsatte en lägre kvalitet än den som angavs i
konstruktionsbeskrivningen, men köparna ansågs inte ha varit skyl
diga att granska ritningarna. Gryndern ålades ansvar gentemot bolaget
för att ytterväggarnas kvalitet inte motsvarade den i konstruktions
beskrivningen förutsatta.
HD 1972:19. Byggnadsfirman A uppförde ett hus åt ett bostadsaktie
bolag och försåg huset med kalla garage. I det prospekt som A såsom
säljare hade gett köparna av aktier i bolaget hade angetts en så stor
avkastning av garagen i huset att fråga måste vara om varma garage. A
ålades att utge ersättning till bolaget för dess kostnader för uppförande
av varma garage och för utebliven avkastning av varma garage för tiden
fram till dess de varma garagen beräknades vara uppförda. Det ansågs
dock inte bevisat att avkastningen uppgick till mer än fem procent av
vad det kostade att uppföra dem. (Omr. 3-2. Minoriteten ansåg att den
av A i prospektet uppgivna avkastningen inte förutsatte varma ga
rage.) - Uppgifterna om garagen hade således getts av A åt köparna
till förmån för bolaget, varför ersättningen tilldömdes bolaget.

HD 1982:137. Gryndern var gentemot köparna skadeståndsansvarig
då bolaget hade större skulder och andra skyldigheter, bl.a. beträf
fande gatuersättning, än vad som meddelats köparna.

B. Kontrahents upplysningsplikt

7. Allmänt. En modern trend i våra informationssamhällen är
att en kontrahent bör upplysa sin motpart om sådana omstän
digheter som han känner till, inser att motparten inte känner till
och förstår att är av vikt för motparten med tanke på det plane
rade avtalet. Underlåtenheten bör således på något sätt ha inver
kat på avtalet.11 Atiyah säger att en ”robust individualism has
not always worked well in practice”.12 Hos oss har framför allt
Taxell framhävt kontrahents lojalitetsplikt, hans skyldighet att
11 Se om kriterierna för upplysningsplikten Hultmark, Upplysningsplikt s. 23.
12 Atiyah s. 218. Upplysningsplikten är större i Frankrike än i England, se
Harris-Tallon s. 151 ff, 166ff.
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beakta motpartens rätt och intresse. Brott mot lojalitetsplikten
kan leda till skadeståndsskyldighet. Detta kan också gälla då
kontrahent har blivit medveten om felet först efter avtalets ingå
ende.
En underlåten upplysning av kontrahent medförde förr ska
deståndsansvar endast om han handlat svekfullt eller i strid mot
tro och heder. Ett stöd härför hade man i tolkningen av bestäm
melsen i HB 1:4 om säljarens ansvar vid fel. Men rätt snart
ökade i praxis kravet på upplysningar.
HD 1931:229. För förvaring av sina pappersvaror hyrde S av ett bolag
ett lagerrum i en källarvåning i Helsingfors. Varorna förstördes av av
loppsvatten från husets avloppsledning. Bolaget ansågs ansvarigt för
skadan då det hade vetat att källaren inte var lämplig för förvaring av
lätt förstörbara varor, men inte omtalat detta för S. (Omr. Två JR an
förde att bolagets avloppsledningar samma år blivit vederbörligen
granskade och godkända av staden, varför bolaget inte var ansvarigt
för sagda oförutsebara skada.) - Avgörandet är förvånansvärt mo
dernt. Man skulle närmast ha väntat sig att S, redan med tanke på hans
undersökningsplikt, hade fått bära sagda risk.
HD 1980:69. A sålde till S sin fastighet, vars byggnad han själv varit
med om att uppföra, men omtalade inte för S de fel och brister i vattenoch avloppsledningarna som han kände till, ej heller att undermåligt
virke använts vid husets uppförande. A ansågs ansvarig för den skada
felen medförde för S.

Upplysningarna bör ges med nödig tydlighet.
HD 1989:110. Bolaget A hade till S:s växthus levererat olja och omta
lat för S att den härrörde från en annan oljeproducent än den olja som
A tidigare fortgående levererat till S. Den nya oljan var olämplig för
S:s oljebrännare med påföljd att S led skada. HD ansåg att A hade varit
skyldig att upplysa S inte bara om att oljans kvalitet var en annan än
den tidigare levererade oljans, utan även om hur den nya oljan skilde
sig från den förra. Till yttermera visso förtydligade HD detta med att
A:s upplysning borde ha getts på ett sådant sätt att S, som inte var
fackman på oljeområdet, kunnat förstå det väsentliga i saken. A ålades
att svara för S:s skada. (Omr. Två JR ansåg att skadan berott på S, som
bl.a. borde ha reglerat brännaren.) - Se om situationer då en instruk
tion av säljaren inte är tillräcklig, utan det krävs att han varnar för fa
ran, Nybergh^ JFT 1987 s. 463 ff.
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En upplysningsplikt har alltid ansetts föreligga om det existerat
ett speciellt förtroendeförhållande mellan parterna.13 Vid för
säkringsavtal är plikten lagstadgad. På en fackman kan ställas
större krav. Men en kontrahent kan numera allmänt sägas ha en
lojal upplysningsplikt mot sin medkontrahent.14 Upplysnings
plikten ökar i betydelse då avtalet gäller en komplicerad vara
eller en vara som skall tillverkas. Upplysningsplikten är olika
för olika typer av avtal, t.ex. för försäkringsavtal, köp, borgen
och entreprenadavtal.
Senare tids ökade upplysningsplikt belyses bl.a. av att en för
medlare enligt FastförmedlareF §21 bör lämna båda parterna,
således också sin huvudmans medkontrahent S, alla uppgifter
som kan inverka på deras avgörande. Förmedlaren har därvid
en viss undersökningsplikt och får t.ex. inte helt förlita sig på
A:s uppgifter om avtalsobjektet.15 Lagen om konsumentskydd
vid fastighetsförmedling 1988 § 7, 8,12 och 13 ålägger förmedla
ren en likartad informationsplikt. A och S har rätt till ersättning
av förmedlaren för skada som ett fel i dennes prestation har or
sakat dem.
HD 1991:39. A sålde till S genom en banks notariat ett outbrutet om
råde av en fastighet. Bankens direktör upprättade köpebrevet och S
betalade banken för upprättandet. Fastigheten var likväl intecknad och
utmätt till säkerhet för bankens fordringar, varför S:s rätt gick om intet
då fastigheten såldes på exekutiv auktion. Då bankens direktör hade
försummat att upplysa S om utmätningen och dess betydelse, dömdes
banken att (solidariskt med A) återbetala köpesumman till S. Det an
sågs inte frita banken från ansvar att S hade erlagt köpesumman, ehuru
han vetat att han enligt köpebrevet inte varit skyldig därtill innan hans
område hade befriats från inteckningarna.
Om upplysningsplikten vid avtals ingående säger Heikki Halila
s. 86, att kontrahent får dra nytta av sina egna insikter (oma taitavuutensa), men inte oskäligt på den andra kontrahentens bekostnad.
I ett köp kan också köparen ha upplysningsplikt i sådana fall
13 Se Taxell s. 81, Atiyah s. 221 f, Cheshire m.fl. s. 302 ff.
14 Taxell, Skadestånd s. 120 ff, Gomard 1 s. 184 och t.ex. BostadsköpsL 4.15,
6:11.
15 Wilhelmsson s. 221 ff.

B. KONTRAHENTENS UPPLYSNINGSPLIKT

($.8)

109

där han, men inte säljaren, sitter inne med kännedom om vissa
fakta rörande köpets föremål. Upplysningsplikten är dock nor
malt betydligt större för säljaren än för köparen. Detta beror
bl.a. på att säljaren vanligen känner till varan och dess egenska
per bättre än köparen. Förhållandet kan dock vara ett annat om
köparen är fackman, men inte säljaren.

8. Säljarens upplysningsplikt. Då man har att ta ställning till om
det över huvud taget föreligger ett fel i en såld vara har säljarens
upplysningsplikt relevans.
Enligt KöpL § 19 mom. 1 st. 2 föreligger fel i vara som har
sålts ”i befintligt skick”, om säljaren före köpet har underlåtit att
upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande
varans egenskaper eller användning, som han måste antas ha
känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli
upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas
ha inverkat på köpet. Se även KonsSkL 5:14 och BostadsköpsL
4:15, 6:11.
Också för varor som sålts utan förbehåll om befintligt skick
måste detta felkriterium gälla,16 men helt säkert kan då större
krav ställas på säljaren. Ofta har han ansvar för en vara som inte
är ägnad för det avsedda ändamålet, om han insett detta men
inte upplyst köparen därom.17 En plikt för säljaren att upplysa
om alla omständigheter som han känner till vore otänkbar. For
muleringen i USA ”failure to act in good faith and in accordance
with reasonable standard of fair dealing” väcker lika många frå
gor som den ger svar på,18 men den tankegång formuleringen
ger uttryck åt är viktig. En avvägning mellan avtalsetiska och
ekonomiska synpunkter är av nöden.
Underlåter säljaren sin upplysningsplikt är han, om felet lig
ger inom hans kontrollsfär, enligt KöpL §40 mom. 1 skadeståndsskyldig för köparens direkta skada. I de flesta fall kan säl
jaren dock sägas ha culpöst underlåtit upplysningsplikten och
16 Se PropKöpL s. 60.
17 PropKöpL s. 57 f.
18 Harris-Tallon s. 180 f.
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har då enligt KöpL § 40 mom. 3 ansvar också för köparens indi
rekta skada.
I följande fall blev säljaren medveten om felet först efter kö
pets ingående.
HD 1991:153. Det fyllningsgrus som S köpte av A lämpade sig inte
som fyllningsjord för grunden till det hus som S uppförde. A hade
senast då han förde gruset till S:s byggnadsplats blivit medveten om
dess olämplighet och hade då bort upplysa S därom. Fel i varan ansågs
föreligga, varför köpet återgick och A ålades att ersätta S för undersök
ningen och bortforslingen av gruset.

Säljarens upplysningsplikt kan gälla de menliga konsekvenser
som köpet kan ha för köparen, t.ex. begränsad tillgång till re
servdelar eller service.
HD 1985:120. Fastighetsförmedlaren A hade på uppdrag av S sålt S:s
bostadsaktier. A ansågs ha varit skyldig att upplysa S om de skatterättsliga konsekvenser som försäljningen hade för S. Då S med känne
dom om dessa konsekvenser inte skulle ha sålt aktierna, ålades A att
ersätta S skattens belopp. - Här måste A ha känt till ifrågavarande
skatteregler. Naturligtvis kunde man göra gällande att också S borde
ha känt till eller i varje fall tagit reda på dessa konsekvenser, men av
en förmedlare kan man kräva rätt stor omsorg och lojalitet.
HD 1961:101. Ett öppet bolag hade sju bröder som delägare. A, som
var VD i bolaget, avstod från sin andel i bolaget till förmån för sina
sex yngre bröder mot ett vederlag, som hade uträknats på basen av det
uppskattade värdet av bolagets egendom. Bröderna hade inte räknat
med att bolaget skulle bli efterbeskattat, vilket det likväl blev. Bolaget
krävde av A ersättning för 1/7 av sagda skatt, men dess talan förkasta
des, eftersom A inte hade förbundit sig till någon prestation gentemot
bolaget beträffande sagda skatt. (Omr. 3-2. Minoriteten ansåg att A
hade varit medveten om att bolaget delvis blivit obeskattat och att av
talet mellan bröderna hade ingåtts under förutsättning att A, om bola
get bleve efterbeskattat, skulle vara ansvarig gentemot bolaget för
skatten i förhållande till sin bolagsandel. Minoriteten ansåg därför att
A var skyldig att ersätta bolaget 1/7 av sagda skatt.) - Handlingarna i
målet utvisar inte helt klart om ett fel över huvud taget förelåg. Så var
knappast fallet om bröderna hade fastställt ifrågavarande vederlag på
basen av en rätt grov kalkyl. Men om en noggrann värdering hade ut
gjort grunden för vederlagets storlek och de yngre bröderna inte hade
känt till risken för efterbeskattning, var fråga antagligen om ett fel. I
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så fall hade A, som uppenbarligen känt till att bolaget delvis blivit obe
skattat, men inte upplyst sina bröder därom, kunnat åläggas ersättningsplikt. Ett prisavdrag skulle numera vara naturligt. Majoriteten
tog f.ö. fasta på att ersättningskravet gjordes av bolaget, som ju inte
var avtalskontrahent, medan minoriteten lyckades undvika detta di
lemma. Se härom ovan punkt 6 och nedan 15.4.
I Aleksis Kivis ”Sju bröder” upplyste den äldste brodern Juhani sina
sex yngre bröder om hur det går till vid rättegångar: man slår ett och
annat krokben vid tinget, men rätten och sanningen snappar ändå till
sist efter många konster oemotståndligt åt sig segern. Man frågar sig
om det förhöll sig så också i detta rättsfall, närapå hundra år senare.

Säljarens upplysningsplikt omfattar också existerande rådighetsinskränkningar som gäller varan, och även framtida sådana
som säljaren har sannolika skäl att räkna med. Sevon anför som
exempel att då en säljare på grund av en förfrågan, som han före
köpet fått av en myndighet, kommit underfund med att varan
inte uppfyller fastställda krav, är han skyldig att underrätta den
presumtive köparen därom, även om något föreläggande att av
hjälpa felet ännu inte getts.19 Säljaren bör inse att rådighetsinskränkningar ofta är av stor betydelse för köparen.
Säljaren är naturligtvis inte skyldig att upplysa köparen om
varje fel i avtalsobjektet som kunde vara av betydelse för köpa
ren. Dels kan fråga vara om oväsentliga fel som inte inverkat på
köpet, dels kanske köparen bort märka felet vid den undersök
ning som han bort företa. Vilka fel som säljaren bör omtala för
köparen beror på en objektiv bedömning.
Säljaren har med åren fått en ökad upplysningsplikt och skyl
dighet att korrigera tidigare given felaktig information.20 Så
lunda bör en grynder på eget initiativ ge köparen av bostadsaktier en hel del upplysningar om bolaget. En läkare har en plikt
att informera patienten om den särskilda risk som anknyter till
en operation samt, då fråga är om en större risk, de olika alterna
tiv som finns att tillgripa och konsekvenserna av dessa.
Kyläkallio s. 604 anför ett avgörande av Helsingfors hovrätt
Sevon, JFT 1986 s. 118.
20 Se Portin s. 578 samt betr, säljarens upplysningsplikt i utländsk rätt Hultmark s. 109 ff.

112

UPPGIFTER, UPPLYSNINGS- OCH OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT

19.11.1980 (V 1979/84). En aktieägare i ett bostadsaktiebolag sålde
sina aktier utan att omtala för köparen att han själv utan bolagets till
stånd hade låtit installera duschen i lägenheten. Han ålades att till kö
paren utge ersättning såväl för de reparationskostnader som denne
hade åsamkats på grund av den felaktigt utförda installationen (vilken
lett till ett vattenläckage) som för förlorad hyra under reparationstiden. - En upplysningsplikt var påkallad redan därför att det hade åle
gat bolaget att reparera duschen, om lägenheten från början hade varit
försedd med dusch. Säljarens vetskap om olagligheten (hans culpa)
motiverade ersättningsskyldigheten.
9. Fastighetsköp. Köparen bör av säljaren få rätta och tillräckliga
uppgifter om omständigheter som kan antas inverka på köpet.
En fastighet har enligt nya JB ett kvalitetsfel om säljaren inte
upplyst köparen om dess kvalitativa egenskaper, vilka han känt
eller borde ha känt till och som typiskt inverkat på nyttjandet
eller värdet av fastigheten, förutsatt att säljarens underlåtelse
kan antas ha inverkat på köpet. Likaså bör säljaren rätta till en
felaktig uppfattning om fastighetens egenskaper som han kon
staterat att köparen har. Exculpering fritar säljaren från skade
ståndsansvar, nya JB 2:17, 32.
HD 1983:69. A hade sålt en fastighet såsom ansluten till stadens av
loppsnät utan att meddela köparen S, att anslutningen av avloppet ho
nom veterligen inte skett enligt fastställda ritningar och därför inte va
rit i det skick som staden krävde. A ålades att ersätta de anslutnings
kostnader som uppkommit för S.
HD 1983:79. Säljaren av en fastighet med ett egnahemshus kände till
att det i huset fanns hussvamp, men omtalade inte detta för köparna.
Dessa hade före köpet hyst viss misstanke om hussvamp och därför
med en med hänsyn till omständigheterna erforderlig omsorg försökt
försäkra sig om att hussvamp inte fanns. Köparna fick häva köpet och
fick ersättning för kostnaderna för de nödiga förbättringar som de ef
ter köpet utfört för att göra huset beboeligt. - Köparnas misstanke om
felet ansågs således inte upphäva säljarens upplysningsplikt. En plikt
att ersätta nödiga förbättringar hade för övrigt ålegat säljaren enligt
allmänna regler, se nedan 10.5.

HD 1982:78. Säljaren av ett hus jämte tomt upplyste inte köparen om
att den öppna prydnadsspisen i bastuns omklädningsrum saknade an
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slutning till rökkanalen och att husets elspis var ansluten till elnätet
i strid med säkerhetsbestämmelserna. Säljaren ansågs inte skyldig att
ersätta köparen reparationskostnderna, sammanlagt 1.200 mark, efter
som med hänsyn till köpeobjektet och priset fråga inte hade varit om
så väsentliga omständigheter att de skulle ha inverkat på det slutliga
köpet (kaupan lopputulokseen) om köparen hade vetat om dem.
(Omr. Ett JR dömde ersättning för elspisens felaktiga anslutning där
för att felets menliga inverkan på husets bruk hade varit väsentlig.) Fastigheten avvek inte avsevärt från vad köparen med fog kunde för
utsätta, men säljaren hade uppenbarligen känt till felen. Såframt fråga
var om relevanta fel i köprättslig bemärkelse, om fel som inverkade på
köpet borde säljaren ha upplyst köparen om dem. I förhållande till
hela köpet var de två felaktigheterna kanske så obetydliga att de inte
inverkat på priset. Mot köparen talade att reparationskostnaderna va
rit rätt låga. För köparen talade att felaktigheterna inte uppkommit ge
nom slitage och att de inte skulle ha uppdagats genom en normal un
dersökning av köparen. Vin ding Kruse s. 119 uttalar om fastighetsköp,
att det bör antas att mindre fel inte skulle ha inverkat på köpesumman
även om de hade varit på tal vid underhandlingarna.
Det är dock efteråt ofta svårt att utröna om felet i dylika eller lik
nande fall inverkat på köpet eller ej. Kanske köparen om han blivit
upplyst om felen kunde ha utverkat någon viss favör av säljaren eller
förmått säljaren att fixa elspisen. Felen har kanske inte inverkat på hu
sets värde, men medfört besvär och olägenhet för köparen. Å andra
sidan måste man vara försiktig med att dra fram enskilda felaktigheter
då fråga är om något så komplicerat som ett bostadshus. Köparen
måste räkna med vissa fel. Felets väsentlighet är, såsom både majorite
ten och minoriteten i HD anförde, av betydelse, även utan att fråga
är om sådan väsentlighet som en hävning av köpet skulle förutsätta.
Grauers s. 164 f anför att ett allmänt krav är att avvikelsen ”verkligen
betyder något då man värderar fastigheten”.
Även om fastighetsrätten är en typisk nationell rätt kan man ha väg
ledning av ställningstaganden i grannländerna. I Sverige gäller för fas
tighetsköp sedan år 1990 bestämmelserna i SvJB 4:19. Säljarens ersätt
ningsansvar har utsträckts till att gälla fel eller förlust som beror på
försummelse från hans sida, t.ex. då han gett köparen felaktiga uppgif
ter eller hållit inne med uppgifter eller vid den tid då köpet blivit ak
tuellt orsakat ett fel i fastigheten, se Grauers s. 179.
Enligt Vahlén s. 190 f gäller säljarens upplysningsplikt mera kvalifi
cerade bristfälligheter i fastigheten. Det är uppenbart att köparen
måste räkna med mindre fel i fastigheten. Se även Gomard 1 s. 170:
Om vid fastighetsköp säljaren har gett köparen rimlig information så
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anses egenheter, oändamålsenlig inredning och olägenheter, vilka i tek
nisk bemärkelse måste betecknas som fel, i allmänhet inte som fel i
köprättslig bemärkelse, såframt fastigheten inte säljs såsom nyuppförd
eller felen sänker dess värde väsentligt.
10. Har säljaren en undersökningsplikt? Före KöpL ansågs det
i allmänhet att säljaren hade en plikt att undersöka föremålet för
köpet endast om hans beteende annars stred mot tro och heder.
I PropKöpL uttalas dock, att säljaren kan bli skadeståndsskyldig
”också på den grund att han har försummat att lämna köparen
meddelande om sådana omständigheter rörande varans egen
skaper eller användning som han borde ha varit medveten om
och som han borde ha insett vara viktiga för köparen”.21 Detta
uttalande hänför sig till KöpL § 40 mom. 3 och tar således direkt
sikte på säljarens skadeståndsplikt vid culpa. De citerade orden
i PropKöpL kunde tyda på en undersökningsplikt för säljaren.
Mot detta talar dock att nämnda uttalande i PropKöpL är påfal
lande likt en bestämmelse i 1984 års förslag till köplag § 18, vil
ken bestämmelse likväl icke upptogs i KöpL.

Håstad s. 66 uttalar, att det inte kan krävas av säljaren att han undersö
ker om varan har vissa brister, såvida bristen inte avser en grundläg
gande och för alla köpare intressant funktion. Se även Krüger s. 282 ff.
Att en förmedlare har en viss undersökningsplikt omtalades
ovan i punkt 7.
I de fall man påstår att säljaren oaktsamt har försummat att
undersöka varan, kan man ofta med lika stort fog hävda att inte
heller köparen har undersökt varan som han bort. Eftersom lag
texten i KöpL inte omtalar en undersökningsplikt för säljaren,
torde man kunna utgå från att en sådan i allmänhet inte existerar.
Men undantag bör göras i sådana fall där man med fog kan
hävda att säljaren har haft särskild anledning att företa en under
sökning, t.ex. då prestationen varit farlig eller då han haft en klar
misstanke om felet och köparen kunnat lita på honom.
Det vore visserligen oskäligt att ålägga säljaren såväl skyldig
het att bedöma vad som är av vikt för köparen som skyldighet
21 PropKöpL s. 88.
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att genom undersökning skaffa sig kännedom om hur saken för
håller sig. Men om säljaren, utan att bevisligen ha känt till felet,
haft en misstanke om det bör han, beroende på omständighe
terna, åtminstone meddela köparen sin misstanke.22 I dylika fall
bör köparen ana oråd och själv undersöka om fel finns. Detta
gäller f.ö. också om köparens misstanke härrört av någon annan
omständighet än säljarens upplysning. Enligt Wirilander är en
fastighetssäljare skadeståndsansvarig om han haft befogad an
ledning att misstänka att fel finns i fastigheten, men inte omtalat
detta för köparen.23
HD 1961:119. I boningshuset på den köpta fastigheten förekom hus
bock, vilket gjorde huset närapå värdelöst. Här förelåg ostridigt ett fel.
Köparen, som inte före köpet hade bort märka felet, fick häva köpet,
men hans krav på skadestånd av säljaren ansågs ”sakna grund” och för
kastades. (Omr. 3-2. Minoriteten förkastade köparens talan beträf
fande både skadestånd och hävning, eftersom säljaren inte hade gett
någon försäkran om fastighetens skick och det inte visats att säljaren
hade känt till felet samt köparen hade haft möjlighet att undersöka hu
set.) - Numera kunde omständigheterna i ett fall som detta kanske an
ses ha varit sådana att säljaren haft skäl att misstänka ett fel, i vilket
fall köparen, som inte blivit upplyst om denna misstanke, kunde ges
rätt till ersättning. Någon gång kunde en rätt till ersättning för köpa
ren grundas på säljarens culpa, på att säljaren bort undersöka fastighe
ten och upptäcka felet. Men om fråga vore om en gammal stuga, som
säljaren inte använt på tjugo år, hade felet knappast legat innanför hans
kontrollsfär så att han bort ha reda på eller i varje fall misstänka felet
(husbockarna tillhörde i så fall inte trollsfären). Helt olika regler borde
f.ö. inte gälla om köpet av ett hus är ett fastighetsköp (på egen grund)
eller om det är ett lösöreköp. Köplagen gäller ju överlåtelse av bygg
nad på annans grund, likväl inte om nyttjanderätten till grunden sam
tidigt överlåts, KöpL § 1.

Enligt nya JB 2:17 bör säljaren upplysa fastighetsköparen om
kvalitativa egenskaper vilka han borde ha känt till. Häri ingår
antagligen en viss undersökningsplikt.
Följande två rättsfall utvisar att säljaren numera kan åläggas
en upplysningsplikt utan att han bevisligen känt till felet, men
22 Så Vin ding kruse s. 207, Hellner II 2 s. 116.
23 'Wirilander s. 482, se även Hellner, TfR 1991 s. 174 och Hellner II, 1 s. 67.
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nog bort misstänka att fel förekommer.

HD 1992:51. A sålde till makarna S en fastighet med ett boningshus,
vars grund hade sjunkit. A hade flera år bott i huset och måste ha
märkt åtminstone sprickorna i källarväggen. Även om A hade under
låtit att själv ta reda på felen, hade han varit skyldig att meddela S om
förekomsten av eventuella fel. Däremot ansågs det att S då de under
sökte huset inte skäligen borde ha märkt att golvet lutade och att grun
den sjunkit. Köpet hävdes och A ålades på grund av sitt vållande att
utge skadestånd till S för reparationer och redskapsanskaffningar.
HD 1985:184. Säljaren av en fastighet borde ha omtalat för köparna,
att det förelåg skäl att misstänka att kylan i vissa rum härrörde av nå
got fel i husets grund. Köpet hävdes och säljaren ålades på grund av
sin försummelse att ersätta köparna den erlagda lagfartsskatten till den
del denna inte återbetalades av staten.

Också om säljaren inser att köparen utgår från att varan har
vissa egenskaper, men säljaren inte vet om dessa egenskaper
förefinns eller inte, torde säljaren ibland vara skyldig att med
dela köparen sin okunskap.
Att den sålda varan visar sig vara farlig och medföra person
skada är i och för sig inte ett tillräckligt bevis på att säljaren haft
en undersökningsplikt. Men föreligger det risk för allvarlig per
sonskada krävs antagligen ökad aktivitet av säljaren, ofta just i
form av undersöknng av varan före avlämnandet.

C. Den skadelidandes undersökningsplikt
11. Köparens undersökningsplikt. Enligt KöpL § 20 får köparen,
om han före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anled
ning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den,
inte såsom fel åberopa det som han borde ha märkt vid under
sökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och he
der. Köparen är således inte skyldig att utan säljarens uppma
ning undersöka varan före köpet. Se även BostadsköpsL 4:16
och 6:12. Men då säljaren förevisar varan och ger köparen till
fälle att undersöka den ligger däri ofta en uppmaning att i viss
utsträckning undersöka den. Sisula-Tulokas uttalar, att om kö
paren haft möjlighet att undersöka objektet, t.ex. om han besökt
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fastigheten eller sett bilen, existerar en presumtion att en viss
undersökning har skett.24
Enligt KöpL §31 och 32 bör köparen efter varans avläm
nande så snart omständigheterna medger undersöka den i enlig
het med god sed och reklamera inom skälig tid efter det han
märkt eller bort märka felet. Denna undersökningsplikt berörs
inte här, men såsom jämknings grund något nedan i 12.5.
Det är speciellt vid speciesköp (inkl, fastighetsköp) som kö
parens undersökningsplikt är av betydelse. Men också vid genusköp kan handelsbruk eller sedvana påkalla en undersökning
före köpet.
Vid fastighetsköp existerar en accentuerad plikt för köparen
att före köpet undersöka köpobjektet. Man brukar inte köpa en
fastighet utan att först undersöka den. I vilken utsträckning un
dersökningen bör ske och vad köparen bör märka vid under
sökningen måste bero på omständigheterna in casu.

I Sverige får köparen inte såsom fel åberopa en avvikelse, som han
borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit
påkallad med hänsyn till fastighetens skick och normala beskaffenhet
och omständigheterna i övrigt. Fastigheten säljs sådan den är, vilket
för köparen innebär en betydligt större undersökningsplikt än vid lös
öreköp. Se SvJB 4:19, Vahlén s. 186 ff, Grauers s. 167 f, Hellner II, 1
s. 56.

Enligt nya JB 2:22 får en köpare av fastighet inte påtala ett så
dant kvalitetsfel som skulle ha kunnat konstateras vid en
granskning av fastigheten före köpslutet. Undersökningen bör
företas med en sådan sedvanlig omsorg som brukar utvisas då
värdefull egendom anskaffas.25
Fastigheten har i regel en individuell karaktär och är av rätt
stort värde. Överlåtelse av fastighet sker vanligen inte yrkes
mässigt och felen upptäcks ofta först en lång tid efteråt. Det är
likväl flera omständigheter som inverkar på undersökningen,
t.ex. köparens sakkunskap, förhållandena då köpet sker, fastig
hetens ålder och den lätthet med vilken utrymmena kan nås.
24Sisula-Tulokas, Prisavdrag s. 210. Se även Kivivuori m.fl. s. 127 f.
15 Prop]B s. 57.
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Köparen bör kanske anlita en fackman om han upptäcker något
vars innebörd han inte kan bedöma själv,26 men i allmänhet är
det antagligen tillräckligt att köparen själv granskar fastigheten.
Köparen är inte skyldig att vidta tekniska eller andra åtgärder
som avviker från det sedvanliga.
I fråga om undersökningen av en fastighet bör en objektiv be
dömning göras beträffande vad köparen bort upptäcka.27 Gran
ers anför bl.a. att ett symptom på felet, t.ex. en fuktfläck eller en
unken lukt, kan leda till ett krav på att köparen fortsätter sin
undersökning och rent av anlitar en fackman.28 Enligt Graners
kan likaså uppgifter av säljaren, t.ex. att avloppet gett säljaren
vissa problem, eller andra ”varnande besked” av säljaren föran
leda att köparen bör företa en noggrann undersökning.
En fastighetsköpare är inte skyldig att före köpet undersöka
lagfarts- och inteckningsregistret, såframt inte säljarens be
teende har gett honom särskild anledning därtill. En annan sak
är att anteckningarna och inteckningarna i registret gäller mot
honom även om han varit i god tro.

HD 1982:155. A sålde sin fastighet till S. Eftersom A hade försummat
att söka lagfart på sitt fång måste S då han sökte lagfart erlägga för A:s
fång stämpelskatt jämte förhöjning. På talan av S ålades A att ersätta
nämnda utgifter, eftersom parterna inte hade avtalat om något annat. I detta avseende hade S inte någon undersökningsplikt före köpet. Jfr
HD 1927:M 28, där köparen uppenbarligen varit medveten om att säl
jaren inte hade lagfart på sitt fång.

12. Motpartens upplysningar. Köparens undersökningsplikt
minskar som en följd av de konkreta uppgifter om varan som
säljaren har gett honom, av säljarens plikt att upplysa köparen
om fel och av kravet på att säljaren inte handlar i strid mot tro
och heder (eller grovt vårdslöst).29 Men köparens undersök
26 Se Hellner II, 1 s. 56 f, PropJB s. 57.
27 Tepora m.fl. s. 207 f: ”normaaliasteinen” tarkastusvelvollisuus, som dock
inte är nödig om säljaren förfarit svikligt.
28 Gratters s. 168, 170 ff. Liknande uttalanden finns i PropJB s. 57.
29 Wetterstein s. 254 f anför, att ju mer konkreta och bestämda uppgifterna är,
desto större relevans bör de tillmätas.

C. DEN SKADELIDANDES UNDERSÖKNINGSPLIKT

(5.12)

119

ningsplikt ges större relevans än säljarens plikt att upplysa kö
paren om fel, såframt säljaren inte handlat i strid mot tro och
heder (KöpL § 20). Köparens stränga undersökningsplikt gäller
också fastighetsköp.
I följande avgörande måste utgångspunkten ha varit en hög
gradig undersökningsplikt för köparen, men säljarens upplys
ningar befriade honom avsevärt från denna plikt.
HD 1973:M1. För sitt husbygge köpte S av A stockar som härrörde
från en riven bod. A hade bort inse att stockarna till följd av sin ringa
mängd och dåliga kvalitet inte kunde användas av S för husbygget, var
för det förelåg ett fel (se numera KöpL § 17 mom. 2 st. 2). A hade likväl
culpöst försäkrat att de kunde användas och gett S felaktiga uppgifter
både om stockarnas antal och om att de var numrerade med tanke på
återanvändningen, vilket de inte var. S fick köpet hävt och ersättning
för sina transport- och telefonkostnader. Eftersom stockarna vid tiden
för köpet hade legat under snön insvepta i plast, hade S haft svårigheter
att granska dem och hade därför haft skäl att lita på A:s försäkran.
(Omr. Ett JR förkastade S:s talan då det inte visats att A gett någon
försäkran och då S inte reklamerat i tid.)

Om köparen märkt felet, men inte trott eller förstått att det haft
någon betydelse och därför underlåtit att genast anmärka på sa
ken, går köparen kanske inte miste om sin rätt att påtala felet.30
HD 1948:444. Ett köp gällde rostfri träförgasarplåt. Plåten visade sig
vara olämplig för framställning av träförgasare, vilket ledde till repara
tionskostnader för köparen. Då säljaren inte hade försäkrat att plåten
var lämplig för ändamålet och köparen hade ägt större sakkunskap än
säljaren, borde köparen ha övertygat sig om plåtens lämplighet innan
han började framställa träförgasare. Säljaren ansågs inte skadeståndsskyldig. (Omr. Ett JR ansåg säljaren till 1/3 ansvarig för skadan, efter
som säljarens uttalanden om plåtens egenskaper hade medverkat till
att köparen börjat använda plåten.) - Numera skulle säljaren kanske
dömas ersättningspliktig på grund av att han utan att kontrollera saken
gett köparen en oriktig uppgift om att varan var rostfri träförgasarplåt.
Men köparens medverkan till skadan var avsevärd.

Följande avgörande gällde skadestånd på grund av fel vid myn
dighetsutövning vid beviljande av byggnadslov.
™SOU 1976:66 s.yiQ.
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HD 1986:6. Makarna S innehade ett outbrutet 2.000 kvadratmeters
område, som de köpt av sin granne X och ämnade bebygga. På grund
av fel vid myndighetsutövning, begånget av kommunens byggnadsin
spektör och byggnadsnämnd, beviljades S ett sådant byggnadslov att
byggnaden, som de sedermera uppförde, delvis låg på X:s område. Or
saken till kommunens misstag var ett i kommunen upp gj ort förslag till
ny byggnadsplan, enligt vilket förslag byggnaden helt och hållet låg
på S:s område. Kommunen ansågs ansvarig för S:s skada innebärande
extra utgifter för S i samband med att S, sedan de uppfört huset, måste
köpa tilläggsjord av X. Eftersom kommunens myndigheter gett S en
felaktig uppgift om byggnadsrätten ansågs S inte ha varit medvållande
till sin skada. - Underrätten och hovrätten hade förkastat S:s skade
ståndskrav, eftersom S i sin ansökan om byggnadslov hade angett att
de ägde byggplatsen. Fråga var här om ett ”gränsfall”, där omständig
heterna in casu var avgörande. HD:s ståndpunkt visar dock att S i hög
grad hade rätt att lita på byggnadslovets riktighet.
Uppenbart är likväl, att köparen inte har rätt till skadestånd för
sådana fel som han måste ha observerat eller måste ha känt till
vid köpslutet, även om säljaren gett en upplysning som tyder på
felfrihet.31 Omständigheter som köparen bort inse kan få rele
vans då man bedömer om han åsidosatt sin undersökningsplikt.
”Köp med ögonen och inte med öronen”.
HD 1948:29. A sålde en begagnad bil, vars motor och växellåda visade
sig vara felaktiga. A hade i sin annons uppgett att bilen var i prima
skick. Då bilen en längre tid hade varit ur bruk och förvarats ute på
en gårdsplan och då köpet ingicks varit betäckt med snö och därför
kunde ha erhållit de anförda felen, vilka inte stått att upptäcka vid en
ytlig granskning, ansågs köparen inte ha haft rätt att på A:s bekostnad
låta utföra en dyr reparation av bilen. Köparens krav på ersättning av
A för reparationskostnaderna förkastades. (Omr.) - Av betydelse var
här att säljarens uppgift i annonsen inte var konkret, utan allmänt hål
len: ”en i prima skick varande personautomobil”.

31 Sevon s. 118. Enligt Aurejärvi, Takuuehdot s. 31 innebär en kvalitetsgaranti
inte alltid och inte ens som regel att köparen fritas från sin undersökningsplikt.

KAP. 6.
RÄTTSLIGA FEL
1. Begreppet. Den som till annan överlåter rätten till fast eller
lös egendom eller annan rättighet svarar för att han, såframt
överlåtelseavtalet eller lagbestämmelser inte ger annat vid han
den, har rätt att företa överlåtelsen, t.ex. att sälja, hyra eller pant
sätta en sak.
Rättsligt fel (oikeudellinen virhe) innebär att tredje man vid
tiden för avtalsslutet har en sådan rätt till avtalsobjektet som är
oförenlig med den rätt som avtalet mellan A och S skall ge S.
Enligt KöpL §41 och nya JB 2:19 föreligger ett rättsligt fel,
om tredje man har äganderätt, panträtt eller annan rättighet i
varan eller fastigheten (eller i något som sedvanligt hör till fas
tigheten) och kan göra denna rätt gällande mot köparen.1 Köpa
ren kan t.ex. inte erhålla lagfart på grund av oklarhet i säljarens
förvärv.

SvKöpL talar om panträtt eller ”annan liknande rätt”, vilket visar att
tredje mans rätt i allmänhet bör vara sådan att den kan få sakrättsligt
skydd mot varans nye ägare, NU 1984:5 s. 240 f. Enligt SvJB 4:17 bör
fastigheten ”besväras” av en rättighet som skall gälla mot köparen, se
Graners s. 142.
Köp av immaterialrätter har lämnats utanför stadgandet i KöpL
§41, eftersom en reglering i KöpL bleve alltför onyanserad.
En köpare som gör ett exstinktivt godtrosförvärv berörs ju
vanligen inte av att den köpta saken tillhör annan person än säl
jaren. Men om köparen är skyldig att mot lösen utge den köpta
egendomen är fråga om ett rättsligt fel.
I tidigare rätt ansågs säljarens ansvar för rättsligt fel innebära
att säljaren svarade för att han var rätt ägare till den sålda fastig
heten (att köparen inte förlorade fastigheten efter klandertalan
från tredje person). Enligt gamla JB 11:1 skulle en säljare, som

1 Se PropKöpL s. 31 f, 89 ff, Prop]B s. 54 ff, BostadsKöpL 6:21 och numera upp
hävda HB 1:3.
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inte kunde värja ett köp som klandrats, återbetala priset och
rätta upp ”allan skada” som köparen lidit. Detta brukade kallas
säljarens hemulsskyldighet (hemul betydde i fornsvenskan att
höra till någons hem).
Ett existerande förbud att använda fastigheten på ett visst sätt,
t.ex. ett awerkningsförbud, är inte ett rättsligt fel. Tredje man
har inte här någon rätt i saken. Skulle tredje man ha en inlösningsrätt, som gäller mot köparen med påföljd att köparen går
miste om sin äganderätt till saken, är fråga om ett rättsligt fel,
likaså om tredje man har äganderätt till ett hus på fastigheten.
Ett servitut som belastar fastigheten och som förvärvaren måste
finna sig i är ett rättsligt fel, likaså en nyttjanderätt eller en rätt
att avverka skog eller ta sand från fastigheten eller annan ”sär
skild rättighet” (se InlösningsL) till fastigheten.
Vinding Kruse s. 218 framhäver att fråga är om ett terminologiskt
spörsmål, som inte ger ett materiellt avgörande.
HD 1978:14. Säljaren, som hade sålt lägenheten såsom fri från inteck
ningar, ansågs gentemot köparen ansvarig för återbetalningen av ett
lån som beviljats ur statens medel för röjningsarbete. Fastigheten ut
gjorde pant för lånet, men detta var vid tiden för köpet ännu inte infört
i inteckningsprotokollet.
HD 1987:64. Den köpta fastigheten utgjorde pant för ett skogsförbättringslån, något som inte framgick av gravationsbeviset. Då något avtal
om skyldighet för köparna att erlägga detta lån inte ingåtts, ansågs säl
jaren skyldig att ersätta köparna det belopp som dessa på grund av
panträtten komme att få erlägga.

HD 1940:203. Säljaren av en fastighet ansågs inte ha varit förpliktad
att omtala för köparen, att fastigheten enligt vattenlagen utgjorde pant
för ett lån av staten gällande kostnader uppkomna vid rensningen av
en bäck (se numera VL kap. 12).
Säljaren ansågs därför gentemot köparen ansvarig för låneräntan en
dast för tiden före köpet. (Omr. Två JR ansåg att säljaren hade varit
skyldig att för köparen omtala sagda belastning på fastigheten, varför
säljaren hade ansvar för hela låneräntan.) - Om köparen varit i god tro
synes minoritetens åsikt riktigare.
Se numera om lagstadgad panträtt nya JB kap. 20 och Lagen om
införande av jordabalken 1995 § 14.
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I det följande anförs endast några synpunkter på rättsligt fel.

2. Strikt ansvar. Ansvaret för rättsliga fel följer i huvudsak reg
lerna för faktiska fel, likväl så att överlåtaren A svarar utan culpa
(strikt ansvar) för medkontrahenten S:s skada av ett rättsligt fel
som förelåg vid köpet, KöpL §41, gamla JB 11:1, BostadsKöpL
6:21.2 Överlåtarens goda tro befriar honom inte från ansvar. Då
en uthyrd lägenhet genom klandertalan har frångått hyresvär
den, får hyresgästen enligt BostadshyresL § 40,43 ersättning för
sin skada. En liknande regel gäller enligt JLL § 15 legoavtal.
A:s ansvar innebär att S får ersättning för sitt positiva avtalsintresse, således för både direkt och indirekt skada.3
För undvikande av obilliga slutresultat anses strikt ansvar inte
föreligga vid vederlagsfria överlåtelser.4
Ett strikt ansvar vid rättsligt fel motiveras bl.a. med att det
mången gång skulle bereda köparen stora svårigheter att under
söka och ta reda på huruvida ett rättsligt fel föreligger, medan
säljaren i allmänhet bör känna till felet och i varje fall lättare kan
skaffa sig vetskap om det. Ett rättsligt fel kunde sägas ligga inom
säljarens kontrollsfär. Detta gör att ett strikt ansvar vanligen
inte är obilligt mot honom, frånsett dock ibland indirekt skada,
där jämkningsregler numera kan tillgripas. En överlåtares an
svar är naturligt också därför att han vanligen betydligt bättre
än medkontrahenten känner till hur han förvärvat avtalsföremålet och kan rikta talan mot sin fångesman. Men ett strikt ansvar
kan självfallet vara oskäligt mot överlåtaren. Jämkning kan då
tillgripas.
HD 1969:19. A sålde sin bil till S, men tullmyndigheterna beslagtog
den därför att den hade insmugglats till landet och försetts med falsk
registerskylt, något som varken A eller S hade känt till. Eftersom A
inte kunnat uppfylla sin skyldighet enligt HB 1:3 ålades A att återbe
tala köpesumman (minskad med den ersättning som redovisats åt S
såsom behållning efter tullauktionen). S:s krav på skadestånd av A för
2 Se Sevön m.fl. s. 105, Tepora m.fl. 226 f, 234, 237, Taxell s.309, Routamo,
Kaupanvastuu s. 64 ff, Takki s. 158 ff.
3 Sevön m.fl. s. 131.
4 Taxell s. 310, Kangas s. 133.
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att S utbytt bildäcken och lidit annan skada förkastades av hovrätten
såsom dels ogrundade, dels obevisade. I HD var det inte mera fråga
om skadeståndet. - Se även det liknande HD 1969:18 och Routamo,
Kaupan lait s. 139. Genom att skaffa licens och lösa ut bilen från tullen
kunde S ha återfått den, men S var inte intresserad därav. På grund av
A:s strikta ansvar borde skadestånd utdömas, till den del det bevisats.
I fråga om fastighetsköp har i nya JB 2:19 det strikta ansvaret
något uppmjukats. Säljaren bör upplysa köparen om alla inteck
ningar och panträtter samt om alla offentligrättsliga avgifter och
fordringar som hänför sig till fastigheten. Köparen har rätt till
skadestånd om fastigheten belastas av rättsliga fel som han inte
måste antas ha känt till, förutsatt att de oriktiga eller uteblivna
upplysningarna inverkat på köpet.5 Men i nya JB 2:32 föreskrivs
att säljaren undgår skadeståndsansvar om han kan exculpera sig.
Enligt PropJB sker detta i fråga om rättsliga fel och rådighetsfel
endast i undantagsfall, t.ex. om fastigheten belastas av nyttjan
derätt eller servitut som inte blivit införda i registren, varför säl
jaren varit i motiverad god tro.6

HD 1940:284. Efter köpet visade det sig att säljaren ägde endast 13/14
av den sålda lägenheten. Köparna tillerkändes inte ersättning för 1/14
av lägenhetens värde, ej heller för skada uppkommen genom att bris
ten hindrat dem från att sälja skog från fastigheten. Domen motivera
des med att köparna inte krävt hävning av köpet och säljaren inte för
farit brottsligt. - Köparens rättsskydd tillgodosågs ju förr främst ge
nom hans hävningsrätt. Numera kunde en godtroende köpare vidhålla
köpet till 13/14 av lägenheten och ändå få ersättning för sin skada.

3. Godtroskravet. Förutsättning för den skadelidandes rätt till
ersättning är att han vid avtalsslutet var i god tro, att han varken
kände eller borde ha känt felet, KöpL §41 mom. 2, BostadsKöpL 6:21, BostadshyresL §43, nya JB 2:22 (”måste antas ha
känt till felet”). Någon undersöknings- eller reklamationsplikt
har den skadelidande inte vid rättsliga fel.
HD 1972:78 (se ovan 5.4).
5 PropJB s. 49, 55.
6 PropJB s. 64.
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För att en förvärvare skall ha varit i ond tro krävs det vanligen
att förhållandet är rätt uppenbart, ty utgångspunkten vid be
dömningen är ju att en belastande rätt inte existerar. Om en hy
reslägenhet är bebodd kan detta tyda på att den är uthyrd, var
för köparen av lägenheten ibland inte varit i god tro beträffande
uthyrningen.7
Fastighetsköp are kan inte åberopa fel som han måste antas ha känt till.
Tepora m.fl. s. 219 anför att en fastighetsköpare i ond tro kan få ersätt
ning för sitt negativa avtalsintresse. Om köparen inte måste ha, men
borde ha känt till felet kunde detta motiveras med att skadeståndet till
honom jämkas på grund av medvållande, se nya JB 2:32 mom. 3.

Har köparen vid avtalsslutet känt till felet, kunde man ju hävda
att något fel inte alls föreligger, såframt inte säljaren åtagit sig
att avlägsna felet. Mången gång har köparen dock förutsatt att
säljaren vidtar åtgärder för felet, t.ex. panträttens avlägsnande.
Men i andra situationer har köparen godtagit varan med sagda
”fel”. Varans pris anger ibland kontrahenternas avsikt.
HD 1955:38. Ankan A, som på grund av sin giftorätt hade rätt till hälf
ten av sin avlidne mans dödsbo, sålde hälften av en dödsboet tillhörig
lägenhet till S. Vid awittringen fyra år senare erhöll A likväl inte del
i denna lägenhet, som tillhört hennes man, varför köpet återgick. A
ansågs inte skyldig att ersätta S:s skada av köpet, eftersom hon inte för
S hade dolt någon omständighet som inverkat på köpets giltighet och
hon ej heller på annan grund varit ansvarig för S:s skada. - S borde då
köpet ingicks ha beaktat att dess bestånd var beroende av att A vid
awittringen erhöll del i lägenheten. Ett ansvar för A hade dock kanske
kunnat motiveras med att hon vid köpet kunde anses ha åtagit sig att
kräva att hon fick del i lägenheten, men vid awittringen uppenbarligen
frivilligt hade avstått från att kräva detta.
HD 1944:101. Fru A hade år 1939 sålt sin fastighetsandel till S utan att
hennes make, som hade giftorätt i egendomen, hade samtyckt till kö
pet. Enligt då gällande lag krävdes hans samtycke. På talan av honom
förklarades köpet år 1942 ogiltigt och A ålades att till S återbetala kö
pesumman. S:s krav på ersättning av A för vissa utgifter som köpet
hade föranlett och för att fastighetsandelens värde hade stigit avsevärt
under de tre krigsåren förkastades däremot, eftersom det inte ens hade
7 Se Grauers s. 145.
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påståtts att A vid köpet dolt att hon var gift. - Även om A:s makes
talan kanske berodde på att makarna ångrade köpet då det efteråt vi
sade sig vara ofördelaktigt, ansågs A således inte ansvarig. Enligt nu
tida uppfattning kunde man komma till samma slutresultat, om S vid
köpslutet hade känt till att A var gift. En skyldighet för A att utge
ersättning till S kunde för övrigt, såsom Vinding Kruse framhåller, ha
till följd att A:s make avhöll sig från att göra sin rätt gällande, vilket
vore en oskälig påtryckning på honom. Se Vinding Kruse s. 227, som
f.ö. uttalar att A naturligtvis vore ansvarig, om hon gett S fog att räkna
med att hennes makes samtycke komme att ges.
För inteckningar i den sålda fastigheten är säljaren ansvarsfri om
köparen har vetat av inteckningarna,8 kanske också om köparen
haft särskilda skäl att ta del av inteckningsregistret. Lika litet
omintetgörs köparens talerätt av att han genom att bekanta sig
med lagfartsregistret kunnat utröna att säljaren eller dennes
fångesman inte hade lagfart. Takki anför att en hyrestagare inte
är skyldig att i patent- eller varumärkesregistret kontrollera om
föremålet för hyresavtalet belastas av en rätt för utomstående.9
Också vid rättsliga fel bör köparen i allmänhet ge säljaren till
fälle att avhjälpa felet eller företa omleverans, se KöpL § 34-36.
Å andra sidan utvisar KöpL §41 och nya JB 2:19 mom. 2, att
köparen kan reagera utan att han behöver vänta på att tredje
man gör sin rätt gällande.10
4. HD 1966:130. Om domstolen inte har möjlighet att bygga
domen på ond tro hos köparen, är vid rättsligt fel det strikta
ansvaret till sina konsekvenser strängt mot överlåtaren. Dessa
konsekvenser godtogs likväl inte helt av HD:s majoritet i föl
jande fall, vilket här på grund av sina intressanta aspekter kom
menteras rätt utförligt.
HD 1966:130. År 1951 sålde A till aktiebolaget S för en billig penning
(100 nymark) ett område (en ö), på vilket bolaget uppförde en bygg
nad med arbetarbostäder och lagerutrymmen. Bygget kostade bolaget
19.000 nymark (i dagens penningvärde 250.000 mark). Då området år
* Routamo, Kaupanvastuu s. 95.
9 Takki s. 152 f.
10 Tepora m.fl. s. 220 f.
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1960 skulle avstyckas visade det sig att ön inte tillhörde A. Bolaget
krävde att köpet skulle förklaras ogilitigt, köpesumman återbetalas
och A åläggas att till bolaget utge ersättning för styckningskostnaderna, ersättning för bygget 9.500 mark samt ersättning för det ar
rende som bolaget sedermera på yrkande av öns rätte ägare hade erlagt
åt denne för tiden efter år 1951. Hemuln var således för A förknippad
med något skrämmande, liksom den dammsugande hemulens stora
hemska tratt som fick lilla mumintrollet fatt i Tove Janssons barnbok
”Hur gick det sen?”.
HD förklarade köpet ogilitigt och A skyldig att enligt hemulsregeln
i gamla JB 11:1 ersätta all S:s skada samt ålade A att återbetala köpe
summan samt att ersätta bolaget styckningskostnaderna. Däremot till
erkändes bolaget inte ersättning för bygget, eftersom byggnaden fort
farande var i bolagets ägo och besittning. Likaså ansåg HD att A:s hemulsansvar inte medförde skyldighet för honom att ersätta bolaget det
erlagda arrendet. (Omr. JR Kuhlefelt ansåg att A var ansvarig för det
arrende som bolaget hade erlagt, eftersom bolaget endast genom att
erlägga arrendet kunnat undgå sin skyldighet att flytta bort byggna
den. JR Heikola ansåg likaså att A var ansvarig för arrendet, men en
dast för tiden efter år 1960, eftersom bolaget intill år 1960 hade varit i
god tro och därför haft rätt till avkomsten av fastigheten. Pres. Hannikainen ansåg att A, som hade varit i god tro, endast var skyldig att
återbetala köpesumman och ersätta S styckningskostnaderna, således
S:s negativa avtalsintresse.) Det var riktigt att kravet på ersättning för bygget såsom förtida för
kastades. Här förelåg ett fall där en uppskattning av skadans storlek
ställde sig mycket svår innan en uppgörelse mellan bolaget och rätte
ägaren kommit till stånd beträffande byggnaderna. Den rätte ägaren
kunde ju ställa orimligt höga krav, men inför utsikten att bolaget flyt
tade bort huset kan man förmoda att han avsevärt skulle pruta på sina
krav. Numera skulle domstolen också ha möjlighet att jämka ersätt
ningen.
Skadan var i målet adekvat. För säljaren var det förutsebart att bola
get skulle bebygga området. Jfr Routamo, Kaupanvastuu s. 180. An
tagligen kunde säljaren numera sällan visa, att han haft en sådan moti
verad god tro att han vore exculperad, PropJB 2:32.
Slutligen omfattar jag Kuhlefelts åsikt att bolaget var ansvarigt för
det erlagda arrendet. Enligt Routamo, Kaupanvastuu s. 162 ff står
Kuhlefelts ståndpunkt närmast ett ersättande av köparens positiva av
talsintresse. Bolaget var visserligen inte skyldigt att till öns rätte ägare
utge sin avkomst, i varje fall inte för den tid bolaget varit i god tro,
dvs. fram till år 1960, men kanske också för tiden därefter, se nedan
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10.8. Detta innebar att öns rätte ägare inte haft rätt till arrendet. Det
ålåg likväl bolaget att i görligaste mån begränsa sin skada, se t.ex.
KöpL § 70, och ett sätt att göra detta var att skapa goda relationer till
ägaren och gå med på ett generöst arrende, dvs. också för åren
1951-1960. Arrendets erläggande var en förutsättning för att byggna
den fick stå kvar på området sedan felet uppdagats. Står bolaget på god
fot med den rätte ägaren får huset kanske stå kvar på arrende, eller
också står ett köp av ön inte bolaget alltför dyrt.
Såsom ibland är fallet då man dömer eller läser domstolsavgöranden
undrar man hur det hela sedan avlöpte i verkligheten. Men man får här
som annars bara nöja sig med Tove Janssons fråga i boken ”Hur gick
det sen?”

KAP. 7.
ORSAKSSAMBAND
1. Allmänna kriterier.
a. För att A skall vara ansvarig för en skada som har tillfogats
hans medkontrahent S bör A ha orsakat den. Detta betyder van
ligen att skadan bör bero på A:s avtalsbrott, att skadan utan av
talsbrottet inte skulle ha uppkommit. S, som har köpt en vara
av A, kan t.ex. inte sälja den vidare till följd av att A har levererat
den för sent. Enligt ekvivalensteorin (sine qua non-teorin) är
varje sådan betingelse, i vars frånvaro skadan inte skulle ha in
träffat, att betrakta som en orsak till skadan, som en nödvändig
betingelse1. Kravet på orsakssamband är något annat än kraven
på adekvans och culpa, även om alla dessa krav går in i varandra.
I finskan kan ordet syy betyda både orsak och skuld.
Också en underlåtelse av A kan vara orsaken till en skada. I
enlighet med ekvivalensteorin krävs det att skadan utan underlåtelsen inte skulle ha inträffat. Ett handlande av A skulle ha av
värjt skadan.
I följande fall tycks det mig att A:s underlåtelse visserligen
var en av orsakerna till S:s skada (höjd skatt), men A hade inte
åtagit sig ansvar för en sådan skada.

HD 1989:3. Idrottsföreningen A hade i spelarkontrakt med S förbun
dit sig att verkställa förskottsinnehållning på S:s arvoden, men under
låtit detta med påföljd att S, som inte uppgett arvodena i sin skattede
klaration, efterbeskattades och därvid påfördes skattehöjning och moraränta sammanlagt 1.200 mark. Eftersom S hade varit skyldig att de
klarera sina inkomster och sagda påföljder sålunda inte ens delvis be
rott på A:s underlåtenhet, ansågs A inte skyldig att ersätta S dessa be
lopp. (Omr. Ett JR ansåg föreningen A skyldig att ersätta S sagda 1.200
mark därför att föreningen förbundit sig att verkställa förskottsinnehållningen och därmed åtagit sig ansvar för att den förfor riktigt.
Oklarheten i avtalet mellan A och S borde därför drabba A, speciellt
då avtalet avfattats av A på en blankett som A använt också i andra
1 Se Dufwa II 2439-2450.
5 Skadestånd vid avtalsbrott
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spelarkontrakt.) - Avtalet med A befriade inte S från hans deklarationsplikt inklusive skyldigheten att betala eventuell skattehöjning
och moraränta. Skadan var en följd också av S:s underlåtelse.
HD 1988:95. Två personer A, vilka utan att vara styrelsemedlemmar
faktiskt ledde ett aktiebolags verksamhet och handhade dess förvalt
ning, hade helt och hållet försummat bolagets bokföring och dömdes
till straff för konkursbrott. Bolagets fordringsägare, som inte fått be
talt för sina fordringar, krävde skadestånd av dem, men kravet förkas
tades eftersom bolagets avsaknad av medel inte hade varit en följd av
den underlåtna bokföringen. Skadan skulle i varje fall ha inträffat. Se
även det liknande HD 1989:13.

I följande två fall var skadan inte tillfogad i avtalsförhållande,
men de belyser rätt väl problemen kring bristen på orsakssam
band.
HD 1988:70. En för ett husbygge enligt byggnadsförordningen §68
utsedd ansvarig arbetsledare A hade helt underlåtit att leda och över
vaka bygget. Han undgick likväl skadeståndsplikt då felen och bris
terna i det uppförda huset inte berott på omständigheter som det an
kommit på honom att övervaka.
HD 1991:13. Orsakssamband saknades mellan den kreditförlust som
ett bolags varuleverantör (S) hade lidit och bolagets revisor A:s under
låtelse att i revisionsberättelsen anmärka om styrelsens försummelse
att vidta åtgärder för bolagets trädande i likvidation. S hade inte för
sökt ta del av revisionsberättelsen och bolagets verksamhet skulle up
penbarligen ha fortsatt även om revisorn hade gjort sagda anmärkning.

b. Ekvivalensteorin är inte undantagslös. Vid medveten samver
kan av två eller flera skadegörare (handlande i förening) kan
dessa sålunda åläggas ansvar, ehuru den skada som envar tillfo
gat inte varit ett conditio sine qua non.2 Oftast betingas ett dy
likt ansvar av bevissvårigheter.
Då A och B t.ex. har åtagit sig att reparera S:s sak och det
utretts att den ena av dem har förstört saken, men det är outrett
vilkendera av dem, döms de vanligen till solidariskt ansvar. A
borde dock kunna fritas från ansvar om han kan visa att det är
sannolikt att det inte varit han som orsakat skadan.
2 Se Saxén s. 343 ff.
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Dufwa II 3031, III 5443 anser att dilemmat också vid utomkontraktuell skada kunde lösas med culparegeln: vid lek får alla aktiva delta
gare i leken svara för sådan skada som leken typiskt sett kan tänkas
medföra.

c. Orsakssambandet mellan A:s beteende och skadan vållar tvivelsmål då fråga är om parts alternativa (hypotetiska) beteende.
Om A begått ett avtalsbrott som medfört skada för S, fritar
den omständigheten inte A från ansvar att A kunde ha tillfogat
S samma skada genom ett alternativt avtalsenligt förfarande.
En annan situation är följande. A ger S en felaktig uppgift.
Hade uppgiften varit riktig skulle skada inte ha uppkommit för
S. Hade S vetat att uppgiften var felaktig skulle han likväl inte
ha vidtagit åtgärder för att undgå en eventuell skada. Han skulle
hypotetiskt inte ha avstått från avtalet. Denna omständighet
medför att orsakssambandet mellan A:s felaktiga uppgift och S:s
skada saknas.

HD 1948:148. S inlämnade till ett tvätteri två regnrockar för tvätt.
Rockarna stals genom inbrott. På det kvitto som S hade erhållit av
tvätteriet angavs att rockarna omfattades av tvätteriets inbrottsförsäkring. Eftersom rockarna var försäkrade blott till sitt halva värde ersatte
tvätteriet endast S:s halva skada. S krävde ersättning för den andra
hälften av skadan, men tvätteriet tvådde sina händer. Rådstuvurätten
och hovrätten ansåg att tvätteriet genom anteckningen gett S uppfatt
ningen att rockarna var försäkrade till sitt fulla värde, varför tvätteriet
enligt deras mening var ersättningspliktigt. I HD vann tvätteriet dock
medhåll. S hade inte visat att tvätteriet varit culpöst vid förvaringen.
Uppgiften på kvittot ansågs inte leda till ansvar för tvätteriet, ty om S
hade känt till att försäkringen gällde endast rockarnas halva värde
skulle han antagligen inte ha försäkrat den andra halvan. - HD:s avgö
rande följde huvudregeln. Det hade dock inte varit fel att anse att an
teckningen på kvittot medfört ansvar, t.o.m. om S inte skulle ha läst
den. Tvätteriet hade ju inte bara gett S en felaktig upplysning, utan
kunde (i syfte att vinna kunder) sägas ha gett S en förbindelse att er
sätta skada genom inbrott. Ett nedsatt skadestånd kunde däremot kan
ske ha motiverats med att S år 1945, strax efter kriget med en kraftig
inflation i landet, fått räkna med att rockarna varit underförsäkrade.
För övrigt ansågs det således inte i detta gamla rättsfall att sedvanan
förutsatte att tvätteriet försäkrade inlämnad tvätt.
NJA 1987 s. 710. Kommunen A hade anvisat ett musikband S en lo
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kal, där det kunde förvara sina musikinstrument gratis, och oriktigt
uppgivit för S att lokalen var försedd med stöldlarm. Instrumenten
stals en natt från lokalen. A ansågs ansvarig för skadan, ty dels hade
sagda uppgift varit av avgörande betydelse för att instrumenten lämna
des i lokalen, dels hade frånvaron av stöldlarm på ett så avgörande sätt
underlättat stölden att skadan måste betraktas som en följd av att loka
lens utrustning avvek från A:s uppgift. Se även Dufwa II 2443.

HD 1967:27, anfört i följande punkt.

2. Upp delbar skada. Ofta har A:s avtalsbrott orsakat S skada
tillsammans med några andra faktorer, t.ex. en olyckshändelse
eller medverkan av en annan person eller av den skadelidande
själv. Kan skadan uppdelas så att endast en del av den kan tillräknas A, gäller A:s ansvar endast denna del. Se t.ex. Lagen om
vägbefordringsavtal §30 och nedan 13.3 om jämkning vid
ouppdelbar skada.
HD 1981:48. Bolaget S:s verkställande direktör vållade genom miss
bruk i arbetet bolaget skada. Bolagets revisorer borde ha upptäckt
bristerna i bokföringen och uppmärksamgjort bolaget på dem. De an
sågs, solidariskt med direktören, skadeståndsansvariga gentemot S,
men blott för den del av skadan som HD ansåg att de orsakat, ty ett
riktigt handhavande av revisionsuppdraget skulle inte ha hindrat allt
missbruk från direktörens sida.
HD 1967:27. Gryndern A ingick avtal med ett bostadsaktiebolag och
uppgav därvid, att han hade betalat mera för tomten än vad den fak
tiskt hade kostat honom. Då A emellertid riktigt hade uppgett sina
kostnaders slutsumma, vari tomtpriset ingick, ansågs A inte ha erhållit
obehörig vinst på bolagets bekostnad. - Tomtens inköpspris var vis
serligen de facto lägre än A:s uppgift. Ett ansvar för A förutsatte dock
att A:s uppgift medfört skada för bolaget. I detta fall måste bolaget ha
insett att det pris som gryndern hade betalat för tomten av flera orsa
ker kunde ha avvikit från tomtens värde, varför bolaget inte tillfogats
någon skada.

Om två eller flera personer är ansvariga för hela skadan och
denna inte är upp delbar, har de enligt huvudprincipen för
skadestånd solidariskt ansvar för skadan.3
3 Kivimäki- Ylöstalo s. 499 ff.
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HD 1966:51. A, som hade rätt att förfoga över S:s bil, lät berusade X
framföra bilen, varvid bilen körde av vägen mot ett träd och skadades.
A förklarades ha orsakat skadan och vara solidariskt med X ansvarig
för den. (Omr. Ett JR ansåg att A inte genom sitt förfarande orsakat
skadan.)

3. Bevisandet av orsakssambandet. Det är den skadelidandes sak
att visa att medkontrahenten har orsakat skadan, att skadan be
rott på denne. Han skall följaktligen visa orsakssambandet mel
lan säkerhetsbristen och skadan. Den som inlämnat en sak till
förvar bör visa att saken skadats medan förvararen haft den om
hand.
Den skadelidandes ställning har numera stärkts i skadeståndsrätten och bevisreglerna måste anpassas därefter.4 Bevi
sandet av orsaksförhållandet kan ibland bereda stora svårighe
ter, något som en domstol bör beakta genom att inte ställa alltför
stora krav på den som har bevisbördan, se t.ex. KöpL § 19 (”kan
antas ha inverkat på köpet”), PatientskadeL § 2 (”sannolikt orsa
kats, sannolikt uppkommit”).
Mången gång är det tillräckligt att den skadelidande gör san
nolikt att skadan berott på medkontrahenten A eller gör sanno
likt att skadan inte hade inträffat utan A:s beteende. Redan om
en sådan sannolikhet visas kan det vara tillräckligt för att bevis
skyldigheten skall flyttas över på A, t.ex. då ett orsakande av A
är betydligt troligare än någon eller några andra tänkbara skade
orsaker. Anses bevisbördan överflyttad på A bör A visa eller
göra sannolikt att han inte orsakat skadan.

Ibland är det uppenbart att den skadelidande S kunde ha så stora svå
righeter att visa orsakssambandet, att A (t.ex. ett sjukhus) borde åläg
gas skyldighet att visa att ett orsakssamband mellan A:s beteende och
S:s skada i varje fall inte är sannolikt, se Larenz I s. 474 f.
HD 1962:77. Advokatbyrån A hade åtagit sig, förutom att indriva S:s
fordran, att för säkerställande av indrivningen skrida till säkerhetsåt
gärder, men hade underlåtit detta. A ansågs skyldig att ersätta S:s skada
av att S:s fordran inte kunnat indrivas. A hade inte ens gjort sannolikt
att även om han vidtagit säkerhetsåtgärderna så hade S:s fordran ändå
4 Dufwa II 2651.
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inte kunnat indrivas. - A kunde inte visa att han vidtagit säkerhetsåt
gärderna. Det var då S:s sak att visa att A:s underlåtelse lett till skada
för S. Detta var här så uppenbart att A för att undgå ansvar bort åtmin
stone göra sannolikt att skadan i varje fall hade uppkommit.
HD 1990:42. Försämringen av S:s hörsel hade kunnat vara en följd av
att S använt ett av A framställt läkemedel. Följden var likväl så sällsynt
att A inte hade behövt beakta den när läkemedlet sattes i omlopp. A
hade således inte förfarit oaktsamt. (Omr. Två JR ansåg orsakssam
band inte föreligga. Blotta möjligheten att försämringen av S:s hörsel
härrört av läkemedlet var inte tillräckligt bevis på orsakssambandet.) Majoriteten fann således orsakssamband bevisat trots att det endast
förelåg en möjlighet att sådant samband förelåg (men i stället befanns
följdens sällsynthet utesluta culpa hos A). Detta fall är så till vida spe
ciellt att det inte ens krävdes sannolikhet, ännu mindre större sanno
likhet än andra tänkbara orsaker.
Se om förhållandet i Sverige Dufwa II2652-2664.1 NJA 1982 s. 421
(Leo-målet) förklarades att S skulle ha fullgjort sin bevisbörda om han
kunnat styrka att det orsaksförlopp som S påstod existerade varit i sig
sannolikt och klart mer sannolikt än någon av de förklaringar till ska
dan som A lämnat.

HD 1992:138. A hade mot ersättning omhändertagit S:s tik för att be
täckas. Efter betäckningen hade tiken sprungit bort och försvunnit
(tagit betäckning?) utan att A kunnat exculpera sig. Eftersom tre val
par hade varit en sannolik följd av betäckningen och ingenting tydde
på att den skulle ha misslyckats, ålades A att ersätta S bl.a. förlorad
försäljningsvinst beträffande tre valpar. (Omr. Två JR ansåg att valpar
nas födsel inte varit så sannolik att sagda skada kunde anses bevisad.)
HD 1983:88. Advokaten A försummade att besvära sig till högre in
stans. Då A:s huvudman S inte hade gjort sannolikt att besvären skulle
ha lett till ett annat slutresultat ansågs A inte ersättningspliktig gent
emot S (Omr.). Jfr härmed HD 1984:206., där HD fann det sannolikt
att den av advokaten försummade talan skulle ha lett till återgång av
äktenskapet.
I följande avgörande vållade vardera kontrahentens andel i ska
dan bevissvårigheter.

HD 1984:128. A hade åt S sålt en fordonsvinsch och gett sex månaders
garanti. Vinschens bom brast då S under garantitiden använde vin
schen. Orsaken till brottet var oklar. Det ansågs bevisat att vinschen
hade fabrikationsfel, att A hade gett S en bristfällig bruksanvisning och
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att S då han använde vinschen hade avvikit från den bruksanvisning
han fått. Då A, som garanterat vinschens felfrihet, inte visat att fabrikationsfelen inte hade bidragit till skadans uppkomst, och S inte visat
att hans avvikelser från bruksanvisningen inte hade kunnat medverka
till skadan, ansågs A och S ansvariga för skadan till hälften var. (Omr.
Två JR bedömde A:s andel till en fjärdedel, eftersom något fabrikationsfel enligt dem inte hade visats, men nog brister i A:s bruksanvis
ning.) - A:s garanti innebar att det ålåg A att bevisa att det inte var
fabrikationsfel i vinschen som orsakat skadan, se 5.2. Då A inte kunde
detta var A ansvarig för skadan, förutsatt att det åtminstone var sanno
likt att skadan härrörde av fabrikationsfeien och/eller av A:s bristfäl
liga bruksanvisning. S:s avvikelser från bruksanvisningen, bl.a. över
belastning, bidrog dock här med stor sannolikhet till skadan.
4. Skadans storlek. Den skadelidandes skyldighet att bevisa att
medkontrahenten orsakat skadan innefattar också skyldighet
att bevisa skadans storlek.
HD 1983:92. S sålde år 1973 en aktielägenhet och anlitade därvid en
bostadsförmedlare (A). Köparen fick av A en felaktig uppgift om lä
genhetens storlek (33 m2 i stället för faktiska 29 m2).
I en första rättegång blev säljaren, som inte haft skuld i saken, ålagd
att på grund av felet betala tillbaka till köparen såsom prisavdrag 4.000
mark (priset nedsattes från 52.000 till 48.000 mark) och att ersätta kö
parens rättegångskostnader 800 mark.
I den andra rättegången, varom nu är fråga, mellan säljaren S och
förmedlaren A ålade HD (efter omröstning) A att till säljaren utge
4.000 mark. Säljaren hade ju dessutom i den första rättegången drab
bats av sina egna och köparens rättegångskostnader och också dessa
blev A av HD ålagd att ersätta säljaren. - Säljarens skada var ju 4.000
mark under förutsättning att han kunde visa att han även utan ”areal
tillägget” skulle av en annan köpare ha fått 52.000 mark för lägenheten,
kanske som en följd av att han väntat en tid med försäljningen. Om
säljaren däremot inte kunnat visa att han av någon annan köpare kun
nat få mera än 48.000 mark, hade han inte lidit någon direkt skada av
A:s felaktiga uppgift (så ett JR i HD). För att rättegångskostnaderna
skulle anses vara orsakade av A:s avtalsbrott var det uppenbarligen säl
jarens sak att visa att han hade haft anledning att ge sig in i den första
rättegången. Härför talade att köparen yrkat hela 6.300 mark i prisav
drag.

Det bereder ibland svårigheter att fastställa vilken skada som är
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en ersättningsgill följd av A:s avtalsbrott. Följande avgörande
belyser detta.
HD 1991:42. Då T sålde sin aktielägenhet beviljades köparen (S) ett
lån av en bank (A). Banken vägrade sedermera att utbetala lånet. Följ
den blev att S inte kunde betala köpesumman till T och att köpet mel
lan T och S återgick och S måste flytta från lägenheten.
I en första rättegång mellan T och S ålades S att till T utge ersättning
4.500 mark för moraränta på köpesumman fram till köpets återgång
samt 2.200 mark för T:s kostnader för ett tillfälligt lån som T, då köpe
summan av S uteblev, hade nödgats uppta för att kunna finansiera ett
planerat aktieköp, och 3.500 mark för T:s rättegångskostnader.
I den senare rättegången mellan S och banken A, varom nu är fråga,
ålades A av HD att ersätta S dennes utgifter föranledda av den första
rättegången, nämligen sagda moraränta 4.500 mark, T:s rättegångs
kostnader 3.500 mark och S:s egna rättegångskostnader. Däremot
konstaterade HD att T:s kostnader 2.200 mark för det tillfälliga lånet
täcktes av moraräntan, varför någon skyldighet att ersätta dessa kost
nader inte bort i den första rättegången åläggas S, och därför inte heller
drabbade A. - Det var riktigt att A ålades att ersätta S:s och T:s rätte
gångskostnader i den första rättegången, eftersom S hade haft anled
ning till denna rättegång. Detta framgår bl.a. av att S där krävdes på
och felaktigt dömdes att utge ersättning för T:s kostnader för det till
fälliga lånet. I fråga om moraräntan följde HD huvudregeln att mora
räntan anses täcka S:s skada av uteblivna penningmedel.
I den senare rättegången ålades A ytterligare att ersätta S:s flytt
ningskostnader 1.100 mark och annonskostnader för anskaffande av
en ny bostad 118 mark, vilka kostnader varit förutsebara för A. Flyttningskostnaderna härrörde direkt av A:s avtalsbrott. Utgifterna
för anskaffande av en ny bostad borde egentligen inte ha drabbat A
i annan form än som S:s kostnader för ett nytt lån, således ett slags
täckningsavtal, men S hade inte lyckats få lån i någon annan bank och
det krävda beloppet 118 mark understeg väsentligt merkostnaderna
för ett lån.

5. Konkurrerande orsaker. Rätt intrikata problem uppkommer
i de fall A visserligen visas ha medverkat till skadan, men denna
även utan A:s medverkan skulle ha uppkommit. A:s medverkan
har inte varit en nödvändig (stark) orsak till skadan, se ovan
punkt 1, men den har varit en tillräcklig (svag) orsak till skadan.
De synpunkter som brukar anföras om utomkontraktuell skada
är i stort sett också tillämpliga på skada i avtalsförhållande, även
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om problemet har mycket större relevans i den utomkontraktuella skadeståndsrätten.
Här skall endast anföras, att en kontrahent inte undgår ansvar
om han har orsakat en färdig skada, oaktat det visas att samma
skada senare skulle ha uppkommit. En säljare som levererat en
felaktig vara till köparen är ansvarig för felet även om varan
hemma hos köparen någon dag efter leveransen förstörs av an
nan orsak än felet.
Säljaren svarar inte för skada som orsakas köparen av ”den
normala bakgrunden”. Om säljaren har sålt felaktigt utsäde som
ger mindre skörd än normalt, så bör vid skadans beräknande
hänsyn tas till att det dåliga vädret under året skulle ha medfört
dålig skörd även om utsädet varit felfritt.
Om A:s beteende och den konkurrerande orsaken verkar
samtidigt samt vardera faktorn bevisligen har orsakat hela ska
dan och båda faktorerna är ansvarsmedförande, föreligger soli
dariskt ansvar.5 S lider t.ex. skada av att han inte kan sälja den
beställda varan vidare både på grund av att varan är felaktig (le
verantörens fel) och då S fått den för sent (transportörens fel).
Leverantören och transportören är solidariskt ansvariga för
skadan, oaktat varan enbart på grund av den enes fel hade blivit
osåld för S. Sinsemellan delar de två solidariskt ansvariga ska
dan, in dubio till hälften var.
Det är A som har bevisbördan om han påstår att en annan
orsak varit medverkande till skadan.

HD 1990:47. Då orsakssamband visats föreligga mellan bolaget A:s
verksamhet, som innefattade hantering av gift, och förorening av
brunnar (utomkontraktuell skada), var det A:s skyldighet att bevisa
sitt påstående att en annan orsak än A:s giftutsläpp medverkat till ska
dan.

5 Se Saxén s. 340 ff.

KAP. 8.
ADEKVANS
1. Allmänt. För skada i avtalsförhållande behövs, liksom för
utomkontraktuell skada, ett visst korrektiv så att A:s ansvar ute
sluts för helt oväntade, avlägsna, exceptionella följder. Hur
denna avgränsning sker brukar i den utomkontraktuella skadeståndsrätten kallas adekvansproblemet.
Termen adekvans syftar i många framställningar som rör av
talsbrott endast på skadans förutsebarhet. Detta kriterium bör
kompletteras med andra rättsliga värderingar och ändamålssynpunkter.

Såsom Dufwa II2403 framhäver har man att göra med ett flertal vär
deringar, som inte har med kausalitet i naturvetenskaplig eller logisk
bemärkelse att göra.

Andersson ger bedömningen den sammanfattande benämningen
skyddsändamålsläran.1 Eftersom ordet adekvat är vedertaget
(och mera intetsägande) får ordet adekvans stå som rubrik för
detta kapitel.
Vid avtalsbrott kan man av kontrahenternas avtal, t.ex. av ve
derlagets storlek, och någon gång av existerande lagbestämmel
ser få ledning för hur adekvansgränsen bör dras mellan skador
som ersätts och sådana som inte ersätts. Avtalet kan direkt avse
att ge part skydd mot en viss skada. A:s åtagande i avtalet med
S tar kanske inte sikte på alla skador som kan åsamkas S på
grund av avtalet.
Preventiva synpunkter, syftet att avhålla från skadeorsa
kande, spelar en rätt ringa roll vid utformandet av de allmänna
adekvansreglerna. Fråga är ju om en oväntad följd, vilken kon
trahenterna mången gång inte alls tänkt på, även om den varit
förutsebar.
Bengtsson, Ansvarsförsäkring I s. 24 framhåller, att det är naturligt att
man i avtalsparts löfte inte vill inläsa ett åtagande att svara för mera
oväntade skador.
1 Se Andersson s. 159 ff.
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2. Normens skyddsändamål. En viktig begränsning av A:s an
svar sker genom kravet att skadan bör falla inom den överträdda
normens syfte, inom dess skyddsändamål (normin suojantarkoitus). Den som har brutit mot en norm, en norm som framgår
antingen av avtalet eller av avtal och lag, bör inte drabbas av
skyldighet att ersätta skada för vars skull normen inte har upp
ställts, skada som faller utanför normens skyddsändamål.23Man
bör fråga sig om normen avser att skydda det kränkta intresset.
Det beror naturligtvis på rättspolitiska överväganden om man
har att göra med ett skyddsvärt intresse.
I Tyskland utsträcks adekvansgränsen ofta vid avtalsbrott till att
närma sig gränsen vid utomkontraktuell skada, men den nödiga be
gränsningen av ansvaret får man genom att kräva att skadan bör ligga
i farans riktning och falla inom normens syfte (”Schutzzweck,
Normzweck”), se Lange s. 128f, Larenz I s. 440 ff, Esser-Schmidt
s. 535 ff, Andersson s. 39 ff, 164 ff. Detta gäller både grunden för ersättningsplikten och de följder som ersätts. En mor har i Tyskland inte
erhållit ersättning för underhållskostnader som uppkommit för henne
då en avtalad abort misslyckats, Lange s. 110. Avgörandet måste bero
på omständigheterna in casu, se Andersson s. 383.

Kravet på att skadan bör falla inom den överträdda normens
syfte kan modifierat uttryckas så, att skadan bör stå i tillräckligt
nära samband med avtalsbrottet} Risken för den inträffade
skadan bör generellt ha ökat genom avtalsbrottet. Vi har här en
motsvarighet till att en utomkontraktuell skada för att vara ersättningsgill bör ligga i farans riktning, stå i samband med det
culpösa i A:s beteende. De farliga egenskaperna i A:s beteende
bör ha ökat risken och haft betydelse för skadans inträffande.4
Den av A tillfogade skadan bör rymmas inom det riskfält som
skapats genom hans beteende. Det viktiga är att denna risk för
verkligats, inte hur det skett.5 Den av A skapade risken omfattar
2 Se om utomkontraktuell skada Saxen s. 21 ff., Hellner, Skadeståndsrätt s. 56 f,
80 f,172, Dufwa II 2610-2646, Andersson s. 159 ff och betr, styrelseledamots
ansvar i aktiebolag Dotevall s. 95,450.
3 Hellner 11,2 s. 209.
4 Se Vinding Kruse, Erstatningsretten s. 159.
5 Andersson s. 407 ff, Fleming s. 193 f.
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en del senare inträffade olyckliga händelser, t.ex. skada till följd
av misslyckade räddningsåtgärder.

Då en hyresvärd vållat att hans hyrestagare (S) går miste om sin hyres
rätt, är hyresvärden skyldig att ersätta S:s flyttningskostnader, men
inte den skada som S tillfogas genom vårdslöshet hos flyttningskarlarna, Becker s. 476 f.
Hemmo s. 128,161 f betonar med rätta att man i avtalsrätten strävar
efter att skydda en ostörd omsättning, varför flertalet av de skador
som tillfogas i avtalsförhållande ligger i farans riktning. Andersson
s. 465 talar om en avvägning av parternas riskområden. Men denna av
vägning är svår. Skyddsändamålet och det nedan i punkt 3 anförda förutsebarhetskriteriet ger inte ensamma svaret, utan bedömningen måste
kompletteras med andra med dem samverkande faktorer. En nyanse
rad bedömning är av nöden. Andersson s. 216, 449 ff anför, att hans
skyddsändamålsprogram anger en utgånspunkt för hur olika principer
skall sammanvägas och olika omständigheter värderas för att man skall
nå en ändamålsenlig riskfördelning. Det krävs en värdering av de
fakta man faktiskt känner till. I sin skyddsändamålslära betonar An
dersson s. 456 ff förtjänstfullt inte bara omständigheter på skadevållarens sida, utan undersöker också när skadeföljderna bör anses tillhöra
den skadelidandes riskområde. Förhållandena på den skadelidandes
sida kan tala för att skadan bör bäras av honom.
Dufwa anser att stora svårigheter är förenade med läran om det
skyddade intresset. Intressebegreppet är svårbestämt och alltför
vagt för att kunna användas på ett vettigt sätt. Det är svårt att
besvara vilket syfte en norm har.6 Detta är riktigt, men hela
adekvansläran är ju vag och bygger på komplicerade värde
ringar. Det tycks mig att läran om skyddsändamålet är till nytta
som en utgångspunkt, som bör kompletteras med andra krite
rier.
HD 1947:103. S och X hade för en natt tagit in på A:s resandehem och
placerats i samma rum. Under natten blev S bestulen av X. S erhöll
inte skadestånd av A, eftersom det inte hade visats att A:s personal
hade varit oaktsam. - Personalen hade visserligen inte av X krävt före
skriven legitimation och X hade, såsom bokstaven anger, förblivit
okänd, men A:s skyldighet att fordra personuppgifter av gästerna syf

b Dufwa II2645, 2646.
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tade inte till att tillvarata andra gästers rätt till skadestånd, se Saxén
s.25.

Då en hyresgäst bryter mot sitt avtal med hyresvärden genom
att i hyreslägenheten förvara vissa varor och dessa brinner upp
i en eldsvåda som uppkommit genom hyresvärdens vårdslöshet,
är hyresvärden inte ansvarig för skadan på varorna om det varit
just brandfaran som föranlett förbudet mot förvaringen. Men
om förbudet berott på att de förvarade varorna kunde medföra
en obehaglig lukt, leder eldsvådan kanske till ansvar för hyres
värden, dock inte om det varit helt förbjudet för hyresgästen att
förvara några som helst varor i lägenheten.
HD 1939:334. Disponenten i ett bostadsaktiebolag (A) underlät att
meddela husets invånare att vattentillförseln i huset sent en kväll
komme att avstängas för att möjliggöra vissa reparationer i huset. Föl
jande morgon öppnade hyresgästen B vattenkranen i sin lägenhet och
glömde, då vattentillförseln fortfarande var avstängd, att stänga kra
nen. Sedan B avlägsnat sig från lägenheten och reparationsarbetena
hade slutförts kopplades vattnet på i huset. Vatten strömmade då in i
B:s lägenhet och trängde därifrån in i S:s lägenhet i våningen under och
orsakade S skada. S yrkade på ersättning av bolaget. Då disponentens
underlåtenhet att meddela om avstängningen inte hade varit en laga
grund för skadeståndsskyldighet för bolaget, förkastades S:s talan. Bolagets skyldighet att meddela B om avstängningen av vattnet, vilken
skyldighet var att betrakta som en avtalad norm, existerade inte i syfte
att förhindra dylika skador, men kanske nog i syfte att hindra att B
plötsligt stod utan vatten och med onödiga utlägg, t.ex. för en planerad
större tvätt. Andersson s. 366 ff anser att disponentens överträdelse av
normen inte i sig konstituerade någon skadeståndsskyldighet (hans
meddelande var inte skadeförebyggande).
HD 1966:51 (se 7.2). Enligt avtal med en bilägare (S) hade A rätt att i
sitt arbete använda S:s bil. Under en färd överlät A bilen att framföras
av X, som A visste var berusad, med påföljd att X körde bilen mot ett
träd. A dömdes att solidariskt med X ersätta S skadan. (Omr. 4-1. Ett
JR ansåg att A genom sitt förfarande inte hade orsakat skadan och där
för inte var ersättningspliktig.) - Avtalet innehöll här en tyst norm att
bilen inte fick överlåtas åt annan, i varje fall inte om överlåtelsen, så
som i detta fall, medförde ökad risk för skada. Om i A:s avtal med S
hade ingått ett direkt förbud mot att A överlät bilen att köras av annan,
hade A varit ansvarig om bilen skadats då denne andre, ehuru nykter,
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oaktsamt framfört den. Ansvaret kunde motiveras med normens syfte.
S har genom avtalet med A tagit risken att A kör med bilen och skadar
den, men inte tagit risken att någon annan X oaktsamt gör det. Om
A:s ansvar för det fall att X ej alls varit culpös, se nedan punkt 8 (casus
mixtus).
3. Skadans förutsebarhet. För att över huvud taget vara ersättningsgill bör skadan sålunda falla inom den överträdda normens
skyddsändamål, ha samband med avtalsbrottet. Men vanligen
krävs ytterligare förutsättningar för begränsandet av de ersättningsgilla skadorna. Hos oss och i utlandet brukar man visa på
ett förutsebarhetskriterium.
Vid utomkontraktuell skada har man en vid adekvansgräns.
För att en skada alls skall vara ersättningsgill behöver den inte
ha varit sannolik, men sannolikheten för skada bör dock ha
ökat. Skadan behöver inte ha varit förutsebar. Men även om den
varit avlägsen eller oväntad bör den ändå ha varit möjlig att för
utse. Jag har uttryckt detta så att skadan inte bör ha varit utom
all beräknelighet.7 Detta uttryck, som förstås är intetsägande,
visar att adekvansen har vida gränser. Medverkan av en natur
tilldragelse, en oansvarig person eller annan casuell händelse gör
sålunda inte skadan inadekvat, liksom ej heller den skadelidan
des oväntade mottaglighet för skada, medverkan av den skadeli
dande och andra förhållanden på den skadelidandes sida. Den
ytterligare begränsning av ansvaret som är nödig bör ske med
avvägningar och värderingar som inte gäller adekvansfrågan.
Adekvans ger blott en yttre gräns för ansvaret.
Vid avtalsbrott har man anledning att närmare anknyta till
avtalet, som ju gäller en bestämd och därmed lättare bedömbar
prestation. Det ligger därför nära till hands att kräva att skadan
varit förutsebar (ennakolta arvattavissa) för kontrahenten, att
denne såsom en förståndig person (och inte såsom en ”vir Opti
mus” som vet det mesta) kunnat förutse skadan och bort räkna
med den. Detta hindrar dock inte att man ställer rätt stora krav
på vad han haft möjlighet och bort förutse. Kraven är större än
7 Saxén, Adekvans s. 44 ff, 55.
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då det gäller att avgöra om han varit culpös eller inte.8 Culpa
förutsätter ju att han bort handla annorlunda (att han skäligen
kunde ha undvikit eller övervunnit hindret och dess följder, se
ovan 2.5).Men svårförutsebara följder är sällan adekvata.
Vid avtalsbrott riktar sig kontrahentens beteende mot en viss
bestämd person, dvs. medkontrahenten. Utomkontraktuell
skada kan däremot drabba vem som helst. Också vid utomkon
traktuell skada är adekvansgränsen snävare om A:s skadebringande förfarande riktar sig mot en bestämd person än om det rik
tar sig mot en obestämd personkrets.
Enligt PropKöpL s. 116 ersätts inte mycket avlägsna, ovanliga och
överraskande följder av avtalsbrottet, enligt NU 1984:5 s. 357 f faller
mycket avlägsna, onormala och opåräkneliga följder av avtalsbrottet
utanför skadeståndsskyldigheten. CISG art. 74 kräver att den skadeståndsskyldige förutsett eller borde ha förutsett skadan. Förutsebar
heten gäller både den inträffade skadans uppkomst och dess storlek,
se Hemmo s. 202 ff. Enligt KöpL § 70 mom. 2 kan skadeståndet vara
oskäligt med hänsyn till ”den skadeståndsskyldiges möjlighet att för
utse och hindra skadans uppkomst”.

Förutsebarheten synes mig innebära att den uppkomna skadan
för att vara adekvat i stort sett bör vara förutsebar både till
skadetyp, storlek och natur. Den uppkomna skadans exakta na
tur och storlek behöver däremot inte vara förutsebara.9 Redan
orden skadetyp och natur är inte exakta och ger rum för tolk
ning.

HD 1994:37. En bank (A) hade, sedan den på uppdrag av X överfört
medel från X:s konto till ett bolags (S) konto, på anhållan av X över
fört medlen tillbaka till X:s konto utan att därvid inhämta konkurshotade S:s samtycke. Banken ansågs skyldig att återbetala medlen till S:s
konkursbo och att ersätta dess skada. Denna var förutsebar för ban
ken, som hade bort veta att S kunde drabbas av skada genom försenade
löneutbetalningar och skyldighet att utge lön för väntedagar. Skadan
skulle visserligen ha begränsats om konkursboet hade mottagit en av
* Hemmo s. 165 f.
9 Anson s. 558, Chitty s. 934 f, Treitel s. 154 f. Ändringar i växelkurserna har
ansetts irrelevanta för förutsebarhetsbedömningen, Harris-Tallon s. 276, li
kaså vilket förfarande som används då värdet av en sak, som S gått miste om
genom avtalsbrottet, skall bestämmas, Treitel s. 161.
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banken erbjuden lånekredit, men lånets upptagande skulle ha förutsatt
sådana speciella åtgärder som inte kunde krävas av konkursförval
tarna. (Omr. 4-1. Minoriteten fann det inte bevisat att skadan varit
förutsebar för banken, som inte haft anledning att fästa speciell upp
märksamhet vid om S var konkurshotad eller inte. Banken hade haft
godtagbara skäl att innan den återbetalade beloppet invänta domstols
avgörande.) - Om betydelsen av god tro se HD 1961:153, ovan 2.3.

HD 1990:30 (se 10.14). En bank utbetalade inte till S det lån som ban
ken hade beviljat honom. S:s kostnader för att ta ett nytt lån ansågs
vara adekvata.

Det närmare sättet på vilket skadan tillfogats är irrelevant för
adekvansfrågan. Hemmo framhåller att detaljerna i orsakssam
bandet inte behöver vara förutsebara.10 Det sätt på vilket tju
varna tagit sig in i en lokal, som av A culpöst lämnats obevakad,
behöver inte ha varit förutsebart för A.
Den som förvarar en sak skall också skydda saken mot brott
av sina arbetstagare och medhjälpare och av utomstående, se ne
dan 9.11.
HD 1945:R 33. A förvarade på grund av avtal med S dennes bil mot
avgift i sitt garage. En natt promenerade en utomstående person in i
garagevaktmästarens olåsta bostad, tog garagenyckeln från väggen,
låste upp garagedörren, for iväg med bilen och körde den i diket. A
kunde inte exculpera sig och ansågs ansvarig för bilens skada. - Skadan
föll inom avtalets syfte och var förutsebar.
I utlandet har man mångenstädes ansett ett förutsebarhetskriterium
gälla. I Frankrike bör skadan ha varit sådan att man kunnat förutse
den (qu’on a pu prévoir) och varit en omdelbar och direkt följd av
avtalsbrottet (CC art. 1150, 1151).
I England bör enligt de ledande rättsfallen Hadley v Baxendale och
Victoria Laundry skadan då avtalet ingicks ha varit en sannolik följd
av avtalsbrottet och därvid antingen varit ”reasonable in the contem
plation of both parties” eller uppkommit ”reasonably according to the
usual course of things”. Man brukar ofta tala om en normal och förut
sebar skada. A svarar dessutom för en skada som uppkommit såsom
resultatet av speciella och onormala omständigheter, såframt A haft
tillräcklig kunskap om dem och om risken för skadan. Vid avtalsbrott
krävs en högre grad av sannolikhet än vid utomkontraktuell skada. Vid
Hemmo s. 205 f.
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köp bör skadan ”directly and naturally result in the ordinary course of
events”, men något culpakrav uppställs inte, se Cheshire m.fl. s. 595 ff,
Atiyah s. 318 ff, Anson s. 554 ff. Bland annat på grund av detta förutsebarhetskrav kan man i England undvara att kräva culpa som förutsätt
ning för skadeståndsskyldighet.
Enligt von Thur-Peter s. 97 ff förutsätts i Schweiz att orsaken till
skadan enligt livserfarenhet och sakernas vanliga förlopp (”der ge
wöhnliche Lauf der Dinge”) är ägnad att medföra en sådan skada som
den inträffade.
En snävare adekvansgräns vid avtalsbrott än vid utomkontraktuell skada kan bland annat motiveras med att vid avtalsbrott
bevisad culpa vanligen inte ligger till grund för ansvaret, utan
presumerad culpa eller avtalet som sådant, medan skadestånds
ansvaret vid utomkontraktuell skada i allmänhet förutsätter be
visad culpa hos den ansvarige.11 Det är därför ett rimligt krav
att den som ingår ett avtal någorlunda kan överblicka räckvid
den av sina förpliktelser, både vad beträffar om han över huvud
taget skall ingå avtalet och i fråga om avtalsvillkoren.12 Också
den omständigheten att skadan ofta är en ren förmögenhetsskada talar för att A har ett snävare ansvar vid avtalsbrott.
I fråga om tidpunkten när en följd bör vara förutsebar för A
är tiden för avtalets ingående ofta avgörande.13 En säljare bör
sålunda vid köpets ingående ha insett att köparen kan ha sålt
eller ämnat sälja avtalsobjektet vidare med förbindelse att er
lägga avtalsvite vid utebliven leverans.
I vissa situationer bör hänsyn dock också tas till tiden efter
avtalsslutet, framför allt till tiden då avtalsbrottet eller det culpösa förfarandet skedde. I det nedan i punkt 6 anförda avgöran
det HD 1950:419 borde hotellet, om det efter mottagandet av
paketet hade fått reda på dess höga värde, ha förfarit annorlunda
med paketet vid äventyr att det annars bar risken för paketets
11 Förekomsten av en ansvarsförsäkring inverkar inte på adekvansbedömningen, Dufwa II2546, 2700.
12 Vinding Kruse s. 57. Hakulinen s. 335 framhåller, att ”laki tahtoo ottaa huomioon sopimuspuolten tekemät voiton ja tappion laskelmat”. Av denna orsak
används i st. f. termen förutsebarhet i England uttrycket ”in the contemplation
of the parties”.
13 Hemmo s. 192ff.
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fulla värde. I HD 1966:51, ovan punkt 2, var tidpunkten då A
överlät bilen till X avgörande.
Vad gäller bevisandet om skadan varit adekvat orsakad må
här endast hänvisas till vad ovan i 7.3-4 anfördes.
4. Ersättning utöver det negativa avtalsintresset. Såsom längre
fram visas ingår i skadeståndet också ersättning för skada som
går utöver den skadelidandes negativa avtalsintresse; i KöpL ta
las om ersättning för indirekt skada, se nedan 10.1,10-12. Sådan
skada är t.ex. förlorade intäkter av avtalsföremålet, skada på an
nan egendom än avtalsföremålet och andra svårförutsebara följ
der. I allmänhet är dylika skador adekvata. En säljare bör t.ex.
inse att köparen vid utebliven leverans skaffar sig varan på annat
håll, även om den visar sig vara oväntat dyr.
Att S på ett lukrativt sätt använder den vara han förvärvat är
ofta helt förutsebart, men kanske inte att hans vinst är exceptio
nellt stor.

HD 1977:74. En affär (A) hade sålt en vara till ett monteringsföretag
(S) och borde såsom specialaffär i branschen ha vetat, att S kunde ha
överlåtit varan vidare och därvid förbundit sig att erlägga avtalsvite.
Det ansågs inte vara uppenbart oskäligt att A, vars leverans försenades,
ålades att ersätta S hela den skada, inklusive avtalsvitet, som dröjsmå
let orsakat S. (Omr. 4-1. Ett JR ansåg att det, med hänsyn till att S:s
skada uppgick till ca 60 procent av den av A levererade varans värde,
vore uppenbart oskäligt att döma S att ersätta hela skadan.)
Vid fastighetsköp kan det ha varit oförutsebart för säljaren att
köparen ämnat sälja fastigheten i en nära framtid.
En avtalstolkning kan visa att skadan bör anses vara inade
kvat. Om S av A beställt en säkerhetsanordning med tanke på
eventuella tjuvar, men A dröjer tre månader med leveransen och
monteringen med påföljd att S får påhälsning av tjuvar, torde S
inte ha rätt till ersättning av A för de stulna varorna annat än
om det av avtalet framgår att A har åtagit sig ett sådant ansvar.
Ibland är en inträffad skada så oväntad att den måste anses
vara inadekvat. Mången gång beror detta på att till skadan bidra
git en olyckshändelse eller annan oväntad händelse.
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I följande fall var skadan, men kanske inte dess storlek förut
sebar.

HD 1948:M 3. A meddelade ett bolag (S) att folkförsörjningsministeriet komme att bevilja honom tillstånd att köpa en reglementering un
derkastad skrivmaskin. S sålde en skrivmaskin åt honom för 11.700
mark. A erhöll sedan inte tillståndet och kunde inte heller återställa
maskinen. S, som således olovligen sålt och överlåtit maskinen till A,
ålades att till ministeriet erlägga ett avtalsvite 20.000 mark. Då A vis
serligen haft skälig anledning att räkna med ett avtalsvite, men A med
hänsyn till maskinens pris 11.700 mark inte kunnat räkna med att
sagda ersättning skulle uppgå till hela 20.000 mark, ålades A att till S
utge 10.000 mark. (Omr. 3-2. Minoriteten förkastade S:s talan, efter
som A inte visats ha varit medveten om avtalsvitets existens och S:s
skada därför inte orsakats av A.)
I följande fall hade S vid avtalets ingående bort upplysa A om
sin presumtiva stora skada.
HD 1982:52. S hade av ett bolag (A) beställt en maskindel nödvändig
för S:s trådrullsframställning. A levererade den för sent med påföljd
att S led skada i form av förlorad vinst 100.000 mark på sitt med X
ingångna avtal, vilket gällde leverans av trådrullar till Sverige. Den er
sättning som A ålades att utge till S begränsades dock till det avtalsvite
som A hade åtagit sig att betala till S, dvs. 1 procent av priset för varje
vecka leveransen försenades eller sammanlagt 3.300 mark. HD moti
verade avgörandet med att avtalsvillkoren hade utformats av A, att
parterna inte uttryckligen hade avtalat om ersättning utöver avtalsvitet, att det var brukligt att i avtal om framställning av maskiner utesluta
eller begränsa ansvaret beträffande av dröjsmål orsakad indirekt skada,
att A inte hade varit på det klara med S:s avtal med X och dettas eko
nomiska betydelse för S, även om A hade kunnat beakta att maskinde
len komme att användas av S i industriell verksamhet, och att den be
ställda maskindelens pris hade varit ringa jämfört med S:s nytta av av
talet med X. Såsom ett ytterligare motiv anförde HD att risker hade
varit förbundna med planerandet och framställandet av maskindelen. Vikt lades således vid att avtalet och omständigheterna kring det inte
motiverade ersättning av indirekt skada. A hade egentligen inte bort
räkna med någon ersättningsplikt utöver avtalsvitet. Se Sisula-Tulokas
kommentar s. 241 ff.

Förutsebarheten och normens skyddsändamål skapar en yttre
gräns för ansvaret. Men varje adekvat skada ersätts inte, se t.ex.
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nedan punkterna 5 och 6. Å andra sidan ersätts ibland en sådan
skada som varit oförutsebar, se nedan punkterna 7 och 8.

5. Annat avtal går om intet för den skadelidande. Om S till A
har sålt något, t.ex. sin fastighet, men köpet till följd av A:s culpa
går om intet, är A gentemot S ansvarig för skillnaden mellan det
pris som A lovat betala och det pris som S sedermera kan er
hålla. Men S lider på grund av den uteblivna försäljningen kan
ske brist på kapital och hindras därför att göra en vinstbringande affär. Har S rätt till ersättning av A för en sådan förlust?
Skada på grund av uteblivet penningvederlag behandlas inte
i denna bok. Nämnas må endast att det förefaller uppenbart att
skadeståndet till S i allmänhet bör inskränkas till nyssnämnda
prisskillnad (jämte moraränta). S:s finansieringssvårigheter är
sällan en för A förutsebar följd. Vad som är förutsebart för A är
i de flesta fall endast de kostnader som S har för att uppta ett
lån (med fastigheten som säkerhet). Om skadan inte före avtalet
blivit klargjord för A, kan den för övrigt sägas falla utanför den
överträdda normens skyddsområde.14 Men även om skadan är
adekvat kan dess karaktär vara sådan att ett ansvar för A vore
oskäligt.
En annan situation är att S gör gällande att han har lidit skada
genom att han, istället för att använda sina pengar till det avtal
med A som på grund av A:s avtalsbrott blev resultatlöst, skulle
ha ingått ett annat avtal, vilket dock efter avtalsbrottet inte mera
kunde ingås eller inte stod till buds på tidigare villkor.
Såsom längre fram visas, se 10.1, har vid avtalsbrott den skadelidande
vanligen rätt att åtminstone kräva att han försätts i samma ställning
som om han inte hade ingått något avtal (det s.k. negativa avtalsintresset). I förevarande situation är fråga om ett negativt avtalsintresse, om
en disponeringsförlust. Se Braekhus^ TfR 1947 s. 521, Hemmo s. 95 och
14 Enligt Rodhe s. 198 är det ovisst, om ersättning kan ges i dylika fall, och
dessutom saknas i regel adekvans (förutsebarhet). Om det avsedda avtalet på
grund av en förmedlares culpösa passivitet inte kommit till stånd anser Wil
helmsson s. 198, att förmedlaren bör ersätta uppdragsgivaren kostnaderna för
dennes tillfälliga lånearrangemang, avtalsviten som denne blivit dömd att er
lägga o.dyl.
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Krokeide s. 172 f. Karlgren s. 17 uttalar, att det av definitionen på nega
tivt avtalsintresse anses följa, att också sådan skada skall ersättas som
består däri att S går förlustig en bevisad möjlighet att på annat håll
sluta ett avtal på samma eller gynnsammare villkor än villkoren i avta
let med A. Man brukar likväl enligt Karlgren uppställa utomordentligt
starka krav på denna bevisning.
Disponeringsförlusten belyses av följande av von Tuhr-Peter s. 322 ff
givna exempel. S, som ämnar sälja sina aktier, luras av A att sälja dem
till A för priset 80, oaktat deras börsvärde är 100. Köpet är ogiltigt och
S bör enligt huvudregeln vid ogiltiga köp, se nedan 14.4, i varje fall få
ersättning för sitt negativa avtalsintresse. Om aktiernas värde sedan
faller i värde och S (t.ex. därför att A inte betalat köpesumman) kräver
återgång av köpet, vore det inte riktigt att S finge nöja sig med att få
aktierna tillbaka, men inget skadestånd. S bör då köpet återgår ha rätt
att av A få i skadestånd 20, dvs. ersättning för en disponeringsförlust,
som beräknas efter vad S skulle ha fått för aktierna om han sålt dem
på börsen.
Den omständigheten att S skulle ha placerat sina pengar i något
annat lönande projekt ger honom knappast rätt till ersättning
av A. En dylik skada skulle ofta vara oförutsebar eller falla utan
för den överträdda normens skyddsändamål. Eftersom fråga är
om en ren förmögenhetsskada är skyddsändamålet snävare. En
ersättningsplikt kunde leda till godtycke och vara oskälig mot
A.

HD 1950:44. Köpet hävdes då säljaren förfarit bedrägligt, men köpa
rens krav på ersättning för att han inte kunnat använda den till säljaren
erlagda köpesumman för andra ändamål förkastades såsom ”grund
löst”.
Även om det andra avtal som S påstår att han skulle ha ingått
hade gällt ett liknande avtalsobjekt, t.ex. om S i stället för köpet
av sommarstugan, vilket till följd av A:s avtalsbrott gått om in
tet, skulle ha köpt en husvagn eller en stadsbostad, tycks mig
fråga vara om två så olika avtal att S inte bör ges rätt till ersätt
ning av A.

HD 1949:347. S hyrde av A två verkstäder och avstod samtidigt från
sina planer att köpa en barack av T och annullerade sin beställning av
baracken. Då A likväl därefter bröt hyresavtalet krävde S ersättning
av A, bl.a. för att barackens pris under det gångna året avservärt stigit.
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HD ansåg att detta krav saknade laga grund. (Omr. Två JR ansåg S ha
rätt till ersättningen.)

Om S i tillit till sitt avtal med A, vilket sedermera på grund av
A:s culpa hävs eller förklaras ogiltigt, missat tillfället att få pre
stationen på annat håll, vore en ersättning kanske någon gång
möjlig. Kravet på bevisning av orsaksförhållandet måste dock
ställas högt, t.ex. att det stått klart för A att S komme att ingå
antingen avtalet med A eller det andra avtalet.
HD 1948:55. A hade formfritt förbundit sig att efter några dagar till
ett bolag (S) sälja sin fastighet (en såginrättning) jämte lösöre, men
drog sig efter ett par veckor tillbaka från köpet. Bolaget krävde av A
ersättning för den skada som bolaget hade lidit genom att det till följd
av avtalet med A hade underlåtit att ingå några andra lämpliga sågköp
och därför inte fått sina trävaror sågade. Kravet förkastades då bolaget
inte kunnat tillförlitligen styrka att någon skada uppkommit. Däremot
erhöll bolaget av A ersättning för premien för den höjda brandförsäk
ring som bolaget hade tagit för sågen. - En ersättning för det negativa
avtalsintresset hade således i princip varit möjlig. Det ansågs synbarli
gen inte uteslutet, att bolagets skada av att det inte i stället hade ingått
några andra sågköp kunde vara ersättningsgill.
Om den av S anlitade fastighetsförmedlaren (A) sålt B:s fastighet till
S, men S sedermera hävt köpet på grund av att A och B gett S felaktiga
uppgifter om fastigheten, anser Wilhelmsson^ Fastighetsförmedling
s. 232, att A kan åläggas att ersätta den skada (negativt avtalsintresse)
som S lidit då han i förlitan på köpet av B:s fastighet underlåtit att ingå
ett annat fördelaktigt avtal.

I följande svenska avgörande hade ett bolag inte fått pengar utbetalade
från sitt bankkonto. Bankens ansvar utsträcktes mycket långt, vilket
enligt Jan Ramberg^T 1991-92 s. 99 ff kunde motiveras med den nära
kopplingen mellan bolagets inrop på auktionen och dess planerade
försäljning.
NJA 1991 s. 217. Ett finansbolag inropade på auktion en fastighet, men
kunde inte betala den i tid därför att bolaget inte inom en rimlig tid,
utan först efter två timmar fick medel utbetalade från sitt konto i en
bank. Köpet förföll. Följden blev att bolaget gick miste om den vinst
som det skulle ha fått genom att, såsom det planerat, genast sälja fastig
heten vidare. Banken ålades att ersätta bolaget den förlorade vinsten,
vilken varit förutsebar for banken.
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En situation motsatt den ovan anförda är den att S för att kunna
finansiera sitt avtal med A säljer annan egendom, vilken försälj
ning visar sig vara onödig därför att avtalet med A återgår. Den
eventuella skada S därigenom tillfogas är ofta oförutsebar för A
och kan endast i undantagsfall anses ha sådant samband med A:s
avtalsbrott att A vore ansvarig för den.

HD 1938:371. A bröt ”utan laga skäl” sitt formfria avtal med S angå
ende försäljning av en fastighet och sålde den till en annan person. S
krävde ersättning av A för den skada som S lidit genom att han för
att kunna finansiera köpet sålt två lägenheter till underpris. Hovrätten
förkastade S:s krav, eftersom A inte haft vetskap om att S sålt sina lä
genheter till underpris och S inte heller annars visat att det förelegat
ett sådant samband mellan A:s avtalsbrott och S:s förlust att A vore
ansvarig för förlusten. HD förkastade S:s krav då det inte visats att A:s
förfarande medfört någon förlust för S.

6. Normal skada. Förutsebarhetskriteriet tolkas mången gång
rätt snävt, dvs. till förmån för A, så att endast en ”normal skada”
ersätts. Detta kan också gälla skadeståndets storlek. En normal
ersättning är något rätt tänjbart och rör sig inom tämligen vida
gränser. Vad som är normalt beror på prestationens värde, S:s
förväntningar och annat som avtalet ger vid handen.15
Enligt vårt köplagsförslag av år 1973, KomBet 1973:12 § 25, ersätts vid
säljarens dröjsmål den förlust som köparen tillfogats i den mån det
prövas skäligt, varvid man har att beakta dels förlustens storlek i jäm
förelse med skadans storlek i allmänhet i liknande fall, dels säljarens
möjligheter att förutse och hindra förlustens uppkomst. Se även SOU
1976:66 s. 164.

Både avtalsklausuler, kontrahenternas uppgörelse efter inträffad
skada och ett tillämpande av den allmänna jämkningsregeln be
gränsar ofta skadeståndet till en ”normal skada”, speciellt skade
ståndet för indirekt skada. BGB § 252 ger rätt till ersättning för
utebliven vinst som enligt sakernas vanliga förlopp (”nach dem
15 Se om normalersättning Taxell s. 367ff, Sisula-Tulokas s. 238 ff, Hemmo
s. 235 ff, Gomard s. 353. Enligt Kriiger s. 820 är det vid adekvansbedömningen
fråga om viss ”normalisering” av ersättningen.
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gewöhnlichen Laufe der Dinge”) eller på grund av särskilda om
ständigheter med sannolikhet kunnat väntas. En normal ersätt
ning innebär ofta ett ”skäligt” skadestånd. Även om man tvingas
konstatera att det mången gång inte existerar någon ”normal
skada” eller att en sådan är svår att fastställa, leder förutsebarhetskriteriet ibland just till ersättning för en normal skada.16
HD 1950:419. Ett känt hotell mottog ett paket adresserat till hotellgäs
ten S. Paketet, som inte öppnades, kunde inte genast tillställas S då
denne inte befann sig på sitt rum. Paketet förkom utan att hotellet
kunde exculpera sig och sina anställda. Att paketet innehöll värdefulla
skinn var inte angivet på paketet, utan endast på forsedeln. S krävde
ersättning för paketets hela värde, men hotellet ålades att ersätta endast
halva värdet, eftersom paketets höga värde inte hade omtalats för ho
tellpersonalen och denna inte haft anledning att behandla paketet på
ett sådant sätt som dess höga värde betingade. (Omr. 3-2. Minoriteten
ansåg hotellet ansvarigt för hela skadan.) - Till den del kravet förkasta
des byggde avgörandet således inte på medvållande av S. HD lade vikt
vid vad hotellet borde ha räknat med, m.a.o. ett förutsebarhetskriterium, men gav kriteriet en snäv tolkning.

7. Tillämpning av utomkontraktuella regler. För den skadeli
dande avtalskontrahenten S är det i allmänhet en fördel att han
gentemot A kan åberopa avtalet. Enligt avtalsrättsliga regler har
A ju ofta ett presumtionsansvar och S har rätt till ersättning för
ren förmögenhetsskada.
Däremot kunde det vara till nytta för S om han finge åberopa
utomkontraktuella adekvansregler. I allmänhet behöver A inte
finna sig i att hans ansvar utmäts enligt utomkontraktuella reg
ler, han har ju kunnat räkna med ett avtalsrättsligt ansvar. Men
ett strängare ansvar för honom torde föreligga om tillfogandet
av skadan ligger på gränsen till utomkontraktuell skada.
Då fullgörandet av en biförpliktelse i avtalet har lett till per
sonskada (fysisk eller psykisk skada) eller till skada på annan
sak än avtalsföremålet, kan man ofta tillämpa utomkontrak
tuella adekvansregler. Skillnaden mellan inom- och utomobligatorisk skada är här obetydlig, t.ex. om A vållar S personskada
16Hemmo s. 238 ff. Gomard 2 s. 190.
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då han efter avtal utför en installation i S:s hem eller då han till
sammans med S är på en cykeltur.
En affär har skyldighet att dra försorg om sina kunders och
presumtiva kunders säkerhet i affären och utanför denna. Då en
kund halkat utanför affären på dess hala trappa och lidit oväntad
skada, t.ex. på grund av sin sällsynta sjukdom, bör adekvansgränsen dras lika för kunden som för en utomstående, såframt
de övriga förutsättningarna för ett utomkontraktuellt ansvar
mot kunden är för handen. Skulle kunden dock inte kunna visa
culpa hos affären och därför måste åberopa affärens presumtionsansvar, får han antagligen finna sig i att bli ersatt enligt avtalsrättsliga adekvansregler (med krav på förutsebar skada).

HD 1975:64. Under en ishockeymatch hade pucken träffat och skadat
en åskådare på läktaren. Matcharrangören ålades på grund av sitt presumtionsansvar att ersätta skadan, som varit förutsebar för arran
gören. (Omr. Två JR ansåg arrangören strikt ansvarig.) Jfr HD
1981:84, som gällde en voleybollmatch, där bollen träffade en beta
lande åskådares öga. Här fann HD att skadan hade varit oförutsebar.
Arrangören, som inte varit culpös, gick därför fri från ansvar. - En
culpös arrangör kunde ha ålagts ett utomkontraktuellt ansvar för en
oförutsebar skada, som inte varit utom all beräknelighet.
Speciellt då A överträder en direkt lagregel kan utomkontraktuella adekvansregler tillämpas.

HD 1927:M 36. Styrelsemedlemmarna (A) i ett aktiebolag, vilket år
1919 hade förvärvat en fastighet, underlät att inom lagstadgade tre må
nader ansöka om lagfart. De ville nämligen gagna bolaget genom att
framskjuta dess utgifter för lagfarten. Följden blev likväl att bolaget
måste erlägga en stämpelskatt som höjts med 50 procent genom en lag
ändring år 1920. A ålades att ersätta bolaget denna skada. (Omr. 3-2.
Minoriteten ansåg att A inte på förhand hade bort veta att en lagänd
ring varit sannolik och därför inte handlat oaktsamt, varför A vore ansvarsfria.) - Skadan kunde antagligen sägas vara oförutsebar, men sä
kert inte utom beräknelighet. Eftersom styrelsemedlemmarna hade
brutit mot en i lag fastställd specificerad och klar föreskrift, enligt vil
ken de var skyldiga att söka lagfart, var det riktigt att deras ansvar
följde utomkontraktuella regler. Styrelsens ställning härrör ju f.ö. inte
direkt av avtal, utan är organrättslig. Också normens syfte (statens fiskaliska intressen och vikten av att fastighetsregistret hålls ä jour) talade
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för ett ansvar för A. Numera skulle ABL:s jämkningsregler kunna tilllämpas.

HD 1954:66. A transporterade från sin affär avfall till S:s ägor och
brände det där. Genom förbränningen och inverkan av vatten kom en
del tvättpulver i avfallet att innehålla giftig lutlösning. S:s boskap åt
därav med påföljd att ett djur dog och två måste avlivas. A ålades att
ersätta skadan. Av rubriken till avgörandet framgår, att A inte ansågs
ha varit medveten om sagda skaderisk. (Omr. Ett JR förkastade ersätt
ningskravet då det inte visats att A känt till eller bort vara medveten
om skaderisken.) - S:s ifrågavarande ägor användes också av andra
som avstjälpningsplats, varför A troligen haft S:s tysta samtycke att
använda området. Såtillvida var A i god tro. Men detta samtycke gällde
inte skadebringande ämnen, varför det kan sägas att A inte iakttagit
tillbörlig omsorg. Den uppkomna skadan föll inom normens syfte,
den hade samband med avtalsbrottet. Den var visserligen oförutsebar,
men knappast utom beräknelighet, vilket här är av betydelse eftersom
den i detta fall lika väl kunde anses vara utomkontraktuell. Avgörandet
är påfallande modernt genom att det beaktar dagens krav på avfallssortering och på ett natur- och djurvänligt beteende.
8. Perpetuatio obligationis och casus mixtus. I dessa fall utsträcks
ansvaret över adekvans gräns en oaktat skadan varit oförutsebar
eller fallit utanför normens skyddsändamål.
a. Perpetuatio obligationis gäller följande situation. A är med el
ler utan egen culpa i dröjsmål med sin prestation. Då inträffar
genom olyckshändelse (kasuell händelse, av våda) något som
hindrar prestationen och medför skada för S. Utan dröjsmålet
vore A inte ansvarig för skadan. Då A är i dröjsmål anses det
däremot ofta att han är ansvarig, såframt inte skadan även utan
hans dröjsmål skulle ha inträffat.17 Ibland kan frågan avgöras
genom tillämpande av gällande bestämmelser (t.ex. i köplagen)
om riskens övergång.
Om dröjsmålet beror på culpa hos A är ett ansvar för honom
naturligt, men om A inte varit culpös är ett ansvar tvivelaktigt.

Se Gomard s.447f. Enligt SchwOR art. 103 svarar A vid dröjsmål
även för skada uppkommen genom våda, dock så att en exculpering
17 Se t.ex. Kivimäki-Ylöstalo s. 462, Aaltonen s. 97, Hoppu s. 204, CC art. 1302.
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fritar honom från ansvar, se Becker s. 539.1 Tyskland har BGB § 287
tolkats så att A inte är ansvarig om skadan beror på force maj eure
(”höhere Gewalt”), se Fikentscher s. 217, 297.
Även om ett ansvar för A i en del situationer är naturligt synes
det mig att man i varje fall inte borde utsträcka A:s ansvar till
sådana situationer där hindret legat utanför hans kontrollsfär.
Antag att A har lånat en sak och lovat att återställa den en viss
dag. A gör inte detta och några dagar senare brinner saken av
våda upp hos A. I vanliga fall tillhör eldsvådan A:s kontrollsfär,
men om den härrört av ett blixtnedslag borde A trots sitt dröjs
mål inte anses ansvarig för skadan.

b. Casus mixtus cum culpa. A förfar med S:s sak som är i A:s
besittning på ett otillåtet sätt, dvs. i strid mot avtalet mellan A
och S, men kanske i tro att S:s samtycke föreligger. Därefter ska
das saken genom våda, utan att A:s förfarande ökat risken för
denna skada. Utan A:s otillåtna förfarande skulle skadan inte ha
inträffat. Är A ansvarig för skadan?
Skolexemplet är att A har åtagit sig att sända en vara med ett
visst fartyg, men sänder den med ett annat fartyg som på resan
råkar ut för en olycka så att varan skadas.
I doktrinen finns olika åsikter företrädda om ansvaret vid ca
sus mixtus.
Takki s. 185 ff, 190 anser att en hyrestagare är ansvarig då han använt
hyresföremålet i strid mot hyresavtalet eller inte återställt det i tid med
påföljd att det skadats genom våda. Takki anför ett avgörande av HD
år 1921, där ansvar ålades hyrestagaren då denne inte återställt det
hyrda fartyget vid hyrestidens utgång, utan hyrt ut fartyget åt tredje
person med påföljd att det lidit skada.
En hyrstagare har ansetts ansvarig då han olovligen lånat den hyrda
hästen åt en annan person, hos vilken den dött av våda, Augdahl s. 237.
Att A trott sig ha S:s samtycke har inte fritagit honom, se Becker s. 487,
Fikentscher s. 297.
I Danmark har man velat inskränka A:s ansvar till att gälla grova
rättsbrott av A, se Vinding Kruse, Erstatningsretten s. 265 f, eller upp
såtliga eller otillbörliga ingrepp (”trespass”) av A, se Gomard s. 447 ff,
Jörgensen s. 163. I USA har man ibland inskränkt A:s ansvar till att
gälla en ”intended invasion”.
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Bengtsson I s. 58, 78,91 anser beträffande avtalsvidrigt nyttjande vid
hyra, lån och förvaring, att grunden för A:s ansvar bör vara ett klart,
inte bagatellartat kontraktsbrott, som åtminstone i någon mån varit
ägnat att öka risken för en sådan skada som den inträffade. Hellner II2
s. 210 talar om ”kvalificerade kontraktsbrott”. Enligt Agell s. 53 leder,
utom ett uppsåtligt handlande, även ett klart klandervärt beteende av
A till ansvar. Krüger s. 820 framhåller att ansvar framför allt förekom
mer vid mera graverande förhållanden, speciellt då A i eget intresse
medvetet eller grovt oaktsamt negligerat S:s intressen.
HD 1947:271. Reservisten B tog på order av A utan laga rätt S:s per
sonbil och använde den för transport av arméns manskap och tillbe
hör. Under återfärden förstördes bilen genom (elds)våda. A och B an
sågs skyldiga att solidariskt ersätta S bilens värde. - B hade här uppen
barligen trott att S:s samtycke förelåg.

HD 1966:51 (se ovan punkt 2). Förutsatt att en tolkning av avtalet mel
lan A och S utvisade, att A inte hade rätt att låta X framföra S:s bil, var
det givet att A bar ansvar för S:s skada om han visste att X var berusad.
Men om X inte varit berusad hade ansvar för A inte varit lika givet.
Ett ställningstagande är svårt och blir i praktiken antagligen ofta
beroende på vissa detaljer i händelseförloppet. I anslutning till
det nyss anförda tycks det mig att A inte borde åläggas ansvar
annat än då han handlat otillbörligt, begått ett klart avtalsbrott,
och således inte i allmänhet bära ansvar då han haft anledning
att tro att han handlat med S:s samtycke. Inte ens ett uppsåtligt
handlande behöver således leda till ansvar för honom då fråga
är om skada i avtalsförhållande.
Casus mixtus-regeln vållar mera tvivelsmål vid utomkontraktuell skada, eftersom man vid skada till följd av avtalsbrott ofta
kan undgå ett för A obilligt slutresultat genom att man finner
att S:s tysta samtycke till A:s förfarande förelegat.
HD 1932:391. S överlät till föreningen A sin häst för att av A gratis
skolas till ridhäst. En medlem i A red med A:s tillstånd hästen till en
grannkommun och lämnade den i ett stall, där den genom att sparka
skadade sig själv så att den måste avlivas. Eftersom skadan berott på
en olyckshändelse och då A inte kunde anses ha använt hästen eller
vårdat den i strid med parternas avtal om hästens skolning, ansågs A
inte ansvarig för skadan. (Rådstuvurätten och hovrätten hade ansett A
ansvarig, enär S då hästen utlånades till A hade avsett att hästen skulle
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förvaras i A:s stall och vårdas av A:s personal, varför A inte haft rätt
att förvara den i ett främmande stall, i varje fall inte för natten.) - Rådstuvurätten och hovrätten lade således vikt vid hästens ”installeringssvårigheter” och ansåg att A hade ett casus mixtus-ansvar, medan HD
genom en avtalstolkning undgick att ta ställning till den frågan. Onek
ligen hade ett dylikt ansvar i detta fall varit oerhört strängt. Men i en
rätt likadan situation (placering av djur i en annan inhägnad än avtalet
förutsatte) ansågs i ett danskt avgörande ansvar för A föreligga, oaktat
risken för skada inte ökat genom placeringen, se Gomard s. 427.

KAP. 9.
SKADA ORSAKAD AV ARBETSTAGARE
ELLER MEDHJÄLPARE
I det följande berörs ansvaret och ansvarsfördelningen då en ar
betstagare (AT) eller medhjälpare (M) har orsakat sin arbetsgi
vare eller huvudman (båda här kallade AG) eller dennes medkontrahent (S) skada.

A. Skadan har drabbat arbetsgivaren eller huvudmannen
1. Arbetstagares ansvar. Då en skada har tillfogats arbetsgivaren
AG av hans arbetstagare AT, som står i arbetsavtalsförhållande
till honom (arbetar mot vederlag under AG:s uppsikt och led
ning), är AT ansvarig för AG:s skada enligt ArbAvtL §51
mom. 3, om AT uppsåtligen eller av vårdslöshet försummat att
fullgöra sina skyldigheter enligt lag eller arbetsavtal eller gett
AG anledning att häva arbetsavtalet (t.ex. på grund av culpa in
contrahendo eller då han har överträtt ett konkurrensförbud)
eller i arbetet orsakat AG annan skada.
Då stadgandet i ArbAvtL §51 mom. 3 erhöll sin nuvarande
lydelse föreslogs i riksdagen i en reservation, att det i lagen ut
tryckligen skulle stadgas att det var arbetsgivaren som hade be
visbördan beträffande arbetstagarens culpa.1 Eftersom detta
förslag inte godtogs får man konstatera, att en arbetstagare som
i arbetet har orsakat sin arbetsgivare skada ofta har exculperingsplikt beträffande sitt vållande.2 Genom att SkL 4:1 tilläm
pas är skillnaden mellan de två ståndpunkterna i praktiken utan
större betydelse, se nedan i denna punkt. Stadgandet i §51
mom. 3 utesluter dock inte att det kan åligga AG att visa att AT
varit culpös. Såsom tidigare anförts är rigorösa bevisbörderegler
vådliga. Det existerar säkert situationer där det ligger närmare
tillhands att AT har bevisbördan, t.ex. då AT inte har utfört vad
1 Revision s. 53 ff.
2 Se Routamo-Hoppu s. 116.
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som ålegat honom, men i andra fall kan ett presumtionsansvar
vara alltför betungande för honom. Mången gång betingas ju
presumtionsansvaret av att skadeorsakaren har haft den skadade
saken om hand, men eftersom en arbetstagare ofta arbetar på
arbetsgivarens arbetsplats under dennes uppsikt och ledning ex
isterar det inte något omhändertagande i vanlig bemärkelse.
Frågan om bevisbördan har ofta nära samband med frågan
om vilka skyldigheter arbetstagaren har i sitt arbete, något som
beror på arbetsavtalet, sedvanan och andra faktorer. Ett obe
gränsat ansvar kan vanligen inte intolkas i avtalet. PatientskadeL och VärderegisterL utesluter sålunda helt ansvar för arbets
tagare.
Bevisbördan aktualiserades i äldre rättsfall gällande det an
svar för svinn i lagret som ett andelslags butiksföreståndare åla
des. HD:s inställning har mången gång varit arbetstagarvänlig.

HD 1934:187. Brist hade uppkommit i varulagret i ett andelslags bu
tik, där AT var ansvarig föreståndare. Då det inte hade visats att AT
genom bristfällig övervakning eller annan oaktsamhet vållat skadan,
förkastades andelslagets ersättningstalan mot honom. Det var delvis
oklart hur bristen hade uppkommit. - Ett gammalt finskt talesätt sä
ger: ”Jag mår prima som en andelshandelsföreståndare efter revisio
nen.”
HD 1948:199. Då det under året hade uppstått brist i en andelsaffärs
lager, ansågs affärens ansvarige föreståndare ersättningspliktig, då han
inte kunnat visa hur bristen hade uppkommit. - Här tillämpades såle
des ett presumtionsansvar.

ArbAvtL § 51 mom. 3 hänvisar numera (efter SkL:s tillkomst) i
fråga om arbetstagares ansvar till regeln i SkL 4:1. Arbetstaga
ren är således ansvarig gentemot arbetsgivaren, liksom gent
emot arbetskamrat och utomstående, endast i den mån det med
hänsyn till skadans storlek, handligens beskaffenhet, arbetsta
garens ställning, arbetsgivarens intresse samt övriga omständig
heter prövas skäligt. Ar arbetstagarens vållande lindrigt är han
ansvarsfri. Vid uppsåtligen orsakad skada kan skadeståndet
nedsättas endast av särskilda skäl.

HD 1980:64. Bilföraren AT hade i sitt arbete genom grov vårdslöshet
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orsakat skada på sin arbetsgivares bil. Skadan ersattes ur bilens vagnsskadeförsäkring, men försäkringsbolagets regresskrav mot AT nedsattes med stöd av ArbAvtL § 51 mom. 3 och SkL 4:1.
HD 1981:54. AT, som en sommar tillfälligt handhade skötseln av AG:s
kurscentral, tillät utan samtycke av AG en annan person X att bo i sitt
rum. Med AT:s tillstånd fick X en dag förfoga över en nyckelknippa
med bl.a. nyckeln till kurscentralens kassaskåp. X använde denna
nyckel och tillgrep pengar ur kassaskåpet. AG:s skada uppskattades
till 4.000 mark, men AT ålades med stöd av ArbAvtL § 51 mom. 3 och
SkL 4:1 att till AG utge 2.000 mark.

Bestämmelsen att arbetstagaren vid lindrigt vållande går fri från
ansvar leder till att han vanligen inte kan dömas till ansvar för
skadan om orsaken till skadan är okänd eller om det inte kan
visas att han varit vållande till skadan. Ett ansvar förutsätter ju
att det visas att han vållat skadan och att hans vållande varit
grövre än lindrigt. Att arbetstagaren inte kan exculpera sig utvi
sar inte att han orsakat skadan genom grövre än lindrigt vål
lande.
De ovan anförda rättsfallen om svinn i andelsaffärer gällde ti
den före SkL. Numera skulle föreståndaren antagligen fritas
från ansvar med motivet att det inte visats att han vållat skadan
genom grövre än lindrig culpa.
2. SkL 7:1. Enligt SkL 7:1 får i arbetsavtal eller andra avtal inte
intas villkor som ökar arbetstagarens ansvar enligt SkL. Ett dy
likt villkor är utan verkan. SkL gäller dock endast skada som
arbetstagare orsakar arbetskamrat eller utomstående (SkL 1:1
och 4:1). För skada som arbetstagare i sitt arbete orsakar sin ar
betsgivare gäller däremot, såsom nyss i punkt 1 anfördes, Arb
AvtL §51 mom. 3, där det uttalas att ansvaret följer grunderna
i SkL 4:1. Men innebär detta att sagda bestämmelse i SkL 7:1
skall tillämpas på skada som arbetstagaren orsakar sin arbetsgi
varei Får m.a.o. arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om ett
strängare ansvar för arbetstagaren än det som följer av SkL 4:1 ?
Kan de t.ex. i avtalet bindande inta en klausul att arbetstagaren
får använda arbetsgivarens bil, som inte är vagnsskadeförsäkrad,
på det villkoret att arbetstagaren ersätter den skada som han till6 Skadestånd vid avtalsbrott
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fogar bilen även i det fall att han varit endast lindrigt vållande
till skadan?
Eftersom det i SkL 7:1 uttryckligen sägs, att arbetstagarens
ansvar enligt denna lag (SkL) inte får ökas, men SkL inte gäller
på avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren grundat skade
ståndsansvar, kunde man göra gällande att bestämmelsen i ArbAvtL §51 mom. 3 inte är tvingande; hänvisningen i ArbAvtL
§51 till SkL 4:1 är ju inte en hänvisning till skadeståndslagen
som sådan.3 Då en jämkning av arbetstagarens ansvar enligt
ArbAvtL § 48 mom. 3 och AvtL § 36 alltid är möjlig, har frågan
sin egentliga praktiska betydelse då arbetstagarens vållande
ostridigt har varit lindrigt. Om SkL 7:1 anses tillämplig, måste
då på grund av klausulen hans ansvar bortfalla. Om däremot
SkL 7:1 inte anses tillämplig, kan hans ansvar jämkas, eventuellt
ända till noll.
I propositionen till SkL uttalas emellertid,4 att det bör anses
sakenligt att arbetstagaren i fråga om skadeståndsskyldigheten
alltid är i samma ställning, oberoende av om skadan har drabbat
utomstående eller arbetsgivaren. Detta uttalande tyder på att
avsikten har varit att arbetstagarens ansvar gentemot arbetsgiva
ren inte heller genom avtal får göras strängare och att stadgandet
i SkL 7:1 därför är tillämpligt.5
I syfte att motverka skador (i preventivt syfte) borde egentli
gen ett sådant avtal emellanåt kunna tillåtas som leder till ansvar
för arbetstagaren också vid lindrigt vållande. Detta gäller fram
för allt om avtalet mellan AG och AT bygger på ett förtroende
förhållande dem emellan. Jämkningsmöjligheten medför ju att
slutresultatet aldrig behöver bli oskäligt mot arbetstagaren. I de
ovan i punkt 1 anförda rättsfallen rörande svinn borde sålunda
kunna avtalas att affärsföreståndaren svarar för svinn också vid
lindrigt vållande. Men såsom nyss anfördes är lagens avsikt en
annan. Naturligtvis är skillnaden i praktiken obetydlig. För
troendeförhållandet mellan parterna förskjuter nämligen grän
3 Se Routamo-Hoppu s. 115.
Revision s. 28.
5 Se Kivivuori s. 275 f.
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sen mellan vanligt och lindrigt vållande så att lindrigt vållande
blir sällsyntare.
Att märka är att skadan i allmänhet anses ha skett ”i arbetet”,6
varför man inte så lätt kan undgå svårigheterna genom att efteråt
förklara att avtalet gällt en skada som inte skett i arbetet.
HD 1984:R1. Sedan svinn hade konstaterats i AG:s företag och arbets
tagaren butiksföreståndaren AT hade blivit uppsagd, hade AG avtalat
med AT om att hon skulle betala ett visst belopp i skadeersättning till
AG. Eftersom avtalet hade gällt en redan inträffad skada och en arbets
tagare, i varje händelse då avtalet såsom i detta fall hade ingåtts först
efter det hennes arbets- och beroendeförhållande till AG hade upp
hört, inte var i behov av ett lika effektivt skydd som då avtalet gällde
framtida skador, ansåg HD att bestämmelsen i SkL 7:1 inte var till
lämplig. Avtalet var följaktligen giltigt. HD tog inte ställning till om
ArbAvtL § 51 mom. 3 syftade på SkL 7:1. (Pleniavgörande. Minorite
ten ansåg att avtalet mellan AG och AT enligt SkL 7:1 var ogiltigt till
den del avtalet ökade AT:s ansvar utöver det i SkL 4:1 och ArbAvtL
§ 51 stadgade ansvaret.) - Se även HD 1984:66.
3. Medhjälpares ansvar. Om skadan inte har orsakats AG av en
arbetstagare i arbetsavtalslagens bemärkelse, utan av en AG:s
medhjälpare M, föreligger för M ett vanligt avtalsansvar.7 I hu
vudsak regleras förhållandet mellan AG (huvudmannen) och
dennes medhjälpare av allmänna skadeståndsregler, t.ex. i fråga
om culpaansvaret och bevisbördan. Regeln i SkL 4:1 är inte till
lämplig, utan en jämkning måste ske enligt den allmänna jämkningsregeln i SkL 2:1 mom. 2. Enligt SkL 3:1 jämställs dock
vissa medhjälpare (självständiga företagare) med arbetstagare, se
t.ex. HD 1992:89.

B. Skadan har drabbat arbetsgivarens (huvudmannens)
medkontrahent

Då den av arbetstagaren eller medhjälparen orsakade skadan har
drabbat arbetsgivarens medkontrahent aktualiseras dels arbets
tagarens och medhjälparens, dels arbetsgivarens (huvudman
nens) ansvar för skadan.
6 Saxén s. 184 ff.
7Se om medhjälparbegreppet Taxell s. HOff.
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B. a. Arbetstagarens och medhjälparens ansvar
4. Huvudregeln. Då AG:s arbetstagare (AT) eller medhjälpare
(M) i arbetet skadat AG:s medkontrahent (S), till vilken de inte
står i avtalsförhållande, är fråga om ett utomkontraktuellt an
svar för dem. AT:s och M:s ansvar är normalt ett culpaansvar
med bevisbördan hos S beträffande deras culpa. Ibland kan
dock ett avtalsliknande förhållande anses existera mellan AT
(M) och S.
I det följande behandlas endast person- och sakskada som AT
eller M i arbetet tillfogat S. Också vid avtalsbrott brukar ju dylik
skada ofta ersättas enligt utomkontraktuella regler. Den om
ständigheten att AT och M orsakar skadan under utförande av
det som AG åtagit sig gentemot S måste dock medföra att AT
och M ofta går ansvarsfria. Deras ansvar vilar ju inte på något
avtal som de ingått med S, utan det måste bedömas som utom
kontraktuellt. Detta medför t.ex. att de ofta inte kan sägas ha
varit culpösa.
Ren förmögenhetsskada som AG eller M i arbetet tillfogat S
behandlas under 15.8.
Om M ger sig ut för att vara fullmäktig för AG och ingår avtal
med S, utan att dock ha fullmakt, är AG inte bunden, men M
har strikt ansvar gentemot S, se AvtL § 25. Detta stränga ansvar
gäller också då M varit i god tro, t.ex. då han trott att AG
komme att godta det avtal med S som M ingått.8

5. Arbetstagares ansvar. S brukar inte rikta krav mot AT. Detta
beror på sociala skäl, fara för arbetskonflikter o.a. omständighe
ter. Vidare är AT:s ansvar mot S, både då S är AT:s arbetskamrat
och då S är en utomstående, begränsat i enlighet med den ovan
i punkt 1 anförda bestämmelsen i SkL 4:1. Härtill kommer att
en kanalisering av AT:s ansvar sker enligt SkL 6:2 så, att AG i
första hand svarar för S:s skada, och AT endast i andra hand,
dvs. om skadeståndet inte kan utfås av AG. En sådan kanalise
ring sker dock inte om AT har handlat uppsåtligen. Med arbets
8 Se Tiberg s. 56 ff.
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tagare jämställs enligt SkL 3:1 mom. 1 vissa självständiga företa
gare.
Oaktat SkL inte gäller på avtal baserat skadestånd synes det
ofrånkomligt, att en kanalisering i enlighet med principen i SkL
6:2 sker också då skadan har drabbat en utomstående person
som står i avtalsförhållande till AG.9 Kanaliseringen gäller ostri
digt skada som drabbat en annan av AG:s arbetstagare.
Om AT visas ha varit culpös och den skada som han i arbetet
har tillfogat S uppgår till 10.000 mark, döms AG att ersätta S
10.000 mark, medan AT kanske enligt SkL 4:1 döms att till S
(solidariskt med AG) såsom ett skäligt belopp utge 2.000 mark.
Ersättningen bör i första hand presteras av AG, men kan den
inte utfås av AG, är AT skyldig att till S erlägga 2.000 mark. För
det som AG har erlagt till S har AG regressrätt mot AT, dock
högst till det belopp som prövas skäligt enligt SkL 4:1, vilket i
detta fall vanligen torde innebära 2.000 mark.
Följande tre avgöranden från tiden före SkL gällde sakskada.
HD 1951:110. På AG:s arbetsplats skadade den ansvarige arbetsledaren AT genom oaktsamhet en av AG:s arbetstagare. AG och AT ålades
att solidariskt ersätta dennes skada.
HD 1968:32. Transportföretaget AG hade åtagit sig transporten av S:s
varor från S:s fabrikslager. Då AG:s anställde AT flyttade varorna från
lagret till AG:s lastbil brukade han olovligen S:s truck, som han till på
köpet inte alls kunde manövrera. Följden blev att trucken föll ned från
lastningsbryggan och skadades. AT ålades, solidariskt med AG, ansvar
för skadan.
HD 1969:34. AG:s lyftkran var uthyrd åt S för att på S:s arbetsplats
lossa bräder från en lastbil. Till följd av att AG:s arbetstagare AT, som
skötte kranen, oaktsamt underlät att använda stödfötter stjälpte kra
nen och krossade bilen. AG och AT ålades solidariskt ansvar för bilens
skada. - Eftersom det av referatet inte framgår vem som ägde bilen,
ansågs denna fråga uppenbarligen sakna betydelse.

I följande avgörande från senaste tid ansågs AT inte ansvarig,
eftersom han varit culpös endast i samband med att han fullgjort
AG:s förpliktelse mot S. Denna grund kan dock inte leda till att
9 Se Routamo-Hoppu s. 143 ff.
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det vore helt uteslutet att ålägga AT ansvar.
Antag att AT i arbetet orsakat S en skada, som AT vore ansva
rig för om han tillfogat S den helt utom ett avtal. Att skadan
tillfogats under utförandet av en arbetsuppgift fritar AT från an
svar för vissa skador. AT:s culpa har ibland varit så ringa att den
inte leder till ansvar för honom just därför att den skett i arbetet.
Det kan vidare ha ålegat AG att tillgodose skyddet av S:s intres
sen, t.ex. att vidta säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen. AT kan då
ha varit fritagen från ansvar för en sådan skada som berott på
AG:s försummelse härvidlag. Men för en skada som AT genom
grov vårdslöshet tillfogat S bör han i allmänhet kunna anses an
svarig. Se om frågan också nedan 15.8.
HD 1994:5. AG:s arbetstagare AT dömdes till straff för att han i arbe
tet vårdslöst orsakat eldsvåda då han reparerade S:s tak. S:s skade
ståndskrav mot honom förkastades, eftersom hans vårdlöshet endast
skett vid fullgörandet av AG:s avtalsförpliktelse gentemot S. - AT
hade naturligtvis, om man ansett att han i princip kunnat dömas till
ansvar, undgått ansvaret på samma grund som AG undgick det, dvs.
eftersom S i strid mot sitt avtal med AG inte hade brandförsäkrat hu
set. Se även nedan 12.6.

Det är ofta tillfälligheter som avgör om AT skadar AG:s medkontrahent S eller en utomstående person. AT vet ofta inte ens
den skadades ställning. Det vore därför knappast rätt att S vore
gentemot AT sämre ställd än en utomstående.
6. Medhjälpares ansvar. En medhjälpare M, som inte är AG:s
arbetstagare, svarar enligt utomkontraktuella regler för hela den
skada som han har tillfogat AG:s medkontrahent S, men jämk
ning av hans ansvar kan självfallet ske enligt SkL 2:1 mom. 2. S
kan direkt kräva M på skadeståndet, någon kanalisering sker
inte. Sinsemellan får AG och M, om den ena av dem har erlagt
skadeståndet till S, göra upp om fördelningen enligt gällande
regler.

HD 1966:98 (se ovan 3.8). Medhjälparen fritogs från ansvar då han inte
visats ha varit culpös.
HD 1982:107. Tränaren M i en skidförening fungerade utan lön som
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ledare av en träning i backhoppning som föreningen anordnade. Då på
grund av hans oaktsamhet en deltagare i träningen skadade sig, ålades
föreningen enligt SkL 3:1 mom. 3 att ersätta skadan och M att solida
riskt med föreningen utge en enligt SkL 2:1 mom. 2 jämkad ersättning.

HD 1960:134 (nedan punkt 12).

Ar medhjälparen en självständig företagare svarar han ibland
ensam, ibland jämte AG gentemot S för prestationens utförande
och för skada som därvid tillfogats S.

B. b. Arbetsgivarens (huvudmannens) ansvar

7. Allmänt. Arbetsgivaren och huvudmannen, båda här för en
kelhetens skull kallade arbetsgivaren (AG), är i regel ansvariga
för skada som deras arbetstagare (AT) eller självständiga med
hjälpare (M) i arbetet har vållat AG:s medkontrahent (S). AG:s
culpaansvar utsträcks således till att gälla culpa hos hans an
ställda och medhjälpare (och dessas medhjälpare). De bör alltså
alla ses som en enhet i förhållande till S.10 AG har åtagit sig en
prestation och han kan därför inte undgå ansvar genom att an
lita en arbetstagare eller en självständig medhjälpare för dess ut
förande. Detta gäller också då AG anlitat en fullmäktig eller fö
reträdare vid underhandlingarna och avtalsslutet med S.
Då AG:s skadeståndsansvar förutsätter culpa krävs således,
såframt AG inte har egen culpa, att AT eller M culpöst har orsa
kat skadan, antingen genom bevisad eller genom presumerad
culpa. Genom att AG:s ansvar också gäller medhjälpare har AG
ett vidsträcktare ansvar än vid utomkontraktuell skada, där ett
subordinationsförhållande (under AG:s uppsikt och ledning)
vanligen är en förutsättning för AG:s ansvar, se SkL 3:1.
AG svarar oberoende av egen culpa och oberoende av om AT
eller M känt till att de anlitas för utförande av en prestation för
en annan person än AG.11
10 Se Taxell s. 105, 330 ff, Hellner, Skadeståndsrätt s. 113 ff. Ett dylikt ansvar
för medhjälpare är allmänt förekommande, se t.ex. BGB § 278, SchwOR
art. 101.
11 Fikentscher s. 289.

168

SKADA ORSAKAD AV ARBETSTAGARE ELLER MEDHJÄLPARE

Culpabedömningen sker i enlighet med vad man rimligen kan
kräva av AT resp. M.
HD 1992:89. Försäkringsbolagets ombud AT hade vid avtalsunderhandlingarna med S inom ramen för sina uppgifter felaktigt värderat
S:s egendom alltför lågt med underförsäkring som påföljd. Då egendo
men därefter förstördes genom eldsvåda, ansågs bolaget ansvarigt för
den skada som S drabbats av på grund av underförsäkringen. Avgöran
det förklarades bygga på allmänna avtalsrättsliga principer om huvud
mans ansvar för sina medhjälpares vållande. - Vållande vid avtalsunderhandlingar bör, om avtalet sedan ingås, bedömas enligt avtalsrätts
liga principer, se ovan 2.19, Pauli Stahlbergs kommentar till detta
rättsfall, DL 1992 rf s. 103 ff och Nybergh, JFT 1992 s. 473 ff.

Ett bolag svarar för skada vid avtalsbrott och för utomkontraktuell skada som dess organledamöter vållat. Detta är vanligen
ett ansvar för eget vållande hos bolaget, men ibland är t.ex. en
styrelsemedlem att betrakta som en medhjälpare eller arbetsta
gare.
Enligt BostadshyresL § 25 och AffärshyresL § 23 svarar en
hyresgäst gentemot sin hyresvärd för skada, vilken en person
som med hyresgästens tillstånd vistats i lägenheten genom
vårdslöshet åsamkat lägenheten, dock ej om skadevållaren ut
fört arbete på uppdrag av hyresvärden eller lägenhetsägaren.
Hyresgästen svarar således för skada som vållats lägenheten av
en företagare som utfört reparationer åt honom. På motsva
rande sätt svarar hyresgivaren för skada som hans medhjälpare
vållar hyrestagaren vid arbete i lägenheten.

HD 1958:21. Gårdsägaren AG ansågs ansvarig för sakskada som hans
hyresgäst hade tillfogats till följd av gårdskarlens vållande, se Saxén
s. 153. - Om gårdskarlen var AG:s arbetstagare eller om han var hans
medhjälpare inverkade knappast på saken.

Om AG:s ansvar är ett presumtionsansvar åligger det AG att
visa, att inte heller hans arbetstagare eller medhjälpare har varit
culpösa då de orsakat S skada. Man brukar ofta framhäva att
kravet på AG inte får ställas alltför högt. Särskilt då fråga är om
medhjälpare kan exculpering bereda AG:s stora svårigheter.
HD 1960:62. S inlämnade sin bil till ett bolags verkstad för reparation.
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Med tillstånd av bolaget företog dess arbetstagare i arbetet efter utförd
reparation en provtur med bilen, varvid den skadades. Då det inte hade
visats att skadan inte hade berott på arbetstagarens vållande, ansågs
bolaget ansvarigt för skadan.

HD 1991:176. AG hade åtagit sig att reparera S:s tak. AG:s arbetsta
gare AT använde felaktigt öppen eld, vilket ledde till eldsvåda och stor
skada för S. AG ansågs ansvarig härför. - Att domen inte motiverades
med ett presumtionsansvar för AG, utan med att AT varit culpös, be
rodde antingen på att S hade stött sitt krav på SkL, således utomkontraktuellt ansvar för AG, eller på att AT:s vållande ansågs ostridigt.
AG är naturligtvis ansvarig, oaktat han inte annars vore det, om
skadan berott på att han varit culpös i valet, övervakningen eller
instruerandet av medhjälparen. AG bör sålunda kanske göra sig
kvitt en slarvig medhjälpare och bör tillse att medhjälparen inte
bryter mot negativa förpliktelser, t.ex. servitut, som åvilar AG.
Ett liknande ansvar har AG om skadan berott på att hans pre
station varit sådan, att han för dess utförande inte fått anlita en
annan person eller en person med lägre kvalifikationer än han
själv hade, men han ändå gjort detta. Oaktat medhjälparen inte
varit culpös kan AG således här förklaras ansvarig, om AG
skulle ha betraktats som culpös om han själv handlat såsom
medhjälparen.12
Om avtalet med S har ingåtts av AT eller M, förutsätter ett
ansvar för AG att dessa haft kompetens att ingå avtalet för AG:s
räkning.
HD 1937:533.1 ett bostadsaktiebolag (AG) ingick dess gårdskarl (AT),
som hade hand om skötseln av bolagets garage, avtal med S om förva
ring av S:s bil i garaget. Några dagar senare flyttade AT bilen ut på
gårdsplanen med påföljd att den skadades av nattkölden. HD ansåg
att AT inte haft rätt att med bindande verkan för AG motta bilen för
förvaring. S:s ersättningstalan mot AG förkastades därför. (Omr. 3-2.
Minoriteten ansåg att AT både på grund av sin ställning och med hän
syn till tidigare bruk i bolaget haft kompetens att ingå avtalet med S,
varför AG var ersättningspliktig.)

HD 1990:26 (se nedan 15.8). AT hade här kompetens att ingå det för
säkringsavtal som medförde skada för S. En annan sak var att skadan
12 Taxell s. 339, Gomard 2 s. 161.
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berodde på att AT gett S en felaktig uppgift om det ingångna avtalets
omfattning.

I följande två fall hade avtalet med S ingåtts av AG.
HD 1948:433. AG hade åtagit sig att med lastbil transportera S:s varor.
Under transporten brann varorna upp, bland dem en S tillhörig motor
som AG:s chaufför under färden hade tagit upp i bilen. AG:s ansvar
för skadan ansågs omfatta också motorn. I avtalet mellan AG och S
hade det inte angetts vilka varor som skulle ingå i transporten.
HD 1937:35. S beställde ett bud av en expressbyrå, som ägdes av en
enskild person (AG), och gav budet i uppdrag att lyfta pengar i en
bank. Budet lyfte pengarna och förskingrade dem. Då byråns verk
samhetsområde enbart gällde transport av varor och skadan sålunda
hade uppkommit i samband med utförandet av ett uppdrag utom dess
verksamhetsområde, och då det inte hade visats att AG vetat om att
budet skulle lyfta pengar eller att byråns bud också tidigare av kun
derna ombettrotts med sådana uppdrag, förkastades S:s ersättningsta
lan mot AG. (Omr. 3-2. Ett JR ansåg byrån ansvarig för uppdraget,
enär byrån även tidigade hade mottagit uppdrag att lyfta pengar. Ett
JR ålade byrån att utge ett till hälften jämkat skadestånd.) Numera
skulle budets ställning motivera ett ansvar för AG, se nedan punkt 11.

8. Ansvaret då arbetstagaren eller medhjälparen inte varit culpös. Om AG har rätt att anlita en annan person för uppdragets
utförande, bör AG vanligen anses ha rätt at anlita också en så
dan person som kanske utför uppdraget sämre än AG. Man kan
av AG visserligen kräva omsorg i valet och instruerandet av
medhjälparen, men man kan inte av AG kräva att han anlitar
endast sådana personer som har samma erfarenhet och iakttar
samma ytterliga aktsamhet som han själv (om nu sådana perso
ner alls finns). Den av företaget AG anlitade underentreprenö
ren är kanske inte lika omsorgsfull som AG.
AG svarar naturligtvis enligt huvudregeln för skada som
medhjälparen culpöst har orsakat S. Däremot vållar AG:s an
svar tvivel, ifall medhjälparen har utfört uppdraget på ett sådant
sätt att medhjälparen visserligen inte själv kan anses ha handlat
oaktsamt, men att AG, om det varit han som handlat på samma
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sätt som medhjälparen, skulle ha ansetts vara culpös.13 Några
rättsfall som behandlar saken har jag inte påträffat.
Ett företags i allmänhet rätt stränga ansvar bör inte bli mil
dare genom att företaget anlitar medhjälpare.14 Taxell framhäver
med rätta, att S kan utgå från att AG använder dugliga och om
sorgsfulla medhjälpare och att AG bär skadeståndsansvar om
medhjälparen avviker från den normala aktsamhetsstandard
som S i det avseendet kan förvänta av AG.15

Rodhe s. 138 anför att huvudregeln antagligen ofta är att AG anses an
svarig om medhjälparen M:s handlingssätt skulle ha ansetts som vårds
löst om M själv (och inte AG) varit kontraherande part. Rodhe anför
dock en del vägande invändningar mot en dylik huvudregel. Det synes
mig f.ö. svårt att bedöma M:s ansvar utgående från en situation som
M kanske aldrig skulle ha gett sig in i - han skulle m.a.o. aldrig ha
åtagit sig uppdraget.
Om AG anlitat ett barn eller en person med rubbad själsverksamhet som orsakat S skada, kan AG vanligen drabbas av ansvar
för skadan. Antingen har AG varit culpös genom att använda
dessa personer för uppdraget, eller också kan man konstatera
culpa hos dem, låt vara att de inte kan dömas ersättningspliktiga.16
9. Ansvarsfrihet. I vissa fall går AG fri från ansvar, oaktat fråga
är om utförande av en huvudförpliktelse som han åtagit sig
gentemot S. Utvisar avtalet mellan AG och S att AG har rätt att
eller kommer att anlita en självständig medhjälpare (ofta företa
gare) kan omständigheterna tala för att AG är fri från ansvar för
dennes göranden och låtanden. Lagstadgande eller avtalet mel

131 Tyskland och Schweiz brukar AG anses ansvarig i dylika fall, se Becker
s. 518, Cuendet s. 185 ff. Esser-Schmidt I s. 397 ff anför att AG:s medhjälpare
blir betraktade som AG:s högra hand och att, om AG ginge fri från ansvar,
det för S endast skulle återstå att väcka en utomkontraktuell talan mot med
hjälparen (och skyldighet att bevisa dennes culpa).
14 Se ovan 2.5 och Taxell, Skadestånd s. 67, 72 f.
15 Taxell s. 337 ff, lika Fikentscher s. 289.
i(>Saxén s. 183.
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lan AG och S ger ibland vid handen att AG inte svarar för andra
än sig själv och sina anställda.17
Särskilt är AG ansvarsfri då fråga är om inte alldeles enkla
prestationer, t.ex. då läkare eller advokater får låta en annan ut
föra hela det uppdrag som de åtagit sig. AG svarar i allmänhet
inte för försummelser av anlitad fraktförare.
I nya JB 2:20 stadgas för klarhetens skull, att vid fastighets
köp säljaren, om han har företrätts av en fastighetsförmedlare
eller någon annan, svarar gentemot köparen för uppgifter som
företrädaren lämnat samt för dennes försummelser av
upplysningsplikten.18 Det synes mig dock att AG vid försum
melse av den fastighetsförmedlare (M) som han anlitat ibland
borde undgå skadeståndsansvar, om AG kan visa att han inte
varit culpös. M har ju också gentemot AG skadeståndsansvar
om han culpöst underlåtit att informera AG om köpet, se L om
konsumentskydd vid fastighetsförmedling 1988 § 7 och 13.
Men ansvar för AG föreligger i varje fall om M handlat såsom
fullmäktig för AG, eller om M har lämnat S sådana felaktiga
uppgifter som inverkat på avtalet med S och vilka uppgifter AG
känt eller borde ha känt till (se KöpL § 18 mom. 2).
I följande avgörande blev AG inte ens krävd på skadestånd.
HD 1993:38. Med anlitande av fastighetsförmedlaren bolaget M sålde
AG sin fastighet till S. M underlät att ge S vissa för köpet väsentliga
uppgifter rörande fastigheten, varför S krävde skadestånd av M och
prisavdrag av AG. HD dömde M och AG att solidariskt utge till S
10.000 mark, M såsom skadestånd och AG såsom prisavdrag. (Omr.
3-2. Minoriteten ansåg att AG, som meddelat M de uppgifter han känt
till om fastigheten, inte var ansvarig gentemot S för felen i fastigheten
och således inte skyldig att utge prisavdrag.) - Minoritetens stånd
punkt avviker från den allmänna åsikten att en säljares skyldighet att
utge prisavdrag inte förutsätter culpa hos honom. En fastighetsför
medlare bör bevaka också S:s intressen, se FastighetsförmedlareF § 21.
Majoriteten i HD anförde uttryckligen att en fastighetsförmedlares
skadeståndsplikt mot S bör bedömas enligt avtalsrättsliga regler.
Gomard 2 s. 161 anför ett danskt avgörande U1972. 387 H, där inkassobyrån AG hade meddelat kunden S att den använde utländska
17 Se Hellner 11,2 s. 124 f, 136 ff, KöpL § 7.
18 Prop. JB s. 56.
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byråer för indrivning av fordringar på utlänningar. AG ansågs inte an
svarig för S:s skada uppkommen på grund av den utländska byråns
insolvens.
HD 1986:23. AG, som hade levererat en bandsåg till S, svarade inte
för den skada som S hade tillfogats genom fel i och försening med
monteringen av sågen. I enlighet med AG:s avtal med S hade monte
ringen utförts av sågens tillverkare, som av AG erhållit betalning för
monteringen. S hade inte visat att AG skulle ha förbundit sig att mon
tera sågen inom viss tid eller att svara för vid monteringen uppkomna
fel.
Medhjälparens ställning och uppgifter kan i ett enskilt fall vara
sådana, att följderna av medhjälparens fel och försummelser
närmast är en sak mellan medhjälparen och S. Detta kan ha varit
fallet då S har utsett eller varit med om att utse medhjälparen
eller samtyckt till att denne ombetrotts med uppdragets utför
ande helt eller delvis. Frågan om medhjälparens ställning måste
avgöras in casu.19
Ett ombud för ett tippningsbolag ges enligt allmänna avtals
villkor vanligen en dylik självständig ställning såtillvida att en
till ombudet inlämnad kupong inte anses ha kommit bolaget till
handa redan då ombudet mottagit kupongen. I annat fall skulle
dörren öppnas för missbruk (innan man övergått till on lineinbetalningar). Ombudets accept binder inte bolaget, medan
ombudet svarar gentemot S för sina fel enligt vanliga avtalsregler.

HD 1971:49. Ett tipsombud hade av oaktsamhet till tipsbyrån insänt
kupongens del 2 i stället för kupongens del 1. Tipparen gick därige
nom miste om vinst. Tipsombudet ålades att ersätta hans skada.
10. Skada som drabbat en egen arbetstagare. Enligt SkL 3:1 sva
rar arbetsgivaren (AG) för skada som hans arbetstagare (AT) i
arbetet vållar en AG:s medkontrahent av speciellt slag, nämli
gen en annan av AG:s arbetstagare (S). Detta gäller skada både
på S:s person och på S:s egendom.
19 Se Taxell s. 105 ff, 333 f, Routamo-Hoppu s. 161, Honka s. 103 (befraktningsavtal), Bengtsson Is. 162 f, Hellner, Skadeståndsrätt s. 123 f.
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Enligt ArbAvtL § 35 är det, om inte annat avtalas, arbetsgiva
ren som skaffar arbetsredskapen. Om arbetstagaren S till arbets
platsen har medtagit och där använt sina eller andras arbetsred
skap eller tillhörigheter, vilka sedan skadas av arbetstagaren AT,
beror AG:s ansvar på avtalet mellan AG och S, framför allt på
om AG tillåtit eller förutsatt att S och AT använt arbetsredska
pen. Vid egen culpa svarar AG naturligtvis.
HD 1982:138. Arbetstagaren S hade enligt avtal med sin arbetsgivare
staten rätt att mot ersättning använda sin bil för sina tjänsteresor. Då
S hade semester överlät han bilen till en annan arbetstagare AT att an
vändas i samma arbete. AT skadade därvid bilen genom oaktsam körning. S:s avtal med staten ansågs inte ge honom rätt till ersättning för
skadan av staten. Inte heller såsom AT:s arbetsgivare ansågs staten en
ligt SkL 3:1 ansvarig för skadan, oaktat den hade inträffat under arbetsresa. - Även om S:s avtal med staten skulle ha gett honom rätt till
ersättning för sådan skada som bilen tillfogades då S körde med den i
arbetet, innebar detta inte att staten skulle ha åtagit sig ansvar för sådan
skada på samma bil som tillfogades då bilen framfördes av en annan
av statens arbetstagare.
Arbetsgivarens ansvar då hans självständiga medhjälpare vållar
en annan av hans medhjälpare skada måste bero på omständig
heterna in casu. I ett byggnadsavtal kan t.ex. föreskrivas att
byggherrn inte svarar för skada som hans huvud- och underen
treprenörer vållar varandra.

11. Brottslig verksamhet av arbetstagare eller medhjälpare.
Också brottslig verksamhet av AG:s arbetstagare AT eller med
hjälpare M har ofta i så hög grad skett i arbetet, att AG är ansva
rig för den skada som AG:s medkontrahent S tillfogats genom
brottet. Skadan kan sägas ligga inom AG:s kontrollsfär, inom
den sfär som AG har åtagit sig ansvar för. Praxis utvisar att AG
ansetts ansvarig särskilt i de fall brottet (skadeorsakandet) haft
nära samband med AT:s arbetsuppgifter resp. M:s uppdrag eller
då AT:s eller M:s åtgärd direkt utförts i AG:s intresse. Avtalsför
hållandet ger S en fördelaktigare ställning än då fråga är om utomkontraktuell skada.20
20 Se f.ö. Saxén s. 184 ff. ]&rgensen s. 169 gör undantag för abnormt beteende
av AT.
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HD 1947:18. AG hade mot vederlag förbundit sig att bevaka S:s fabrik
jämte lager. Den arbetstagare som AG anlitade för att vakta fabriken
”bytte arbetsgivare” och blev medhjälpare till några tjuvar som stal i
fabriken. AG ansågs ansvarig för skadan.

HD 1964:53. AG var innehavare av en servicestation, till vilken S hade
inlämnat sin bil för tvätt. En av AG:s arbetstagare gick på natten i be
rusat tillstånd in i stationen med en nyckel som han innehade på grund
av sitt arbete, tog bilnycklarna och bilen och skadade den genom
vårdslös körning. AG ansågs av hovrätten ha presumtionsansvar för
skadan. HD beviljade inte AG prövningstillstånd.
HD 1950:189. AG erhöll av S ett speditionsuppdrag och anförtrodde
dess utförande åt M. Denne lämnade uppdraget h.o.h. outfört, men
gav S felaktiga upplysningar så att S förleddes att till skada för sig göra
vissa utbetalningar. Oaktat M hade gett S upplysningarna i avsikt att
bereda sig själv orättmätig ekonomisk vinning, ansågs AG ansvarig för
S:s skada.

HD 1933:R 19. Innehavaren av en advokatbyrå förklarades ansvarig
för den skada som klienten S hade lidit genom att S:s skuldsedel, som
byrån hade haft om hand, hade pantsatts av en av byråns jurister till
säkerhet för en annan klients lån.
HD 1987:129. A och B var bolagsmän i en advokatbyrå (öppet bolag).
A hade på uppdrag, som klienten S gett byrån, skött vissa affärer för
S och därvid förskingrat S:s medel. Också B ansågs såsom bolagsman
ansvarig för skadan. Se även Matti Norris kommentar, DL 1988
s. 242 ff.

HD 1944:232. Transportföretaget AG hade i avtal med S åtagit sig en
transport inom staden. Den person som AG anlitade för uppdragets
utförande försvann med varan. AG ansågs ansvarig för S:s skada.
HD 1957:35, se ovan punkt 7.

AG bär också ansvar då hans anställda handlar mot givna direktiv, se
HD 1968:32, ovan punkt 5.

12. Fullgörande av biförpliktelse. AG:s ansvar gäller ju främst
den huvudförpliktelse som hans avtal med S går ut på. Då fråga
är om fullgörandet av en biförpliktelse i avtalet vore det inte ute
slutet att AG kunde undgå ansvar om det är AG:s självständiga
medhjälpare som har vållat S:s skada. AG har ju inte utomkont-
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raktuellt ansvar för skada som hans självständiga medhjälpare
vållat.
AG kunde t.ex. undgå ansvar då han ombetrott medhjälparen
med vården eller försäkringen av S:s sak. Ju närmare biförplik
telsen är anknuten till huvudförpliktelsen, desto större skäl är
det dock att följa avtalsregler.
Det kan ofta betraktas som en biförpliktelse i AG:s avtal med
S att AG bör undvika att tillfoga S personskada eller att tillfoga
S skada på annan sak än avtalsföremålet. Gränsen mellan hu
vud- och biförpliktelser är likväl vag, vilket talar för att huvudoch biförpliktelser bedöms lika. Ofta har biförpliktelsen ett så
nära samband med huvudförpliktelsen att ett ansvar för AG
verkar givet.
HD 1960:134. AG hade åtagit sig att på entreprenad utföra vissa grävningsarbeten för en stad och anlitade för de nödiga sprängningarna
underentreprenören M. Vid en av M oaktsamt utförd sprängning gick
stadens vattenledning sönder. AG ersatte skadan och krävde det erlagda beloppet av M. Hovrätten fann M ansvarig. HD beviljade inte
M prövningstillstånd. - AG ansåg sig således ansvarig gentemot staden
för hela skadan, trots att den var sådan att M svarade för den.
Se om skada i avtalsliknande förhållande Saxén s. 181 f, 202 ff och där
anförda HD 1972:10 (en person som hade besökt ett bolags kontors
byggnad halkade på bolagets hala gårdsplan) och HD 1965:89 (en per
son på väg till en matservering, som var inrymd i ett bolags hus, hal
kade på husets bristfälligt sandade gårdsplan). I vartdera fallet ansågs
bolaget genom underlåtelse ansvarigt för skadan. - Det framgår inte
av referaten om bolaget för gårdsplanens skötsel hade anlitat en själv
ständig medhjälpare eller en egen arbetstagare, något som dock inte
torde inverka på slutresultatet.

HD 1983:109. Bostadsaktiebolaget AG ombetrodde städandet av hu
sets trappuppgångar åt den självständige företagaren M. Dennes ar
betstagare använde flytande bonvax med påföljd att aktieägaren S hal
kade och föll då han från sin lägenhet steg ut i trappuppgången. HD
uttalade, att då AG lät utföra sådana arbeten i gården som kunde med
föra fara för dem som rörde sig där, ålåg det AG att tillse att nödiga
varningsåtgärder vidtogs. AG borde ha dragit försorg om att S och
andra som rörde sig i trappan varnats för den nyvaxade trappupp
gången. Solidariskt med M, som hade åtnöjts med hovrättens dom, an
sågs AG ansvarig för S:s skada. (Omr. 3-2 betr, motiveringen. Ett JR
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ansåg att AG svarade på den grund att M var en sådan självständig
företagare som enligt SkL 3:1 borde jämställas med en arbetstagare. M
hade nämligen under flera år anlitats av AG för städningen, AG hade
alltid bestämt när städningen skulle ske och den hade varit jämförelse
vis enkel att utföra. Ett JR motiverade avgörandet med att AG hade
känt till att M redan vid tidigare tillfällen hade underlåtit att varna för
det nybonade golvet, varför AG denna gång borde ha vidtagit nödiga
varningsåtgärder.) - HD åberopade således inte något ”avtalsliknande
förhållande” mellan bolaget och aktieägaren S, utan motiverade avgö
randet med culpa på AG:s sida.
Om AG har åtagit sig att reparera och efter utförd reparation låta
måla S:s sak, kan målningsarbetet så löst anknyta till AG:s åtagande,
att AG inte svarar för skada vållad av den målerifirma som av AG blev
ombetrodd målningen, se Saxén, s. 201. AG har naturligtvis ett större
ansvar om S inte vet att AG avser att anförtro arbetet åt annan person.
HD 1953:97. Reklambyrån AG åtog sig i avtal med S att planera, ut
forma och registrera för S ett varumärke. Sedan varumärket hade utar
betats och reklambyrån med samtycke av S hade gett ett självständigt
specialistföretag (M) i uppdrag att utröna om märket kunde registreras
samt att sköta om registreringen, använde byrån varumärket i den re
klam som den gjorde för S. För detta arbete fick byrån betalt av S. Då
märket sedan skulle registreras blev det likväl inte godkänt på grund
av likhet med ett annat märke. Byrån ansågs ansvarig för de utgifter
och den skada som S hade haft, eftersom byrån såsom specialföretag i
reklambranschen hade börjat använda märket i reklamen innan den
med nödig omsorg hade tagit reda på om det fick registreras. S fick
således återbetalning av byrån. (Omr. Ett JR förkastade S:s krav och
anförde, att byrån utan egen oaktsamhet med samtycke av S börjat an
vända märket för tidigt och att detta berott på att M varit vårdslös vid
utförandet av det uppdrag som byrån gett M.) - Också ombesörjandet
av registreringen synes, med hänsyn till att utformandet av märket för
utsatte att det var registrerbart, ha varit en huvudförpliktelse, varför
byrån även utan egen culpa kunde ha ansetts ansvarig för skadan på
grund av culpa hos M. Majoriteten ansåg sig dock kunna grunda avgö
randet direkt på culpa hos byrån.

KAP. 10.
ERSÄTTNINGENS OMFATTNING
A. Positivt och negativt avtalsintresse

1. Begreppen. Då A har begått ett avtalsbrott och är ersättningsskyldig gentemot sin medkontrahent S, bör han ersätta den
skada som han tillfogat S.
I avtalsrätten brukar man tala om att S skall få ersättning för
sitt positiva avtalsintresse (positiivinen sopimusetu, täyttämisintressi, expectation interest, Erfüllungsinteresse). S skall eko
nomiskt försättas i samma ställning som om A behörigen upp
fyllt avtalet.1 Man gör en jämförelse mellan det verkliga händel
seförloppet, dvs. den situation som existerar för S efter A:s av
talsbrott, och det hypotetiska händelseförloppet, dvs. den situa
tion som hade förelegat om intet avtalsbrott skett. Om denna
jämförelse utvisar en differens till S:s nackdel bör den ersättas
av A (differensen är S:s skada). I annat fall skulle S gå miste om
det som han räknat med att avtalet ger honom. Skulle S:s posi
tiva avtalsintresse inte ersättas, kunde A lätt frestas att dra sig
från avtalet utan att prestera. Det positiva avtalsintresset omfat
tar således också ersättning för förlorad inkomst av avtalet.
Differensläran ger endast en utgångspunkt för skadeståndsberäkningen. Den är ett alltför trubbigt instrument för att av
göra komplicerade rättsfrågor, eftersom, såsom Hellner anför,
”praktiskt taget alla nyanser i efterhand kan framställas i termer
av en differenslära”.2 Vad som ingår i det verkliga och det hypo
tetiska händelseförloppet kan endast anges ungefärligt. Såsom
exempel må nämnas de många osäkerhetsfaktorerna kring det
hypotetiska händelseförloppet. Den skadelidandes allmänna
omkostnader lämnas ofta oersatta, men vanligen blir de ändå
1 Se Taxell s. 353 ff, Kivimäki-Ylöstalo s. 492 f, Aurejärvi s. 132 £f, Saamilehto
s. 173 ff. I England brukar man tala om en rätt ”to recover the loss of the bar
gain”. Se även BGB §249, C.C. art. 1149.
2 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 268, II, 2 s. 212 f. Se även Esser-Schmidt s. 476 ff,
Andersson s. 299 ff, Atiyah s. 315 f, Hemmo s. 75 ff.
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beaktade genom att de ingår i det pris som erläggs för prestatio
nen. Skadeståndsberäkningen kan i praktiken inte ske enligt nå
got fast schema.3 Differensläran är ofta blott en bakgrundsfak
tor vid beräkningen. Det görs inte ens något försök att addera
alla S:s plus- och minusposter så att han bleve försatt i exakt
samma ställning som om avtalsbrottet inte funnits. Följande
rättsfall må exemplifiera detta.

HD 1973:54 (se ovan 2.3). En hyresgäst hade blivit olagligen uppsagd
och yrkade ersättning för flera olika skadeposter sammanlagt 22.500
mark. Häradsrätten dömde 10.000 mark, men HD ”såsom skälig er
sättning” endast 2.000 mark. - Se även betr, skadeståndets omfattning
Saarnilehto s. 183.
Ibland ersätts S:s negativa avtalsintresse (negatiivinen sopimusetu, luottamusintressi, reliance interest, Vertrauensinteresse). S
försätts i samma ställning som om avtalet inte alls hade ingåtts.
Man gör en jämförelse mellan S:s ställning efter A:s avtalsbrott
eller efter avtalets återgång och S:s ställning om intet avtal hade
ingåtts.4 Framför allt då avtalet förklaras ogiltigt är detta beräkningssätt vanligt, t.ex. för att mildra ogiltighetens konsekvenser
för godtroende avtalspart.5 S får ersättning för den förlust som
avtalet har medfört för honom, speciellt för de kostnader som
han haft för att förbereda, ingå och fullgöra avtalet, för de utgif
ter som avtalet och hans utnyttjande av avtalsföremålet har
medfört, t.ex. skatter, samt för kostnader som föranletts av av
talsbrottet. Sådana kostnader är t.ex. utgifter för att konstatera
skadan och utreda dess omfattning, extra ugifter för vården eller
återställandet av avtalsföremålet samt utgifter för sådant som
blivit onyttigt på grund av skadan, t.ex. för ett inköp som på
grund av avtalsbrottet varit helt onödigt. Av de utgifter som före
3 Sevon m.fl. s. 87. Hemmo s. 65 ff, 74 ff visar bl.a. på att differensläran inte ger
svaret då andra faktorer än A:s skadegörande kan ha inverkat på händelseför
loppet, t.ex. medverkan av andra personer. Pöyhönen s. 218 f visar, att A:s un
derlåtenhet att utföra en avtalad naturaprestation ingalunda behöver medföra
en skyldighet för honom att ersätta medkontrahentens positiva avtalsintresse.
4 Se Taxell s. 390, Sisula-Tulokas s. 218 ff. I England talas om ”out of pocket”regeln.
5 Se t.ex. Karlgren s. 25 ff.
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avtalets ingående uppkommit för dess förberedande bör dock
somliga allmänna omkostnader falla utanför ersättningen, t.ex.
säljarens försäkrings- och lagringskostnader och köparens ut
gifter för att utröna marknadsläget. Ammälä anför, att ju längre
tid kontrahenten har litat på avtalet, desto mera omfattande kan
hans rätt till ersättning vara.6
Det negativa avtalsintresset innefattar framför allt kostnader
och utgifter av olika slag och är därför distinktare än det positiva
avtalsintresset. De poster som ingår i det negativa avtalsintresset
anses i allmänhet vara ersättningsgilla.
Att märka är dock att det positiva avtalsintresset inte omfattar
ersättning för kostnaderna för avtalets förberedande och
ingående,7 ty dessa ersätts ju genom att det positiva avtalsintres
set täcker förlorad inkomst (förlorat utbyte).
Då avtalsbrottet leder till att avtalet hävs återgår kontrahen
ternas prestationer. En återgång innebär inte ett ersättande av en
skada, men kommer i vissa avseenden skadeståndet nära. Detta
problem behandlas inte här. Nämnas må endast att då köparen
återfår den köpesumma som han erlagt får han därmed ersätt
ning för alla de kostnader som ingår som ett led i köpesumman.8

2. Valfrihet för S? Ett ersättande av S:s negativa avtalsintresse är
någon gång fördelaktigare för honom än ett ersättande av det
positiva avtalsintresset. Ett ersättande av det positiva intresset
vore således något negativt för honom. Har S i så fall valfrihet,
dvs. rätt till ersättning för det negativa intresset?
Tyvärr har jag inte hittat något rättsfall av HD som direkt tar
ställning till frågan. Avgörandet måste säkert ske med stöd av
reella överväganden och efter bedömning in casu.9 Differenslä
ran ger inte svaret på frågan, inte heller ”avtalsintressenas olika

h Ammälä, Negatiivinen sopimusetu s. 557 ff. Ämmälä behandlar ersättnings
gilla skador då negativt avtalsintresse ersätts.
7 Se Taxell s. 390, Sisula-Tulokas s. 218 ff, Aurejärvi s. 135 f.
8 Krokeide s. 168.
9 Taxell s. 258 ff, 392 ff, Routamo, Kaupan lait s. 222, Sisula-Tulokas s. 220 ff,
320, Rudanko s. 294 ff.
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grund”. Se den utförliga motivering Hemmo ger härför.10 En
valfrihet för S synes mig dock vanligen befogad.11
Augdahl s. 243 ff anför ett norskt avgörande NRT1938 s. 602. S hade
av A beställt blårävar från USA, men de visade sig vid framkomsten
vara sjuka och S hävde avtalet. S fick av culpöse A ersättning för fraktoch karantänkostnader, ehuru priset på blårävar hade fallit så starkt att
S förtjänade på att avtalet hävdes. Se även Krüger s. 836 f.
I varje fall är en rätt för S till ersättning för det negativa avtalsintresset motiverad såsom påtryckningsmedel för att förmå A att
prestera, eftersom A då inte kan komma undan med att påstå
att affären hade blivit förlustbringande för S. Också i det fall att
S köpt varan eftersom den haft ett affektionsvärde för honom,
bör den omständigheten att S betalat ett överpris inte lända ho
nom till nackdel.12 Han har ju inte haft för avsikt att sälja varan
vidare.
A borde för övrigt vanligen inte få dra nytta av S:s felbedöm
ning av avtalet och dess lönsamhet, en felbedömning som kan
ske delvis berott på A:s uppträdande. I varje fall om A handlat
culpöst innebure detta oskälighet mot S.13 Men också då en
icke-culpös säljare vid mora eller fel i varan ersätter köparens
direkta skada (KöpL § 27 och 40) vore det förvånande, om sälja
ren kunde minska sin ersättningsplikt genom att visa att köpa
rens vidareförsäljning av varan skulle ha lett till förlust för kö
paren.
I konformitet med det anförda borde en avtalskontrahent
som häver avtalet få ingå ett täckningsavtal utan att man utreder,
huruvida hans skada i något undantagsfall hade blivit mindre
10 Hemmo s. 99 ff.
11 Så Jörgensen s. 188 f, Gomard 2 s. 152, 198 ff och Larenz I s. 431, som dock
gör undantag vid kränkning av vård- och skyddsplikter. Jfr Treitel, Contract
s. 708 och Cheshire m.fl. s. 597, som anför två engelska rättsfall, enligt vilka
A undgick ansvar till den del han kunde visa att en ersättning av S:s positiva
avtalsintresse hade varit sämre för S.
12 Taxell s. 359 f, 390 ff, Rodhe s. 200 f.
13 Så enligt Hellner II, 2 s. 197 om skadeståndsansvaret har straffrättslig grund.
Se även Krokeide s. 174 ff, som dock visar att tillverkningsavtal bör bedömas
annorlunda.

B. TÄCKNINGSAVTAL

(lO.j)

183

utan täckningsavtalet.14 Hävningsrätten kunde annars bli värde
lös.
Också processekonomiska skäl talar för en talerätt för S. Då S
yrkar på och får ersättning för sitt negativa avtalsintresse brukar
domstolen, oaktat A motsatt sig all ersättningsplikt, inte alls be
röra frågan om en ersättning av det positiva avtalsintresset even
tuellt skulle ha lett till ett lägre ersättningsbelopp.
B. Täckningsavtal

3. Det åligger S att i skälig utsträckning söka minska sin skada.
Detta kan t.ex. ske så att S ersätter A:s uteblivna eller felaktiga
prestation genom att tillfälligt hyra en annan sak eller tillfälligt
arbeta på övertid. Då A är i dröjsmål, men uppenbarligen kan
prestera efter en kortare tid, kan S ha skäl att invänta A:s presta
tion innan S vidtar några åtgärder.
Om S:s avtal med A hävs på grund av A:s avtalsbrott bör S
ofta företa ett täckningsavtal (kompensationsavtal, katesopimus) för att minska (täcka) sin skada. Täckningsavtalet blir ak
tuellt som grund för skadeståndets beräkning då avtalet mellan
A och S hävs (eller det är helt uppenbart att det kommer att hä
vas) eller A förklarar att han inte ämnar prestera, t.ex. till följd
av ett sådant hinder som han inte kan övervinna eller som kräver
orimliga uppoffringar eller som inte upphör inom en rimlig tid.
Skadeståndet gäller den förlust i form av prisskillnaden som S
drabbas av genom täckningsavtalet (se KöpL § 68).
Täckningsavtalet gäller ett likadant avtal som det som A och
S har ingått och det bör ingås ”med omsorg” (KöpL § 68).15 Det
bör, såsom nyss anfördes, företas vid den tidpunkt man kan anse
att S skäligen borde reagera, vanligen då A:s och S:s avtal blivit
hävt.
Om S inte ingår ett täckningsavtal får han bära risken av att
14 Se härom Hellner, TfR 1966 s. 321 ff.
15 Godenhielm s. 95, Treitel s. 105 f: ”in a reasonable manner”. Krüger s. 830 ff
framhäver att köparen inte genom täckningsköpet får ges ersättning för en så
dan skada (t.ex. undgången vinst) som säljaren inte hade varit skyldig att er
sätta honom.
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täckningsavtalet senare ställer sig ofördelaktigare för honom, el
ler också kan han för tiden efter det han bort ingå ett täckningsavtal gå miste om rätten att få den förlorade avkastningen av A:s
prestation ersatt.16
S kan i vissa situationer vänta med att häva avtalet med A,
t.ex. vid köp hålla fast vid köpet, se KöpL § 23. Detta ger honom
möjlighet att en viss tid spekulera på A:s bekostnad. Fråga bör
dock vara om en spekulation som inte är obillig mot A. I sådana
avtal där parterna inte är inställda på att låta sitt agerande be
stämmas av kortfristiga prisvariationer, och det spekulativa ele
mentet således saknas, ställs det inte samma krav på att S skall
vara påpasslig.17 Eftersom täckningsavtalet bör vara motiverat,
kan S ibland ha anledning att innan han ingår det efterhöra A:s
åsikt om det.
Ett täckningsköp förutsätter att samma eller liknande vara
kan köpas till gängse pris. I SOU 1976:66 anförs med fog att vid
täckningsköp alltför stränga krav på identitet inte kan ställas.18
I PropKöpL uttalas, att varan måste till kvalitet och egenskaper
motsvara föremålet för det ursprungliga köpet och att täckningsköpet inte kan gälla ett unikt föremål.19 Man frågar sig
dock om inte också en unik sak ibland kunde ersättas med en
till egenskaper och pris likvärdig sak. En hyrestagare kan ju vid
täcknings avtal sällan skaffa en exakt likadan bostad.
Om S inte har ingått eller kunnat ingå något täcknings avtal
beräknas hans ersättning för prisskillnad (KöpL §67 mom. 1)
enligt varans gängse pris eller priset för ett täckningsavtal vid
den tidpunkt då han skäligen borde ha skridit till åtgärder.20
Härvid förutsätts det att ett täckningsavtal varit möjligt att
företa och att det inte varit obilligt mot A. Ett illojalt beteende
av S behöver A inte godta. Också för en unik sak kan det finnas

16 Se Hellner-Ramberg I s. 241 f.
17 Rodhe s. 204.
SOU 1976:66 s. 252.
19PropKöpL s. 122. Sevon m.fl. s. 88 talar om ”en motsvarande vara”.
20 Se Treitel s. 116 f.
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ett gängse pris eller en gängse hyreskostnad (för saker av samma
slag).21
Om skadeståndets beräkning då köparen avbeställer varan se HellnerRamberg s. 215 ff.
HD 1968:89. Efter en av S utlyst anbudstävling hade A gett S ett bin
dande anbud, vilket S accepterat. A vägrade likväl att stå vid avtalet.
Den ersättning som A ålades att utge till S beräknades på basen av det
tävlingsanbud som var det fördelaktigaste för S näst efter A:s anbud.

Ersättningens omfattning vid personskada och skada på annan
sak än avtalsföremålet regleras ofta, på grund av likheten med
utomkontraktuell skada, av utomkontraktuella regler.

C. Värde-, kostnads- och vederlagsersättning

4. Värdeersättning. Leder ett avtal till en sakskada för S döms
ibland endast ersättning för sakens värde (jämte smärre under
söknings- och andra kostnader). Detta är t.ex. fallet då saken
inte av S varit avsedd för försäljning eller då en försäljning vore
en onormal eller chansartad åtgärd. En värdeersättning förutsät
ter att motprestationen är eller blir utförd eller att S av en eller
annan anledning fritas från den. Ofta fungerar värdeersätt
ningen som ett substitut för kontrahents plikt att återställa medkontrahentens sak, t.ex. en sak som han mottagit för reparation.
Fråga är om en sakskada som ofta bedöms som en utomkon
traktuell skada så att sakens värde beräknas såsom vid utomkontraktuellt skadestånd.22 Om saken är sådan att den kan er
sättas av en annan sak döms i regel återanskaffningsvärdet, i an
nat fall vanligen försäljningsvärdet. Gäller skadan annan sak än
avtalsföremålet brukar utomkontraktuella regler genomgående
tillämpas vid skadans beräknande.

HD 1940:53. A hade enligt åtagande förvarat S:s nästan nya päls. Då
A inte kunde visa att han hade återställt rätt päls, ålades han att till S
erlägga värdet av dennes päls, vilket uppskattades till (högst) 3.500
21 Detta gäller också fastighet, se JB-förslaget KomBet 1989:53 s. 121.
22 Se Saxén s. 276 ff.

186

ERSÄTTNINGENS OMFATTNING

mark. S hade yrkat att få pälsens inköpspris 4.850 mark.

5. Ersättning för nödiga och nyttiga kostnader. S har ibland pre
sterat något till A eller avstått från något till förmån för A, utan
att ha fått det vederlag som han räknat med eller som varit en
förutsättning för hans prestation. S har t.ex. i god tro förbättrat
eller reparerat A:s egendom, men inte erhållit något vederlag
därför, kanske beroende på att avtalet mellan A och S förklarats
ogiltigt eller på att hyresvärden A oväntat uppsagt sin hyresgäst
S.
Erforderliga (nödiga) kostnader som S har nedlagt på A:s
egendom brukar A i allmänhet anses skyldig att ersätta. En
eventuell ersättning för nyttiga kostnader måste bero på om
ständigheterna in casu. Vanligen bör S inse att han, om han inte
kan hänvisa till någon uttrycklig eller tyst förbindelse av A, för
bättrar A:s egendom på egen risk. Av omständigheterna påkal
lade nyttiga förbättringar torde dock kunna ge rätt till skälig er
sättning, likaså förbättringar som objektivt sett har medfört ett
mervärde.23 Har S utfört förbättringar på A:s egendom i befo
gad tro att egendomen var hans, t.ex. då S köpt den av A genom
ett avtal, som dock senare visar sig vara ogiltigt och återgår, har
S rätt till ersättning för den nytta förbättringarna medfört för
A. En ersättning för en nyttig förbättring förutsätter vanligen
att förbättringen gjorts i god tro, se nya JB3:4, AB 21:8,
SchwOR art. 65 och om kostnadsersättandet i allmänhet Ram
bergs framställning.24
HD 1972:98. En reparatör ansågs inte ha varit i god tro enbart därför
att han trott att sakens ägare önskade att få förutom den beställa repa
rationen också en del nyttiga reparationer utförda. Reparatören fick
inte ersättning för de nyttiga reparationer han utfört. (Omr. 4-1.) Se
även Aurejärvi s. 239 ff.

Då A först efter en längre tids förlopp gör gällande att hans avtal
med S är ogiltigt och därför återkräver sin prestation, är det ofta
skäligt att S får ersättning för nyttiga förbättringar.
23 Se nya JB 3:4.
24 Ramberg s. 261 ff.
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Lagen om återvinning till konkursbo 1991 § 18 upptar en mo
dern regel: ersättning bör presteras för nödvändig kostnad på
den egendom som skall återbäras och, såvitt det prövas skäligt,
även för annan kostnad.
Se om hyresgästs rätt till ersättning för vissa kostnader och
arbeten då han uppsagts i strid mot god sed BostadshyresL § 57,
AffärshyresL § 45.
Enligt JLL § 64 har legotagare vid legoförhållandets upphö
rande rätt till skälig ersättning för förbättringar som han utfört
på legoområdet, dock inte för onödiga eller onyttiga förbätt
ringar. För grundförbättringar gäller särskilda regler.

6. Ersättning för obehörig vinst. I praxis dömer domstolarna då
och då A att utge den obehöriga vinst som han erhållit pä S:s
bekostnadNinsten får således inte överstiga S:s skada. Vad som
utdöms kan dock lika väl vara en avtalsersättning. Såframt A
och S står i avtalsförhållande till varandra kan domstolen vanli
gen med grund i avtalet direkt döma en skälig ersättning för avtalsprestationen.
Ifall domstolen, oaktat ersättningen kunnat dömas på avtalsgrund, har dömt ersättningen såsom obehörig vinst, kan det
bero på att den ansett skäl föreligga att nedsätta A:s ansvar till
ett ”skäligare belopp”, eller också har S, inte helt ovanligt, yrkat
på utgivande av obehörig vinst. Möjligheten att jämka ersätt
ningen har numera i många fall gjort omvägen via obehörig
vinst obehövlig.
Ersättning för obehörig vinst bör såsom sanktion tillgripas
endast i nödfall, när vindikation eller avtalsrättsliga sanktioner
inte kan komma i fråga eller inte befinns lämpliga.
A urejärv i s. 254, som utförligt behandlat obehörig vinst, förhåller sig
återhållsamt och Roos s. 95 ännu mera kritiskt till kriteriet obehörig
vinst. De visar båda att det inte är riktigt att binda en återbetalning vid
A:s vinst, dvs. vid hela värdet av förmögenhetsförskjutningen från S
till A. Taxell s. 403 vill helst se vinstersättningen, då fråga är om avtal,
som en del av problemet om ersättning till följd av avtalsbrott. I ut
landet ser man ibland konstruktionen ”kvasikontrakt” användas.
HD 1972:26. Då fru S dog hade hennes arvingar till förmån för hennes
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make A avstått från sitt arv efter henne under förutsättning att A i sitt
testamente förordnade att de erhöll hälften av hans egendom. A för
olyckades utan att efterlämna testamente. Då A:s dödsbo därför erhål
lit nytta och S:s arvingar lidit skada, ålades A:s arvingar att återbära
denna nytta genom att utge en skälig ersättning till S:s arvingar. I sak
registret till HD:s rättsfall anförs detta avgörande under rubriken
”Återbäring av obehörig vinst”.
HD 1937:603. Hyresvärden S hade beviljat sin hyresgäst A hyresnedsättning under förutsättning att S inte behövde betala sin skuld till X.
Då S likväl dömdes att betala skulden, ålades A att till S betala skuldbe
loppet. I domen talades det inte om utgivande av obehörig vinst.

7. Vederlagsersättning. Kan hävning av A:s och S:s avtal inte
ske, t.ex. då S:s prestation består av utfört arbete, är vanlig av
talsersättning ibland inte lämplig. I dylika och andra fall förelig
ger det emellanåt anledning att döma ersättningen till S i form
av en vederlagsersättning, ett skäligt vederlag för det utförda ar
betet (a reasonable value).
HD 1960:27. Efter muntligt avtal med A hjälpte S till med A:s hus
bygge. Enligt avtalet skulle S med sin familj få bo i huset och dessutom
lovade A att testamentera sin egendom till S, vilket A också gjorde.
Efter en tid blev A och S osams och A återtog både testamentet och
sitt löfte om bostaden. A ålades av hovrätten att utge ersättning till S
för den obehöriga vinst som A hade förskaffat sig på S:s bekostnad.
HD beviljade inte A prövningstillstånd. - Även om kontrahenterna
inte skulle ha avtalat om något vederlag för utfört arbete kan, om vederlagsfrihet inte varit avsedd, rätt till vederlag existera enligt Arb
AvtL §1.1 förevarande fall utvisade omständigheterna att A och S
hade avsett att vederlag skulle utges. Då både det avtalade vederlaget
och orsaken till A:s avtalsbrott var rätt vaga, var det förståeligt att nå
gon direkt avtalsersättning inte yrkades i målet, Oaktat det belopp
som utdömdes betecknades såsom ersättning för obehörig vinst, var
det egentligen ett skäligt vederlag för det arbete som S hade utfört (en
vederlagsersättning). Roos s. 93 kritiserar att ersättningen dömdes så
som obehörig vinst, jfr Hakulinen s. 381.
A:s sambo hade i HD 1988:27 gjort en betydande arbetsinsats för A:s
bostadsbygge. I HD 1988:28 åter hade en annan A:s bostadsbygge del
vis finansierats av hans sambo. Sedan samboförhållandena upphört an
sågs sambon i vartdera fallet ha rätt till ersättning för sin insats. Något
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egentligt avtal om ersättning förelåg inte här, men en ersättning var väl
motiverad.

En vederlagsersättning till S har ofta såsom grund ett sådant av
tal mellan A och S som inte helt klart utvisar om och i vilken
utsträckning A är ersättningsskyldig.

HD 1951:67. Inför sin förestående skilsmässa åtog sig A år 1944 att
inom fem år åt sin maka S uppföra ett hus. Om huset inte blev uppfört
eller om S avstod från att kräva uppförandet skulle A erlägga till S
75.000 mark jämte fem procents ränta. A underlät avsiktligen att upp
föra huset och erlade år 1947 till S 75.000 mark. S krävde av A skade
stånd 852.000 mk. HD ogillade A:s uppförande och fann att makarnas
avtal skulle förstås så att A fritogs från sin skyldighet att uppföra huset
endast om S avstod från att kräva detta eller om huset blev ouppfört
sv skäl som inte berodde på A. HD dömde därför A att till S utge pres
tationens värde år 1944 (75.000 mark) jämte indexhöjning fram till
1949 (250.000 mark) eller sammanlagt 325.000 mark, varifrån dock av
drogs av A erlagda 75.000 mark. (Omr. Två JR dömde, liksom under
rätten och hovrätten, A att till S utge endast ränta på erlagda 75.000
mark.) - Majoriteten kunde således undgå ett obilligt slutresultat ge
nom en vettig tolkning av makarnas avtal. Eftersom A inte ansågs be
friad från sitt åtagande, borde domstolen egentligen ha ålagt A att be
kosta husets uppförande. Synbarligen på grund av den speciella ut
formningen av makarnas avtal blev ersättningen dock begränsad till
värdet år 1944 jämte indexhöjning, således en rätt fri skadeståndsberäkning.
Vederlagsersättning har aktualiserats vid olovligt utnyttjande av
annans egendom.25 Utnyttjandet kan ske i god eller ond tro och
har ofta anknytning till ett avtal.
Såsom exempel kan anföras att A i ond tro utnyttjar S:s egen
dom utan att prestera vederlag eller utan att återlämna egendo
men i enlighet med sitt avtal med S.

HD 1961:153 (se ovan 2.3). Avgörandet gällde ersättning för olovligt
nyttjande av en häst.
HD 1969:44. S ägde en tomt och gav ett bostadsaktiebolag (A) tillstånd
att bebygga den med ett stenhus, vilket A gjorde. Därefter kunde S
25 Se Taxell s. 383 ff, von Hertzen s. 144, Agell s. 30 ff, Vinding Kruse, Erstatningsretten s. 278.
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och A likväl inte enas om huruvida A skulle köpa eller hyra tomten.
I ersättning för den obehöriga vinst, som A hade fått genom att i över
åtta års tid utan rättslig grund och utan vederlag ha haft tomten i sin
besittning, ålades A att till S utge ett belopp som motsvarade skälig
gängse hyra för tomten. - I detta fall förelåg inte något direkt avtal
som avgörandet kunde grundas på, men ett avtal av något slag synes
ha varit underförstått, eftersom gåvoavsikt hos S inte funnits. En skada
för S hade uppkommit genom att S under de åtta åren inte kunnat ut
nyttja tomten. Rättsfiguren obehörig vinst var här inte nödvändig att
tillgripa. Se även Ylöstalos kommentar DL 1969 rf s. 55 ff.
Den som i god tro utan S:s samtycke och vilja hyr ut S:s egen
dom till annan bör utge till S det erhållna hyresvederlaget,26 se
HB 13:3. I immaterialrätten bör vanligen ett skäligt vederlag
presteras för ett obehörigt, icke-culpöst utnyttjande av annans
verk eller uppfinning, se UpphL § 57, PatentL § 58, jfr VarumL
§38.
Ersättning kan ibland komma i fråga då S inte har lidit någon
egentlig skada, t.ex. då A efter hyrestidens utgång utan att betala
hyra bott kvar i en lägenhet som han hyrt av S, utan att S själv
skulle ha utnyttjat den under samma tid och utan att dess värde
nedgått.27 En vederlagsersättning är i ett sådant fall befogad.

HD 1932:R 103. S hyrde åt A en affärs- och bostadslägenhet på villkor
att hyresrätten inte fick överlåtas. Då A blivit försatt i konkurs förva
rade A:s konkursbo sitt varulager i lägenheten, men ansågs inte skyl
digt att erlägga någon hyra, eftersom hyresrätten inte utan S:s sam
tycke fick överlåtas och den därför inte hörde till konkursboet. (Omr.
3-2. Minoriteten ansåg konkursboet skyldigt att erlägga hyra, efter
som boet ostridigt använt lägenheten.) - Majoritetens åsikt visar att
rent formella grunder tidigare kunde ges företräde framom reella över
väganden. Såsom Taxell s. 387 anför är minoritetens åsikt riktigare.
HD 1961:12. S ägde en fastighet med två bostadshus. Då S sålde fastig
heten till A åtog sig A att riva det ena huset och transportera materialet
till en S tillhörig tomt, där S hade för avsikt att uppföra huset på nytt.
På grund av rådande hyresreglementering fick A inte riva huset, i vil
ket det bodde hyresgäster, varför huset fortsättningsvis fick stå uthyrt.
S krävde ersättning av A för dennes hyresinkomster. Hovrätten
26 Enligt Hakuhnen s. 388 är här fråga om återbäring av obehörig vinst.
17 Taxell s. 402 ff, Karlgren s. 42 ff.
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dömde A att till S utge 330.000 mark såsom den obehöriga vinst (net
toavkastningen av uthyrandet) som hovrätten uppskattade att A haft
på S:s bekostnad. HD ansåg att S genom A:s förfarande hade lidit en
skada, som var något lägre än sagda vinst, och sänkte därför ersätt
ningsbeloppet till 250.000 mark. (Omr. Ett JR ansåg att A inte hade
fått någon obehörig vinst, eftersom han haft äganderätten till huset,
och förkastade därför S:s talan.) - Då orsaken till att A inte hade full
gjort sitt åtagande hade varit ett övermäktigt hinder, var A inte förplik
tad att betala vanligt skadestånd. I HD:s rubrik till avgörandet talas
om ersättning för utan laga rätt erhållen hyresinkomst. Eftersom huset
redan före avtalet hade varit uthyrt, hade S kanske ämnat använda det
för uthyrning också på det nya stället, i vilket fall S hade lidit skada i
form av uteblivna hyresinkomster. Men även om S inte skulle ha gjort
detta hade A obehörigen fått en fördel på S:s bekostnad, således en
obehörig vinst. Ersättningen till S hade dock i ett fall som detta lämpli
gen kunnat dömas efter fri prövning såsom en skälig ersättning (vederlagsersättning), utan att den direkt behövt motsvara A:s vinst eller S:s
skada. Mycket talar för att S borde ha rätt till en skälig del av A:s ut
byte av uthyrningen, men A hade ju bl.a. rätt till ersättning för att hu
set stod på hans område. S:s skada var svåruppskattad.
Enligt Rodhe1^ kan vederlagsersättning också förekomma i ett
sådant fall att S bör utge egendom till A, men A vägrar att motta
den. A kan då åläggas att prestera ersättning till S för den fort
satta vård som S nödgas ägna egendomen.
HD 1984:200. På grund av fel i den sålda hästen återgick köpet. Då
säljaren inte avhämtat hästen ålades han att ersätta köparen utgifterna
för hästens vård och för veterinärundersökning av hästen.

8. Återställande av avkastning. Då ett avtal återgår bör part
återställa den prestation som han mottagit inkl, den avkastning
som han erhållit av prestationen.28
29 Då lösöreköp hävs bör köpa
ren utge den avkastning som han fått samt skälig ersättning för
annan nytta av varan, KöpL § 65. Detta har ansetts gälla också
fastighetsköp.
HD 1992:51. Den sålda fastigheten hade fel och på talan av köparna
hävdes köpet. Dessa ålades att till säljaren utge en skälig ersättning för
28 Rodhe s. 226.
29 Frågan är svårbedömd, se t.ex. Treitel s. 385 ff.
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den nytta som de haft av att de över ett år nyttjat fastigheten som bo
stad.
Då fastighetsköp återgår på grund av ogiltighet eller rättsligt fel
har part i god tro brukat få behålla den avkastning som han er
hållit.

Se HD 1933:R 20 (köparens fång var olagligt), HD 1933:M 9 (säljaren
hade inte haft rätt att sälja fastigheten), HD 1949:123 (säljaren saknade
rättslig handlingsförmåga, se nedan 14.2), HD 1966:130 (rättsligt fel,
se ovan 6.4) samt vid åtkomstklander nya JB 3:3.

Köpare som var i god tro vid köpslutet har fått behålla också
sådan avkastning som han fått efter det han fått reda på klander
grunden, således kanske ända till dess saken avgjorts i HD. Kö
paren har ju hela tiden svarat för fastighetens underhåll och
skötsel, vartill kommer att det vore obilligt om han måste återbära en avkastning som han erhållit under en lång tid och redan
konsumerat.30 Köparen borde dock enligt mitt förmenande
kunna dömas att utge åtminstone en del av avkastningen, t.ex.
då han bort inse att han inte är rätt ägare till fastigheten, men
ändå fortsatt rättegången.
D. Uteblivna intäkter och förmåner
9. S:s rätt att få sin skada ersatt inkluderar i princip ersättning
för intäkter och förmåner som S har gått miste om, t.ex. då S
inte kan göra ett täckningsköp och därför går miste om en för
säljningsvinst. Vid utomkontraktuell sak- och personskada er
sätts enligt SkL 5:2 och 5:5 bl.a. ”minskning i inkomst eller
uppehälle”. Bevisandet av skadan bereder ofta svårigheter, HD
1972:19 (ovan 5.6) gällde avkastningen av några garage.

HD 1940:139. S hyrde av A ett fabriksutrymme jämte lagerrum på vin
den. A företog en ombyggnad av huset, vilken ledde till att S gick miste
om lagerutrymmet. A ålades att ersätta den inkomstförlust som S där
igenom tillfogades.

Då A av ett företag beställt en varuleverans, men annullerat be30 Tepora m.fl. s. 248 ff, PropJB s. 67.
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ställningen, går företaget miste om sin försäljningsvinst, i varje
fall om det har tillgång till likadana varor så att det kan möta
annan efterfrågan på dem. Men för ett utdömande av skadestånd
krävs övertygande utredning att skada uppkommit för företa
get.
HD 1932.R 24. A hade inte uppfyllt sitt löfte till ett bolag att under
de fem följande månaderna köpa fem bilar av bolaget. Då bolaget var
ken hade utrett sitt billagers storlek, bolagets omsättning eller bilarnas
gängse pris vid de fem månadernas utgång och då bolaget inte heller
hade visat till vilket pris det sedermera hade sålt sagda fem bilar, för
kastades bolagets krav på ersättning av A för förlorad vinst. (Omr. Två
JR ålade A att utge till bolaget ersättning för den vinst som bolaget
förlorat genom fem osålda bilar.) - Minoriteten i HD utgick från att
den vinst som bolaget gått miste om genom A:s förfarande borde er
sättas, helt oberoende av om och till vilket pris bolaget sedermera sålde
de fem bilarna. Såsom Atiyah s. 314 anför om ett rätt liknande engelskt
avgörande är det ingalunda givet att, vare sig fråga är om genussaker
eller om unika saker, minoritetens ståndpunkt i vårt fall vore riktigare.
Skulle det av A sålda, uthyrda eller utlovade avtalsföremålet vara
avsett för S:s privata bruk har S ju, om A:s prestation uteblir
eller är defekt, inte drabbats av förlorad inkomst eller annan di
rekt ekonomisk förlust. Men en stilleståndsersättning bör ändå
kunna dömas. Ersättning kan ges för att S inte kan utnyttja en
sak för privat bruk, t.ex. en bil för rekreation eller nöje eller en
byggnad såsom fritidsbostad. S får här ersättning inte för sina
utgifter, utan närmast för förlorad nytta.31 Ersättningen gäller
en skada som är både ekonomisk och ideell, se 11.5.

HD 1936: 334. En torparänka (S) hade enligt avtal med A rätt att, se
dan hon flyttat bort från ett på A:s ägor beläget torp, ända till sin död
besitta och odla torpets åkerområde. På talan av S ålades A att överlåta
området till S och låta det vara i hennes besittning så länge hon levde.
Då S inte hade visat, att hon före stämningen i målet hade krävt att få
området överlåtet till sig, förkastades hennes krav på ersättning för
fyra års förlorad avkastning av området. - Redan avtalets personliga
karaktär medförde att domstolen krävde sagda aktivitet av S. Men
hade hon väckt sådana krav, hade ersättning uppenbarligen kunnat ges
också för förlorade möjligheter att på området odla blomst och frukt.
31 Fleming s. 226 f, Andersson s. 535 ff.
7 Skadestånd vid avtalsbrott
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HD 1993:35. Ett bolag (S) hade servitutsrätt att utnyttja tolv bilplatser
på A:s tomt, men hade många år utan att reagera låtit A hyra ut plat
serna åt andra personer. Genom sin passivitet ansågs S ha förlorat sin
rätt till ersättning av A.

HD 1950:125. Två delägare (A) i ett dödsbo sålde till S sina andelar,
dvs. 5/8 av dödsboets fastighet, med vidtog inte på dem ankommande
åtgärder för skifte av dödsboet. S erhöll ersättning av A för att S under
tre år gått miste om avkomst av fastigheten och inte kunnat bo i dess
bostadsbyggnad.
Uteblivna intäkter ersätts ibland endast delvis, ibland inte alls, se
nedan punkt 10-12.

E. Direkt och indirekt skada
10. Allmänt. Termerna direkt skada (välitön vahinko) och in
direkt skada (välillinen vahinko) används i köplagen. De två
skadetyperna går delvis in i varandra och gränsen mellan dem
är oklar.32
En direkt skada som S tillfogas genom A:s avtalsbrott omfat
tar i stort sett utgifter och förluster som normalt inträder vid
avtalsbrott. En indirekt skada gäller framför allt förlorade eller
minskade intäkter på grund av avtalsbrottet (utebliven vinst,
lucrum cessans). Den indirekta skadan gäller ofta s.k. följdskada, en term som är mycket obestämd till konturerna och ofta
omfattar också skada som betraktas som direkt. Förlorade in
täkter av en sak kan t.ex. ofta betraktas såsom en redan existe
rande skada. Ju säkrare vinstutsikten är, desto närmare ligger det
att anse att skadan redan existerar.33
Gränsdragningen mellan direkt och indirekt skada har större
betydelse vid avtalsbrott än vid utomkontraktuell skada. Ersätt
ningen vid utomkontraktuell skada gäller vanligen person- eller
sakskada och omfattar både direkt och indirekt skada. Vid av
talsbrott, där ersättningen ofta gäller ren förmögenhetsskada,
kan ersättning för indirekt skada däremot vara utesluten, bl.a.
genom bestämmelse i avtalet, vid lösöreköp och bostadsköp
32 Se särskilt Sisula-Tulokas framställning s. 301 ff.
33 Lange s. 58 ff.
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också genom uttryckliga lagstadganden, enligt vilka ansvaret för
indirekt skada förutsätter culpa.
Mellan direkt och indirekt skada är en exakt gränsdragning
svår, alldeles såsom enligt Grönköpings Veckoblad decimalkommats exakta placering ofta bereder skolelever och andra
stora svårigheter. Vill man i ett avtal göra skillnad mellan direkt
och indirekt skada34 borde man mer eller mindre detaljerat ex
emplifiera vad man avser med termerna.
Vid vissa andra avtal än köp är en klar gränsdragning närapå
ogörlig, t.ex. i fråga om skada uppkommen i anslutning till för
ande av värdeandelskonton hörande till värdeandelssystemet.35
Det emellanåt anförda påståendet att den direkta skadan di
rekt anknyter till den skadelidandes person eller sak, medan den
indirekta skadan endast drabbar hans plånbok, ger inte någon
exakt vägledning för gränsdragningen, särskilt inte då fråga är
om en ren förmögenhetsskada. Till indirekt skada hänförs t.ex.
skada på annan sak än avtalsföremålet, således en skada som
drabbar annat än plånboken. Den indirekta skadan är visserli
gen ofta, men också den direkta skadan mången gång i hög grad
beroende av den skadelidandes individuella förhållanden. Den
indirekta skadan är mera svårförutsebar för den ansvarige, men
dock adekvat. Den direkta skadan beror i allmänhet inte på de
speciella dispositioner som den skadelidande har företagit, utan
den är både till sin uppkomst och omfattning mera normalt in
trädande vid avtalsbrottet i fråga.
Då indirekt skada ersätts är i stort sett fråga om ett ersättande
av det positiva avtalsintresset, medan ersättningen för direkt
skada gäller det negativa avtalsintresset. KöpL:s definition av
direkt skada omfattar dock också sådan skada som är att hän
föra till det positiva avtalsintresset. Detta gäller framför allt den
skadelidandes kostnader för ett täckningsavtal och hans utgifter
för hyrande av en ersättande vara och för eliminerande av ska
34 Routamo, NJM 1987I s. 219 f kritiserar indelningen vad betr, köp och enligt
Cuendet s. 68 ff har man i schweizisk doktrin ställt sig negativ till indelningen.
35Bl.a. på grund av svårigheterna med denna gränsdragning används i NU
1984:5 (s. 187) inte begreppen direkt och indirekt skada.
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dan genom att anlita utomstående arbetskraft eller betala över
tidsersättning åt egna arbetstagare.
Ett ersättande av indirekt skada kan ibland uteslutas genom
adekvanskravet, se t.ex. HD 1982:52 (leverans av trådrullar, an
fört ovan 8.4), ibland genom jämkning. En jämkning av avtalsrättsligt skadestånd har just motiverats med att en ersättning för
indirekt skada kunde vara oskälig mot den ansvarige. I synner
het ett utsträckande av det strikta ansvaret eller kontrollansvaret
till indirekt skada vållar ibland betänkligheter. Om i ett enskilt
fall starka skäl talar mot ett ersättande av indirekt skada, borde
ersättning inte ges. Sålunda kan, om en annons i en tidning in
förs för sent eller felaktigt, följden bli förlorad inkomst och an
nan stor skada för annonsören. Eftersom ett ansvar för tid
ningen ofta vore oskäligt, ibland helt orimligt, är det naturligt
att tidningen brukar gardera sig genom friskrivning. Något lik
nande gäller då en inlämnad film förkommer hos framkallaren.
Men även om friskrivning inte skett är det ofta påkallat att viss
indirekt skada lämnas oersatt, såframt detta inte strider mot ett
direkt lagrum.
Enär part ofta genom klausuler utesluter sitt ansvar vid
följdskador borde en domstol även utan lagstadgande eller fri
skrivning i speciella fall kunna anse att indirekt skada inte er
sätts. Detta skulle stå i konformitet med att den skadelidandes
positiva avtalsintresse inte alltid ersätts till fullo. Skadans stor
lek och ersättningens omfattning bestäms mången gång enligt
en rätt fri prövning.
Såsom ovan 5.7 anförts är en fastighetsförmedlare skyldig att
utge ersättning till sin huvudman A:s medkontrahent S då han
underlåtit sin upplysningsplikt gentemot denne. Ersättningsplikten mot S bedöms enligt avtalsrättsliga regler, se HD
1993:38, ovan 9.9, men anses i allmänhet omfatta S:s negativa
avtalsintresse.36 Förmedlarens egentliga avtalskontrahent är ju
A, varför det är naturligt att hans ansvar mot S inte uppgår till
det positiva avtalsintresset.

36 Wilhelmsson s. 231 f.
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HD 1980:70. A sålde till S en fastighet och anlitade därvid ett förmedlingsbolag. Bolagets ansvarige föreståndare T uppgav för S att fastig
hetens areal var 2.400 i stället för 1.850 m2. T ålades att med 550 mark
ersätta S:s skada. - Såsom fallet ofta är vid felaktiga uppgifter är det
omöjligt att någorlunda exakt bedöma hur stor skada den felaktiga
uppgiften medfört.
I följande avgörande gavs ersättning utöver det negativa avtalsintresset genom att ersättningen gällde den uteblivna byggnadsrätten. Här var det något lättare att uppskatta skadans storlek.

HD 1988:64. B sålde genom en förmedlingsbyrå (bolaget A) sin fastig
het till S. A upplyste därvid S om fastighetens areal och outnyttjade
byggnadsrätt, vilka uppgifter intogs i köpebrevet. A borde likväl ha
tagit reda på och upplyst S om att en del av fastigheten enligt stadspla
nen skulle utan ersättning upplåtas till gatumark, varigenom byggnadsrätten minskades. S hade kunnat lita på A:s uppgifter och därför
inte försummat sin egen undersökningsplikt. A och A:s ansvarige fö
reståndare ålades att solidariskt med B ersätta den skada som den
minskade byggnadsrätten medförde för S. B:s ansvar hade karaktären
av prisavdrag. Enligt Fastförmedlare F § 15 svarar också föreståndaren
för rörelsens verksamhet.
I angloamerikansk rätt ser man, t.o.m. då fråga är om att A svikligen
gett S felaktiga uppgifter (”Fraudulent misrepresentation”), att S
ibland får nöja sig med ersättning för sitt negativa avtalsintresse (om
den felaktiga uppgiften inte funnits skulle S inte alls ha ingått köpet),
se Cheshire m.fl. s. 284 f.
I det följande (punkterna 11 och 12) behandlas endast köp, där
gränsdragningen i lag har getts något fastare konturer, men där
å andra sidan en skarpare gränsdragning är nödvändig till följd
av att olika lagregler gäller för skadestånd vid direkt och indi
rekt skada.
Tillämpar man i något fall ett kontrollansvar utanför köpla
gens område, är man inte tvungen att också följa KöpL:s gräns
dragning mellan direkt och indirekt skada. Ehuru A varit culpös
kunde han därför ibland åläggas att ersätta endast viss indirekt
skada.

11. Gränsdragningen i KöpL. I Köpl § 67 mom. 2 omtalas i fem
punkter vad som är en indirekt skada vid köp.
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Indirekt skada till följd av avtalsbrott är enligt KöpL:

1) minskad avkastning och förlorade intäkter av varan (t.ex. på
grund av dålig kvalitet),
2) annan skada till följd av att varan inte kan utnyttjas (den
köpta bilen kan t.ex. inte användas en tid på grund av ett fel,
varför köparen får en stilleståndsersättning utan att han be
höver påvisa någon direkt ekonomisk skada),
3) den vinst som köparens avtal med tredje man skulle ha gett,
4) skada på annan egendom än avtalsobjektet samt
5) sådan förlust som liknar de nämnda indirekta förlusterna
och är svårförutsebar (t.ex. då den till omfattningen varit
svår att förutse).

Enligt KöpL § 67 mom. 3 bör den förlust som köparen lider
då han begränsar en direkt förlust betraktas som en direkt
skada.
I huvudsak är det således i KöpL § 67 mom. 2 fråga om sådan
förlust som köparen gör genom att han inte kan utnyttja varan
på avsett sätt (punkterna 1-3), skada på annan egendom än avtalsföremålet (punkt 4) samt annan liknande svårförutsebar för
lust (punkt 5). I punkt 2 är det närmast fråga om en ideell eller
ekonomisk-ideell skada.
Att KöpL:s gränsdragning mellan direkt och indirekt skada
är svår och leder till tankegymnastik beror bl.a. på tre bestäm
melser i KöpL.

a. Då avtalet mellan säljaren (A) och köparen (S) hävs och S in
går ett täckningsavtal uppkommer skada för honom i form av
prisskillnaden mellan priset i täckningsköpet och priset i avtalet
med A. Oaktat täckningsavtalet kan bidra till att minska en indi
rekt skada, är enligt KöpL fråga om en direkt skada (i KöpL
§ 67 omtalas prisskillnad i mom. 1, men inte i mom. 2). En kö
pare har t.ex. haft för avsikt att genast sälja föremålet för A:s
prestation och göra en vinst. Då A:s prestation uteblir eller är
felaktig häver köparen avtalet med A och ingår ett täcknings-
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avtal.37 Ersättningen till köparen £ör prisskillnaden leder ju till
att han inte drabbas av någon förlorad vinst, men ersättningen
anses ändå som en direkt skada.3839
Om köparen vid säljarens avtalsbrott för att kunna fortsätta
sin vinstbringande verksamhet ersätter säljarens prestation med
interna åtgärder, vilka föranleder större kostnader för honom han låter t.ex. sina egna arbetstagare utföra extra arbete - eller
om köparen tillfälligt hyr en ersättande vara, har vi enligt Prop
KöpL att göra med en direkt skada. Detta motiverar PropKöpL
helt följdriktigt med att sagda åtgärder kan jämställas med
täckningsköpw Eftersom ett täckningsköp ( och åtgärder som
kan jämställas därmed) medför en direkt skada, bör S:s skada i
den utsträckning den kan minskas genom täckningsköpet be
traktas som en direkt skada.
Man kan följaktligen göra det intressanta konstaterandet att
utgifterna för täckningsavtalet (och därmed jämförbara åtgär
der) ersätts utan krav på culpa.
HD 1992:86 (se ovan 4.3). Köparen av en motorbåt kunde till följd av
fel i motorn inte använda båten under sommarmånaderna. Säljaren
hade inte varit culpös och ålades därför inte att ersätta denna skada. Om köparen hade hyrt en ersättande båt för sommaren hade hyresbe
loppet varit en direkt skada. Även om köparen låtit bli att hyra en er
sättande båt, t.ex. då den begärda hyran i hans tycke varit alltför hög,
borde han ha fått en skälig ersättning för att han inte kunnat använda
båten under sommaren. Denna ersättning får dock inte överstiga de
skäliga kostnaderna för hyrandet av en ersättande båt. Se Sandvik
181 f, 191 ff, Haltmark s. 73.

b. Den andra bestämmelse som försvårar gränsdragningen är
den i KöpL § 67 mom. 3. Köparen anses lida en direkt skada om
han i syfte att begränsa en direkt skada har valt ett handlingsal
ternativ som orsakat en indirekt skada.40
Antag att säljaren inte har levererat en maskindel till köparen.
37 Finge köparen inte prisskillnaden ersatt vore det ju meningslöst att häva kö
pet, se Hastad, NJM 1987 II s. 358.
38 PropKöpL s. 39.
39 PropKöpl s. 119. Se även Sevon m.fl. s. 89 f.
40 Se Sevön m.fl. s. 90 och exemplen i PropKöpL s. 121.
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För att begränsa sin direkta skada företar köparen inte ett täckningsköp av en likadan maskindel, utan låter i stället sin pro
duktion avstanna. Köparens skada av ett produktionsstopp
borde ju enligt KöpL § 67 mom. 2 vara en indirekt skada, men
eftersom produktionsstoppet här tjänar till att begränsa en di
rekt skada är den skada som det medför en direkt skada.
c. En tredje oklar bestämmelse gäller varans vidareförsäljning av
köparen. Om säljaren (A) har begått ett avtalsbrott, t.ex. genom
dröjsmål eller genom leverans av felaktig vara, och köparen (S)
i sin tur har sålt varan vidare till T med påföljd att S på grund
av dröjsmålet eller felet är nödsakad att till T utge skadestånd
(eller vid fel prisavdrag), kan S mycket väl anses ha drabbats av
en direkt förlust, för vilken A således svarar utan culpa. Enligt
PropKöpL utgör med rätta en sådan ersättning, som S erlägger
till T och som beror på A:s avtalsbrott och därför ger S regress
rätt mot A, en direkt förlust för S.41 Förlusten är här direkt an
knuten till A:s presterande. Ur A:s synpunkt är det knappast
någon skillnad om S själv använt varan eller sålt den vidare till
T. Här anses fråga således inte vara om en sådan i KöpL § 67
mom. 2 punkt 1-3 nämnd förlust som S tillfogas genom att han
inte kan utnyttja varan.
Bedömningen av ett avtalsvite som S förbundit sig att erlägga
till T vållar svårigheter. Enligt PropKöpL är vid dröjsmål ett så
dant avtalsvite i allmänhet en indirekt skada.42
Detta motiveras med att S borde ha tryggat sin ställning gent
emot A genom att inta en vitesklausul i sitt avtal med A. Detta
motiv är knappast hållbart.43 Då icke-culpöse A svarar för det
skadestånd, som S på grund av A:s avtalsbrott bör erlägga till T,
borde A:s ansvar också gälla ett (skadestånd i form av) avtalsvite
som S bör utge till T, förutsatt att avtalsvitet är adekvat, se ovan
8.4. Ett uteslutande av icke-culpöse A:s ansvar för ett dylikt av41 PropKöpL s. 119.
42 PropKöpL s. 119.
43 Se den kritik som Routamo, NJM 19871 s. 219, Hoppu, LM 1988 s. 57 f och
Hastad s. 148 ff anför.
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talsvite borde kunna ske endast om A kan stöda sig på bestäm
melsen i KöpL § 67 mom. 2 punkt 5 om ”liknande svårförutsebar förlust”.
Gränsdragningen mellan direkt och indirekt skada är således
svår. Lagstiftaren kunde visserligen helt slopa undantaget för in
direkt skada,44 men härigenom bleve den icke-culpöse säljarens
ansvar alltför vidsträckt. Skadan faller kanske otvetydigt inom
hans kontrollsfär, adekvansreglerna anger endast den yttersta
gränsen för hans ansvar och en jämkning av hans ansvar bör vara
en undantagsföreteelse. Den existerande flitiga användningen av
friskrivningsklausuler utvisar behovet av en ansvarsbegräns
ning. Härtill kommer att köparen ju ofta har möjlighet att för
säkra sin indirekta skada.
Man kan tvärtom fråga sig om inte t.o.m. ett ansvar som gäller
varje direkt skada ibland leder alltför långt. Detta gäller spe
ciellt då säljaren (utan att särskild utfästelse eller culpa förelegat)
gett köp aren felaktiga uppgifter om varans egenskaper. Har säl
jaren i god tro sålt ett konstverk såsom äkta, oaktat det seder
mera visar sig vara en förfalskning, borde han mången gång inte
bära ansvaret för ett täckningsköp eller för varans gängse pris,
utan det borde räcka med att han presterar ersättning för köpa
rens negativa avtalsintresse. Felaktiga uppgifter medför fel av ett
speciellt slag. Se även ovan punkt 10 in fine om anglo-amerikansk rätt.
12. KonsSkL och BostadsköpL. Enligt KonsSkL 5:10 och 20, 8:10 och
20 samt 9:11 och 20 krävs culpa för ersättande av indirekt skada vid
dröjsmål och fel. Såsom indirekt skada anses endast
1) inkomstförlust som konsumenten lider genom avtalsbrottet,
2) skada som beror på en förpliktelse som grundar sig på ett annat
avtal, t.ex. då säljarens dröjsmål leder till att köparen måste betala
onödiga resekostnader för en montör som han beställt, se PropKonsSkL s. 54, och
3) viss ideell skada, se nedan 11.3.
Enligt BostadsköpL 4:11 och 26 krävs culpa för ersättande av indirekt
skada vid dröjsmål och fel. Indirekt skada är viss inkomstförlust och
viss ideell skada.
44 Sandvik s. 198, 202 ff.
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Den i de nyssnämnda punkterna 1-3 nämnda skadan anses dock
inte såsom indirekt skada i den mån den orsakas av åtgärder för att
begränsa direkt skada.
Indirekt skada definieras således något annorlunda än i KöpL. En
ligt PropKonsSkL s. 10 beror detta på att KonsSkL gäller förhållandet
mellan näringsidkare och konsument, medan KöpL närmast reglerar
köp mellan två näringsidkare. I motiven anges inte varför en bestäm
melse motsvarande den i KöpL § 67 mom. 2 punkt 5 (se ovan punkt
11) inte befunnits påkallad, men antagligen anses man komma tillrätta
med adekvans- och jämkningsreglerna.

E Avdrag från ersättningen

13. Då A på grund av avtalsbrott eller då hans avtal med S åter
går är skyldig att ersätta S:s skada, har A rätt att göra vissa av
drag från ersättningen och kan därigenom minska sin ersättningsplikt. I det följande anförs endast några synpunkter på
detta problem.45 Givet är att differensläran inte ger nämnvärd
grund för avgörandet. Fråga är emellanåt om intrikata situatio
ner, där en avvägning av kontrahenternas intressen ställer sig
vansklig. Utan avdraget skulle S mången gång erhålla ett slags
obehörig vinst.
Från den skadeersättning som A bör prestera till S bör avdrag
göras för de inbesparingar som S har gjort eller kunnat göra på
grund av A:s avtalsbrott.
Då en hyresgäst lämnat hyran obetald och flyttat bort, bör
från skadeståndet till hyresvärden avdrag göras för inbesparade
uppvärmningskostnader och för vad hyresvärden kunnat för
värva genom uthyrning åt annan, förutsatt att en sådan varit
möjlig och befogad.
Vid avbeställning måste avdrag göras för kostnader och utgif
ter som medkontrahenten har inbesparat på grund av avbeställ
ningen.
HD 1953:61. Sedan A bindande beställt hotellrum för en kongress annullerade A beställningen av hälften av rummen. Hotellet lyckades
hyra ut en del av rummen och krävde för återstoden rumshyran av A.
45 Se f.ö. Taxell s. 351 ff, 363 ff.
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Då ersättningens storlek bestämdes beaktades som avdrag inte blott
hyran för de rum som hotellet lyckades hyra ut, utan även de kostna
der som hotellet inbesparat på grund av avtalsbrottet.
HD 1984:57, nedan punkt 18.

Avdrag bör ske för den fördel som skadan har medfört för S.
HD 1982:40. Ett bolag överförde sin arbetstagare S på grund av dennes
sjukdom till ett arbete med lägre lön. Då bolaget ansågs ha vållat sjuk
domen ålades bolaget att till S utge skillnaden mellan dennes förra lön
(inklusive ackordtillägg, men meö fråndragning av skifttillägg och tilllägg för arbete i sämre arbetsförhållanden) och dennes lön i det nya
arbetet. - HD:s motivering (välttynyt työskentelemästä vuorotyössä
ja olosuhdelisien edellyttämissä olosuhteissa) utvisar att arbete i ett
enda skift och i en renare miljö ansågs utgöra en fördel för S, men inte
frånvaron av ackordarbete. Se även Suhonen s. 872, 875.

För att en fördel skall avdras från ersättningen bör fråga vara
om en fördel som har ett direkt samband med skadan, således
samma tankegång som ligger till grund för adekvansregeln att
skadan bör stå i samband med avtalsbrottet. Om en hyresgäst
flyttar bort den första oktober och lämnar några månaders hyra
obetald får han, då han blir krävd på den obetalade hyran, inte
göra avdrag för att hyresvärden får en högre hyra av den hyres
gäst som flyttar in i bostaden den första oktober.
HD 1960:39. En kommun sände inte i laga tid skattelängderna till ut
mätningsmannen (S) för indrivning av obetalda skatter. Eftersom som
liga av dessa skattskyldiga frivilligt erlade sina skatter till kommunen,
gick S till denna del miste om sin indrivningsprovision (10-25 procent
av de redovisade beloppen). Från den ersättning som kommunen åla
des att utge till S gjorde hovrätten ett avdrag, enär S:s arbetsmängd
hade minskat. I HD var det inte mera fråga om detta avdrag. (Omr.
3-2. Minoriteten i HD ansåg att avtalet mellan kommunen och S inte
hindrade kommunen från att, utan att utge provision till S, motta fri
villigt erlagd skatt.) - Man kan naturligtvis fråga sig om utmätnings
mannens minskade arbetsmängd medfört en nämnvärd fördel för ho
nom.
Augdahl s. 251 f anför följande exempel. En transportör (A) har åta
git sig att transportera fisk till en fiskhandlare. A försummar att utföra
transporten. Följden blir att fisken tar skada och att fiskhandlaren,
som i stället för A anlitar en annan person för transporten, av sin kö-
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pare får ett sämre pris för fisken. Denna förlust bör A ersätta, utan att
avdrag görs för att den nya fraktföraren utfört transporten billigare än
A hade gjort. - Fiskhandlaren har här krävt ersättning för den skada
fisken lidit. Skulle han däremot av A kräva ersättning för de kostnader
som han haft att skaffa en annan transportör, då bör avdrag ske för att
denne varit billigare.

S:s avhjälpande av felet eller täckningsavtalet kan, utan att priset
på varan har stigit eller sjunkit, leda till att S får en prestation
som är värdefullare än den enligt avtalet med A. I så fall bör S:s
nytta ofta avdras från den ersättning som A döms att utge till S.
Då gammalt ersätts med nytt kan nyttan dock vara tvivelaktig.
Då en köpare på grund av säljarens dröjsmål häver köpet och
kräver att få tillbaka det erlagda priset, är det uppenbart att säl
jaren inte har rätt att innehålla en del av priset med motiveringen
att varans värde har sjunkit efter köpslutet. Då kontrahents pre
station återgår är det inte fråga om något skadestånd. Men även
om köparen häver köpet och kräver skadestånd för de kostnader
som avtalet har medfört för honom, synes det riktigt att säljaren
inte får avdra den fördel som köparen har av att han återställer
en vara vars värde har sjunkit efter köpslutet, se ovan punkt 2.
En annan sak är att vid beräknandet av köparens skada hänsyn
bör tas till om han kan ingå ett sådant täckningsköp som tillgo
doser hans intressen, se ovan punkt 3.

G. Åtgärder av den skadelidande för begränsande av
skadan

14. Skyldigheten att begränsa skadan. Det ankommer på den
skadelidande S att efter skälighet och förmåga minska, begränsa
eller åtminstone försöka begränsa eller eliminera den förlust
som avtalsbrottet medfört, förutsatt att S inte behöver utsätta
sig för en oskälig risk. Situationen här är en annan än vid utomkontraktuell skada.46 S bör kanske häva avtalet eller avbryta sitt
eget presterande, t.ex. inte fullborda sitt bygge. S skall inte vidta

46 Se om begränsning av förlusten Saxén s. 122 ff, 282 f, Andersson s. 478 ff.
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åtgärder som ökar förlusten, se t.ex. KonsSkL 5:2 mom. 2 och
HD 1984:180.
Ofta är en följd av S:s underlåtelse att en större eller mindre
del av skadan inte anses orsakad av A, således brist på kausalitet.
S:s underlåtelse att vidta förnuftiga räddningsåtgärder kan inne
bära medvållande från hans sida.
Enligt KöpL § 70 mom. 1 bör den skadelidande parten vidta
skäliga åtgärder för att begränsa sin skada och får annars, om
han försummat detta, själv bära en motsvarande del av förlus
ten. Kraven på honom ökar om han genom tillgång till egna re
surser eller särskild sakkunskap snabbt kan ingripa med lämp
liga åtgärder.47 Även om S inte direkt kan åläggas att vidta de
åtgärder som skulle begränsa skadan, kan hans underlåtenhet att
företa dem leda till jämkning av den ersättning som han erhåller
av A.

HD 1966:76. Trädgårdsmästaren S upphörde inte med eldningen i sitt
växthus, oaktat han observerade att den eldningsolja som han köpt av
A var oren och utvecklade rök. 17.000 av hans krysantemer förstördes
av röken. A dömdes att utge skadestånd till S, men på grund av S:s
medvållande sänktes ersättningen från 10.000 mark till 8.000 mark.
HD 1986:71. Arbetstagaren S hade blivit olagligen uppsagd av sin ar
betsgivare. Den ersättning för förlorad arbetsförtjänst som arbetsgiva
ren ålades att utge till S nedsattes på grund av att S, sedan han blivit
uppsagd, utan att söka nytt arbete och för att undvika sysslolösheten,
hade studerat ett läsår vid ett institut. - Tankegången med förlorat un
derstöd vid studier är bekant för dagens arbetslösa ungdom.
HD 1984:12. Arbetsgivaren A hade erbjudit sin olagligen permitterade
arbetstagare S tjänst på en annan av företagets arbetsplatser. Då denna
tjänst, som S inte antog, hade motsvarat S:s yrkesskicklighet och varit
förbunden med lika lön som den förra tjänsten, erhöll S av A ersätt
ning endast för den kostnadsökning som resorna till den nya arbets
platsen skulle ha medfört för honom (Omr. 3-2. Minoriteten ansåg att
S:s skada borde uppskattas utan hänsyn till den erbjudna tjänsten.)

Några oskäliga krav får inte ställas på S beträffande begränsan
det av skadan.
47 Hellner-Ramberg s. 54. Enligt BGB §324 bör vid viss omöjlighet avdrag
ske för vad S ”böswillig” underlåtit att förvärva.
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HD 1994:37. (se ovan 8.3). Här kunde S ha begränsat skadan genom
att uppta ett lån, men detta hade krävt helt speciella åtgärder.

HD 1990:30. En pensionär (S) anförde att han i en bank inbetalat
34.000 mark att sändas till X såsom betalning för S:s skuld till X. Ban
ken påstod att S inbetalat endast 3.400 mark (svårigheter med dcimalkommats exakta placering?), men S vann tilltro och banken ålades att
ersätta honom hela hans skada, bl.a. alla de kostnader som han haft då
han för att kunna betala skulden till X tagit lån i en annan kreditinrätt
ning. HD anförde att skulden till X hade varit ett avsevärt belopp för
S, varför det var naturligt att han utan att uppta lån inte kunde på nytt
prestera medel för skuldens betalning. - Banken borde således genast
(mot säkerhet) ha sett till att S:s skuld till X blev betald. HD:s utta
lande utvisar att skadan ansågs vara förutsebar (adekvat).
Om S kan minska sin skada genom att rikta ett ersättningskrav
mot tredje person, bör han antagligen göra det. Men för att
minska skadan behöver S inte ge sig in i en osäker rättegång eller
offra stora summor på en rättegång. Givet är att han bör vidta
sådana åtgärder som avtalet med A ger vid handen.
13. Rätten till ersättning för åtgärderna. Då S själv eller i sitt
företag begränsar skadan eller avhjälper felet, har han rätt till
ersättning av A. Utför A inte alls sin prestation eller är den fel
aktig eller på annat sätt bristfällig, bör S dock i allmänhet ge A
tillfälle att avhjälpa bristen. I annat fall maximeras den ersätt
ning S får till A:s reparationskostnader.
I KöpL har rent av införts en viss rätt för köparen att kräva att säljaren
avhjälper felet, KöpL § 34. Även om köparen underlåter att göra detta
krav, går han inte miste om sin rätt att på grund av felet kräva skade
stånd av säljaren. Vid beräknandet av skadeståndet bör dock säljarens
intressen tillgodoses sålunda att vederbörlig hänsyn tas till att han inte
beretts tillfälle att avhjälpa felet, se Juha Pöyhönens kommentar till
HD 1984:180 i LM 1985 s. 552 ff, 560 ff. I detta avgörande ansågs kö
paren ha förverkat sin rätt till prisavdrag.

Kan eller vill A inte avhjälpa bristen, bör S ha rätt att begränsa
skadan på A:s bekostnad. Detta är också fallet om A inte har
särskilda skäl för att avhjälpandet anförtros honom eller annan
bestämd person. Oftast innebär det ju en billigare och bekvä
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mare lösning för A att S själv reparerar felet och får en skälig
ersättning härför. Det förhållandet att S har en reparationsverk
stad bör inte ge honom en sämre ställning än en sådan skadeli
dande som låter andra verkstäder ta hand om reparationen.48
HD 1967:M 1. S hade som minkföda köpt 6.200 kilo djupfryst slaktav
fall, vilket visade sig vara infekterat av bakterier och helt obrukbart. S
erhöll inte av säljaren ersättning för förvaringen av avfallet, då S inte
visat att han haft särskilda kostnader härför. (Omr. 3-2. Minoriteten
ansåg att S hade rätt till ett skäligt belopp för förvaringen.) - En skälig
ersättning för olägenheten (en ekonomisk-ideell skada) synes mig att
här kunde ha kommit i fråga.

HD 1950:52. Oaktat ett bolag (A) hade förbundit sig att hålla en kvarn
i gång och låta S där mala sin säd gratis, stängde A kvarnen och anvi
sade S en annan kvarn, där S fick mala gratis. A ålades, förutom att
öppna den stängda kvarnen, att utge ersättning till S för kostnaderna
för längre resor till den andra kvarnen. - Dessa kostnader utgjorde en
direkt skada för S.
Skulle S:s egna arbetstagare inom ramen för sina normala upp
gifter ha lokaliserat ett tekniskt fel i A:s prestation till S, medför
detta enligt PropKöpL inte nödvändigtvis sådana extra kostna
der som A bör ersätta.49 Det tycks mig att skadan ibland kunde
vara ersättningsgill, t.ex. då fråga varit om ett flera timmars nöd
vändigt arbete.

HD 1972:81.1 ett fastighetsbolag lät S på egen bekostnad reparera skådefönstret i sin lägenhet, vilket hade förstörts av en okänd person. Bo
laget ålades att ersätta S:s reparationskostnader. Den omständigheten
att S själv hade låtit reparera skadan förklarades inte frita bolaget från
ansvar. - Bolaget, som helt hade ifrågasatt sin reparationsskyldighet,
skulle i varje fall ha anlitat en reparatör för reparationen.
Sisula-Tulokas, Prisavdrag s. 52 anför ett avgörande av konsumentklagonämnden. Då S:s hund hade fått förskämd mat ansågs skadeståndet
till S också gälla utgifterna för hundens framtida specialdiet.

HD 1972:96. Det ålåg en byggnadsfirma (A), som hade uppfört ett hus
åt ett bostadsaktiebolag och bl.a. åt S sålt aktier i huset, att i samband
48 Se Saxén s. 279, Fikentscher s. 251.
49 PropKöpL s. 118.
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med årsreparationerna utföra vissa smärre reparationer i lägenheterna.
S förbjöd dock A att utföra dessa arbeten i sin lägenhet. Eftersom fel
aktigheterna hade varit små och S inte kunnat visa godtagbara skäl för
sin vägran, hade S inte rätt till ersättning av A för de outförda repara
tionerna. (Omr. 3-2. Minoriteten dömde A att utge viss ersättning till
S.)

Då S låter avhjälpa felet bör han se till att avhjälpandet sker med
vederbörlig hänsyn till A:s intressen och till skäliga kostnader.
I den utomkontraktuella skadeståndsrätten brukar man anföra,
att reparationen av en skadad sak inte får vara orealistisk eller
obillig mot A.50 För att vara ersättningsgilla bör reparationsut
gifterna vara motiverade. De bör därför i allmänhet inte över
stiga skillnaden mellan sakens värde såsom oskadad och dess
värde i skadat skick (sakens värdeminskning). I annat fall ersätts
kanske endast återanskaffningskostnaderna minus sakens rest
värde. Ibland får A dock finna sig i att reparationskostnaderna,
oaktat S vederbörligen har tillgodosett A:s intressen, överstiger
sakens värdeminskning. Detta är t.ex. fallet om saken har ett af
fektionsvärde för S.
Man kan inte åvälva A kostnader som efter en avvägning av
A:s och S:s intresse av avhjälpandet måste anses som oskäliga
mot A.
Vid avhjälpandet bör motpartens intressen i nödig mån tillgo
doses.
HD 1985:29. En bank hade såsom panthavare realiserat i pant givna
bostadsaktier genom att sälja dem på frivillig auktion till ett pris som
väsentligt understeg deras gängse värde. Aktiernas ägare tillerkändes i
skadestånd skillnaden mellan aktiernas gängse värde vid tiden för
pantauktionen och det pris som hade erhållits för dem. - Se numera
HB 10:2.
HD 1964:11. I samband med ett köp hade säljaren (A) gett köparna
(S) företrädesrätt att använda en på A:s marker belägen A tillhörig
brunn, som S hade grävt och iståndsatt. En tid efteråt fördjupade A
ett sandtag så att vattnet leddes bort och brunnen sinade. A ålades att
ersätta S de nödiga kostnaderna för en borrbrunn på samma ställe. Så
50 Se Saxén s. 278 f, Fikentscher s. 293. Se betr, avtalsrätten t.ex. Treitel s. 106
(”at a reasonable cost”).
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som avdrag beaktades att S hade beretts nytta genom att de fått en
bättre brunn. (Omr. 3-2. Minoriteten ville ge S ersättning också för
att de måste skaffa hushållsvatten på annat håll under tiden fram till
borrbrunnens tillkomst.) - Minoritetens åsikt tycks mig riktigare. Re
dan den omständigheten att fråga var om en del av A:s motprestation
vid ett köp motiverade att S fick viss ersättning för tiden fram till det
borrbrunnen blev färdig.

Om A:s prestation av en sak försenas, inverkar det nedsättande
på S:s rätt till skadestånd att S inte skulle ha använt saken under
tiden för förseningen.
S kan före det skadan inträffade ha vidtagit åtgärder i syfte
att gardera sig mot framtida skador. I Tyskland har S tilldömts
ersättning för sådana åtgärder som medfört att en större skada
än den inträffade därigenom undvikits. Det har sålunda ansetts
att ett spårvägsbolag hade rätt till delvis ersättning för anskaff
nings- och underhållskostnaderna för en reservvagn, som av bo
laget anskaffats redan före det skadan inträffade. Avgörandet
har kritiserats. Enligt Larenz saknas orsakssamband.51 Det
tycks mig att det är S:s sak att stå för de åtgärder som han vidta
git i syfte att skydda sig mot skador som kanske i framtiden
drabbar honom genom eget eller andras förfarande.

H. Skadans bevisande

16. Det ankommer på S att visa vilken skada som han lidit och
dess storlek. Fullt bevis kan dock inte alltid krävas, utan ibland
måste svagare bevisning vara tillräcklig. Enligt RB 17:6 får dom
stolen uppskatta skadan till ett skäligt belopp, ifall bevisning om
skadans storlek inte alls eller endast med svårighet kan föras.
Denna föreskrift gäller också skada genom avtalsbrott.
Det kan vara tillräckligt att S gör skadan sannolik, varefter
det är A:s sak att visa att den inte skulle ha uppkommit.

HD 1935:569. S hade åtagit sig att mot vederlag transportera A:s varor,
men A ombetrodde transporten åt andra personer, eftersom A påstod
att S inte kunde utföra transporten på grund av annat arbete som S
51 Larenz I s. 508 ff.
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åtagit sig. S erhöll full ersättning av A för sin förlust, eftersom A inte
kunnat bevisa sitt påstående.
HD 1984:206. En advokat försummade att inom föreskriven tid väcka
talan om återgång av sin klients andra äktenskap. Då klienten hade
gjort sannolikt att återgång skulle ha dömts, ålades advokaten att er
sätta henne värdet av pensionsrätten efter hennes avlidne första man,
vilken pensionsrätt hon visserligen (enligt då gällande lag) hade förlo
rat då hon gifte om sig, men som hon skulle ha återfått vid en återgång
av det andra äktenskapet.
I ett gammalt och känt tyskt rättsfall hade en bagare gjort bul
larna mindre än vanligt, men av beställaren (S) tagit samma pris
som förut. S obseverade inte felet och tog för bullarna av sina
kunder det tidigare priset. Frågan om den baksluge bagaren
hade tillfogat S någon ersättningsgill skada besvarades med fog
jakande. S borde ju betala ersättning åt sina kunder, vartill kom
mer att S kan ha förlorat kunder till följd av händelsen. Bagaren
borde dessutom inte få dra fördel av ett efterföljande avtals
brott.
Av en förmedlare som fått i uppdrag att sälja sin huvudmans
fastighet kan det krävas en viss aktivitet, en viss handlingsplikt.
Om förmedlaren culpöst försummat sitt åtagande bereder bevi
sandet av huvudmannens skada svårigheter. Huvudmannen bör
visa att förmedlaren genom att vara aktiv hade fått ett bättre pris
än det huvudmannen sedermera kunnat få. Eller också bör hu
vudmannen visa att förmedlaren inte vidtagit någon viss åtgärd,
som sannolikt hade lett till resultat. Lyckas huvudmannen med
denna bevisning är det förmedlarens sak att prestera motbevis.52
Ibland förkastas S:s ersättningskrav därför att det väckts för
tidigt (innan en objektiv bedömning av skadans storlek varit
möjlig att göra).

HD 1966:130 (se ovan 6.4 in fine). Kravet på ersättning för att en bygg
nad måste avlägsnas förkastades såsom förtida.

52 Se även Hiekkaranta s. 193 ff, Wilhelmsson s. 194 ff.
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I. Ansvarsfriskrivning. Ansvarsskärpning

17. Allmänt. A kan i avtalet med S ha friskrivit sig från ersätt
ningsansvar för uppkommen skada, t.ex. så att hans ansvar ute
sluts helt och hållet eller för vissa typer av skada, eller så att det
begränsas till ett visst maximibelopp. I allmänna avtalsvillkor
förekommer friskrivningsklausuler ofta.
Man kan utgå från att friskrivningen är giltig och godtas av
rättsordningen. Redan i gamla JB 11:6 godtogs en friskrivning
från hemulsskyldigheten. En friskrivning kan ha fullt legitima
skäl, t.ex. föranledas av det ringa vederlag som S skall prestera.
På grund av klausulen kan A undgå ansvar för en skada som är
svårförutsebar, på gränsen till inadekvat skada. Genom ett stan
dardiserat skadestånd undviks tvister. I standardavtalen begrän
sas säljarens skadeståndsansvar ofta till en viss procent, t.ex. 15
procent av priset.
Å andra sidan kan en klausul vara oskälig mot den skadeli
dande, t.ex. en klausul i allmänna avtalsvillkor som ensidigt har
utarbetats av endast den ena parten. Av det nedan anförda fram
går att man på flera olika sätt har begränsat klausulernas räck
vidd. En kontrahents friskrivning gäller f.ö. ofta annat än hans
skadeståndsansvar.
I det följande berörs friskrivningsklausuler endast i all kort
het i anslutning till några HD-avgöranden rörande skadestånd.
Här må endast nämnas att Hemmo nyligen behandlat ämnet.53
Förr var det aningen tveksamt om oskäliga friskrivningsklau
suler kunde förklaras overksamma. Numera är detta ostridigt
möjligt enligt AvtL § 36. Ett oskäligt villkor i ett avtal kan jäm
kas eller lämnas utan avseende. Därigenom kan skydd beredas
den svagare kontrahenten, medan å andra sidan en fackman kan
få finna sig i en strängare bedömning. Avgörande blir en hel
hetsbedömning av avtalet och kontrahenternas ställning. En
jämkning av klausulen kan ske sålunda att den blott delvis för
klaras ogiltig. Vid bedömningen bör hänsyn tas till parternas
försäkringsmöjligheter. Såsom måttstock för vad som är skäligt
53 Hemmo s. 272-316.
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kan ibland användas dispositiva lagnormer om ansvaret och
dess storlek.
HD 1983:91. S hade i en kiosk till ett tippningsombud (ett bolag) in
lämnat ett V5-travtips. Kupongen försvann på obekant sätt, varför
ombudet inte kunde sända in den till tipsarrangören. Kupongen skulle
ha gett vinst 55.000 mark. Genom klausul i de allmänna avtalsvillkoren
hade arrangören fritagit sig själv från ansvar för skada som hans om
bud orsakade, och fritagit ombuden och deras medhjälpare från varje
ansvar med undantag för uppsåtligt skadeorsakande. HD ansåg att ar
rangören inte var ansvarig för sagda skada och att klausulen om ombu
dens fritagande från ansvar enligt AvtL § 36 skulle ha varit oskälig, så
framt ombudet hade handlat grovt culpöst. I detta fall ansågs grov
culpa likväl inte föreligga hos ombudet, och därför ansågs ej heller
ombudet skyldigt att ersätta S:s skada. (Omr. 3-2. Minoriteten ansåg,
med åberopande av AvtL § 36, att S hade rätt till ersättning av ombu
det. JR Surakka motiverade sin åsikt med att mottagandet och förva
ringen av kupongerna i en olåst trälåda inte hade varit organiserat på
ett tillräckligt omsorgsfullt och tillförlitligt sätt, varför en tillämpning
av klausulen skulle leda till oskälighet. Pres. Olsson åter anförde, att
den omständigheten att de allmänna avtalsvillkoren erhållit statsrådets
fastställelse inte inverkade på deras civilrättsliga giltighet. Villkoren
hade avfattats av arrangören, som hade ensamrätt att anordna travtippning. S hade inte kunnat inverka på behandlingen av kupongen
eller övervaka den efter inlämnandet. Ombudet hade inte kunnat visa
hur det gått till då kupongen försvunnit. Det vore därför uppenbart
oskäligt att frita ombudet från ansvar.) - Den omständigheten att om
budet inte alls kunnat visa hur kupongen försvunnit talade för minori
tetens åsikt, men avgörande var självfallet en bedömning in casu.
Alltför allmänt hållna klausuler godtas kanske inte. Vid hyresavtal
gäller klausulen ”i befintligt skick” tiden då avtalsföremålet överlåts,
inte tiden därefter.54 Men ett gåvoföremål är bortskänkt ”i befintligt
skick”.
En friskrivningsklausul som innehåller oklara eller osedvanliga vill
kor tolkas i allmänhet till nackdel för den som avfattat den. Den som
läser en klausul blir vanligen underkunnig om en massa omständighe
ter, för vilka motparten fritar sig från ansvar, men bara stundom inser
han vilken befrielse klausulen egentligen går ut på - liksom man av
en persons namnteckning kan få reda på något om hans karaktär, och
stundom hans namn.

54 Takki s. 96.
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HD 1989:98 (se ovan 2.3, fallet med Visakreditkortet). Följden av att
kreditens maximibelopp inte kunde kontrolleras föll helt naturligt på
kortets utställare. En generell force majeure-klausul var därför otill
räcklig som befrielsegrund.
HD 1975:30. I broschyren gällande en skidtävling hade angetts att
skidåkningen skedde på deltagarnas egen risk. Tävlingsarrangören (A)
hade oaktsamt lagt banan på ett farligt sätt med påföljd att en deltagare
slog huvudet mot en järnvägsskena, som befann sig på 165 centimeters
höjd över marken. A ansågs ansvarig för skadan, ehuru A naturligtvis
ansett att deltagarna bort ”se upp”. Ett godkännande av friskrivningen
hade varit oskäligt mot skidlöparen. För övrigt är en friskrivning i en
broschyr ofta ogiltig, se punkt 18.

18. Klausulens införlivande i avtalet. För att gälla bör klausulen
kunna sägas ingå i kontrahenternas avtal så att medkontrahenten har tillräcklig kännedom om dess innehåll.55 Detta krav har
vållat bedömaren stora svårigheter. Bekant är problemet med
allmänna avtalsvillkors inkorporering, deras införlivande med
de enskilda avtalen.56 Helt oväntade och tyngande villkor bere
der särskilda svårigheter.
Ett anslag i en butik att vissa allmänna bestämmelser om fri
skrivning gäller, utan att dock innehållet i bestämmelserna när
mare anges, är inte giltigt.

HD 1981:8. I en yrkesskola hade från en bil, som för reparation varit
inlämnad till skolans verkstad, försvunnit en fast monterad kasettspelare och högtalare jämte lösa kasetter. Den stad som ägde skolan kunde
inte visa att staden iakttagit nödig omsorg. I verkstaden fanns visserli
gen anslag om att skolan inte svarade för stölder, men dessa anslag an
sågs inte frita staden från skadeståndsansvar.
HD 1994:13. En programbyrå (S) hade såsom arrangör av en nöjestillställning avtalat med A om att samma dag som tillställningen anordna
des en annons därom skulle ingå i en av A utgiven daglig tidning. An
nonsen ingick i tidningen fyra dagar tidigare med påföljd att till till
ställningen såldes endast 60 i stället för normalt 500 biljetter. S krävde
ersättning av A. Då i varje nummer av tidningen angetts att det högsta
ansvaret för uppkomna fel i annonserna uppgick till priset för annon
sen och S, som i sin verksamhet fortgående annonserat i olika tid
55 Hemmo s. 277.
56 Se det i KomBet 1990:20 ingående förslaget till lag om standardvillkor § 2-4.
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ningar, känt eller bort känna till ansvarsbegränsningen, ansågs den
gälla mot S.
HD 1984:57. Dansarrangören S hade till en tidning, som utgavs av bo
laget A, inlämnat en annons om en dansshow. Genom A:s vållande
angavs i annonsen felaktigt att inträdet var gratis. Följden blev att 670
personer besökte showen gratis. S krävde skadestånd av A, som in
vände att i den prislista för annonser, som S tidigare hade erhållit av
A, hade beträffande A:s ansvar för fel i annonser hänvisats till tid
ningsbranschens vissa publiceringsregler. Enligt dessa regler var tid
ningens högsta ansvar annonsens pris. Då S inte hade känt till och inte
heller varit skyldig att, med anledning av sagda hänvisning, närmare
ta reda på publiceringsreglernas innehåll, ålades A att ersätta S:s skada.
Vid uppskattningen av skadans storlek togs hänsyn till att antalet
showbesökare hade varit större än vanligt på grund av att inträdet varit
gratis, varför skadan inte ansågs gå upp till antalet åskådare gånger den
riktiga inträdesavgiften. (Omr. 3—2. Minoriteten anförde såsom ett yt
terligare motiv för avgörandet, att ifrågavarande hänvisning gav den
uppfattningen att friskrivningen om högsta ansvar gällde endast an
nonser som helt fallit bort.) - Onekligen bedömdes A strängt, men
å andra sidan var A:s vållande rätt påtagligt. Se även Sisula-Tulokas
s. 277 ff.

19. Culpagradens betydelse. Ibland utesluts användningen av
friskrivningsklausuler genom lagstadgande, se t.ex. KonsSkL
5:2, 8:2 och 9:2.
Allmänt anses att en klausul inte fritar A om han avsiktligen
begått avtalsbrottet.57 Mycket ofta blir grovt vållande jämställt
med avsiktligt avtalsbrott,58 likaså ett hänsynslöst handlande el
ler ett handlande som strider mot god sed.

HD 1983:91 (se ovan punkt 17). Grov culpa skulle inte ha fritagit tips
ombudet.
A kan sålunda vara skyldig att upplysa S om ett för A bekant
fel eller någon annan negativ omständighet rörande avtalsföremålet. Har en säljare generellt friskrivit sig från skadeståndsan
svar, men känt till ett dolt fel, kan hans upplysningsplikt med
57 Hakulinen s. 242.
58 Taxell, Skadestånd s. 61, Godenhielm s. 87, Hemmo s. 299 ff, SchwOR art.
100.
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föra att han inte fritas från ansvaret. Men om säljaren friskriver
sig från en bestämd defekt, kan friskrivningen kanske ses som
en uppmaning till köparen att vara på sin vakt.
Också vanlig eller lindrig oaktsamhet hos den som friskriver
sig kan vara sådan att friskrivningen inte anses giltig. Såsom
Taxell anför kan bl.a. den skadelidande kontrahentens ställning
såsom den klart svagare parten, vederlagets storlek eller lojalitetssynpunkter motivera att friskrivningen inte utesluter ansvar
trots att den ansvariges culpa inte varit grov.59 Detta kunde gälla
t.ex. en arbetsgivares friskrivning från ansvar för skada som
drabbat hans arbetstagare. I motiven till Sveriges avtalslag § 36
anförs att friskrivning från skadeståndsansvar också vid vanlig
culpa kan vara oskälig.60
HD 1981:109 (se 5.3) A hade framställt och sålt ett växtskyddsmedel
och friskrivit sig från ansvar med motivet att han inte kunde övervaka
den rätta användningen av medlet. I Norden fanns dock rön som vi
sade att medlet kunde vara skadligt för gurkodlingar. Då köparens
gurkodling skadades på grund av att han använde medlet, som A upp
gett var lämpligt, ansågs A ansvarig för skadan. A hade inte kunnat visa
att köparen varit försumlig. (Omr. Ett JR ansåg att A såsom medlets
framställare hade strikt ansvar för skadan.) - Här ansåg majoriteten att
A varit culpös. Skadan berodde inte på den i klausulen angivna rätt
kufiska orsaken. Numera skulle ProduktAnsvL vara tillämplig.

HD 1959:109. Bolaget A hyrde ut bilplatser i sitt garage och fritog
sig från skadeansvar, förutom för skada som avsiktligen orsakats av
bolagets personal. HD ansåg att denna klausul inte borde uppfattas så,
att bolaget vore fritaget från ansvar för en sådan skada på en bil i gara
get som hade uppkommit genom stöld som blivit möjlig på grund av
bristfällig övervakning från bolagets sida.
I det rätt liknande HD 1951:114 ansågs en klausul, att bolaget A inte
svarade för annan skada än sådan som berodde på oaktsamhet av A:s
personal, frita A från ansvar då S:s i A:s garage inlämnade bil blivit
stulen. A:s övervakning av bilarna i garaget hade visserligen varit på
fallande bristfällig, men trots att S varit medveten härom hade S godta
git detta utan anmärkning och utan att minska skaderisken, vilket kun
nat ske med lätthet. (Omr.) - Det var således S:s culpa som motiverade
ansvarsfrihet för A.
59 Taxell s. 458. Se även Wilhelmsson s. 192, Wetterstein s. 144.
60 Bernitz s. 61.
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Kontrahents friskrivning kan gälla ansvaret för en sådan skada
som hans anställda eller medhjälpare vållat och för vilken han
normalt bär ansvar. Enligt Hakulinen kan A frita sig från ansvar
också för det fall att hans medhjälpare vid avtalets fullgörande
handlat dolöst, dock inte om klausulen skulle leda till uppenbar
obillighet.61 Ju mera självständig medhjälparen är i förhållande
till huvudmannen, desto större skäl föreligger att godta klausu
ler vad beträffar huvudmannen. I det ovan i punkt 17 anförda
HD 1983:91 ansågs uppenbarligen att tipsarrangören kunde
frita sig själv från ansvar också för skada som genom grov culpa
(och antagligen också genom uppsåt) orsakats tipparen av ar
rangörens rätt självständiga medhjälpare (tippningsombudet).

20. Ansvarsskärpning. Till sist må anföras att A i avtalet med S
kan åläggas ett strängare ansvar för skada än det som han nor
malt skulle ha. Fråga är således om en ansvarsskärpning.
A kan då behöva skydd mot ett alltför oskäligt ersättningsan
svar. AvtL § 36 är naturligtvis tillämplig. Enligt den tvingande
bestämmelsen i BostadshyresL § 26 får hyresgästens ansvar för
skada på lägenheten inte avtalas att vara strängare än vad sagda
lag stadgar om ansvaret.
År 1986 infördes i KonsSkL 7:19 mom. 1 en tvingande be
stämmelse om kontoinnehavares ansvar då hans kreditkort obe
hörigen använts av annan person. Ifall kreditkortet åtkommits
av en obehörig till följd av att kontoinnehavaren utvisat sådan
vårdslöshet som inte varit lindrig, är kontoinnehavaren ansva
rig. Men på grund av lindrig culpa kan han således inte åläggas
ansvar.
HD 1974:69. A erhöll av ett oljebolag (S) ett kreditkort. Enligt villko
ren för kreditkortet var A, även i det fall att kortet förkom eller annars
råkade i orätta händer, gentemot S ansvarig för köp som gjordes med
kortet. Sedan A sålt sin bil använde han under ett och ett halvt års tid
inte kortet, utan lät det ligga i skrivbordslådan. Därifrån tillgrep hans
bror det och använde det för inköp. Då A inte förvarat kortet med
61 Hakulinen s. 242. Se även Hemmo s. 304 ff. Fikentscher s. 290 anser att A
inte kan frita sig från ansvar vid dolus hos en ledande anställd.
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tillbörlig omsorg och oaktsamt underlåtit att återställa det, ansågs en
tillämpning av nämnda villkor inte uppenbart strida mot gott affärsskick eller eljest vara otillbörlig, varför A ålades att ersätta S:s skada. Numera skulle A:s ansvar förutsätta att hans vårdslöshet varit vanlig
eller grov. Lindrig vårdslöshet kunde ha förelegat om A gömt undan
kreditkortet på något av de klassiska gömställena: mellan två sidor i
en bok i bokhyllan om A är man, under linneförrådet i linneskåpet om
A är kvinna.

KAP. II.
IDEELL SKADA
1. Begreppet. Vid sidan av ekonomisk skada talar man om ideell
skada (aineeton, immateriaalinen vahinko), varmed man avser
en skada som inte enligt en objektiv måttstock kan uppskattas
i pengar. Liksom då fråga är om utomkontraktuell skada har
man vid avtalsbrott ställt sig restriktiv till ett ersättande av ideell
skada.
Behovet av ersättning för ideell skada har ansetts vara rätt
ringa. Ersättningen har befunnits godtycklig, eftersom skadan
ytterst beror på hur den upplevs av den skadelidande. Man får
likväl inte frånse att också en ekonomisk skada mycket ofta er
sätts enligt en rätt fri uppskattning. Senare tids jämkningsmöjligheter är likaså ett uttryck för att man har tagit avstånd från
att sträva efter en exakt utmätt skadeersättning.
Syftet med ersättning för ideell skada är varierande. Bl.a. av
ser ersättningen att verka preventivt, att ge den skadelidande
gottgörelse för obehag och lidande, att ge honom upprättelse
och att kompensera honom för förlust av livskvaliteter och för
intrång i ekonomiska och ideella rättigheter.1
Någon skarp gräns kan f.ö. inte dras mellan ekonomisk och
ideell skada. Mången ekonomisk skada är förbunden med en
ideell skada och tvärtom.
2. Utomkontraktuella regler. En ideell person- eller sakskada
som A genom avtalsbrott tillfogat S ersätts i stort sett såsom en
ligt utomkontraktuella regler.
Enligt SkL 5:2 ersätts utomkontraktuell personskada så att
vid kroppsskada ersättning ges för sveda och värk samt lyte och
annat bestående men. Speciellt ersättningen för lyte och be
stående men innefattar också ersättning för obehag, psykiskt li
dande, vanställande utseende, besvär med att lägga om livsfö
ringen, ökade levnadskostnader i framtiden, försvårade fritids
1 Se Nilssons goda sammanfattning NJM 1990 I s. 144 ff.
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aktiviteter o.dyl.2 SvSkL nämner också ersättande av ”olägen
heter i övrigt”. Sådana olägenheter kan t.ex. vara minskade möj
ligheter att utöva fritidsaktiviteter.
Ersättning för sveda och värk dömdes i HD 1949:208, då en pensionatsgäst hade skadat sig genom att falla i pensionatets murkna trappa,
och av minoriteten i HD 1981:R 1, som gällde säljarens produktansvar
då köparen hade skadat en tand till följd av att den sålda korven hade
innehållit en metallbit (majoriteten förkastade köparens ersättnings
krav på annan grund). Se även HD 1948:R 12 (ovan 2.17).
HD 1983:33 Företagaren A hade åtagit sig att isolera makarna S:s hus
och använde culpöst formaldehyd. A ålades att till S utge ersättning
för de hälsobesvär, bl.a. snuva, heshet, sveda i ögon och näsa och infek
tioner i andningsvägarna, som S hade drabbats av och som, förutom
att de nedsatt deras arbetskapacitet, inverkat menligt på deras levnads
förhållanden.

Enligt SkL 5:6 ges för psykiskt lidande, utan att kroppsskada fö
religger, ersättning då lidandet orsakats ”genom brott mot fri
het, ära eller hemfrid, eller annat dylikt brott”. Sådana brott är
bl.a. sexualbrott och även förmögenhetsbrott som innefattar
ofredande, t.ex. rån.
Om kränkningen av S:s ära inte når upp till straffbarhetsnivå
synes det riktigt att ersättning för ärekränkning inte ges.
HD 1991:42. En bank ansågs inte ansvarig för det psykiska lidande
som S tillfogats genom att banken brutit sitt lånelöfte till S och denne
bl.a. varit tvungen att flytta från sin bostad. Principen i SkL 5:6 förkla
rades vara tillämplig även i avtalsförhållanden, men skadan ansågs inte
ha varit sådan som avses i SkL 5:6.

Däremot synes det mig att orden ”annat dylikt brott” i SkL 5:6
inte borde tolkas snävt, utan hellre extensivt så att ersättning
kunde komma i fråga vid brott som orsakat psykiskt lidande.
Ersättande av ideell skada har blivit en viktig uppgift för skade
ståndet, således helt i motsats till det tidigare nedvärderandet av
behovet av ersättning för ideell skada. Ideell skada brukar ofta
inte täckas av försäkringar.
2 Se Saxén s. 81 ff, 398 f.
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HD 1978:43. A skadade S:s bilmotor genom att hälla sand i oljeintaget.
A dömdes till straff för skadegörelse, men ålades inte att ersätta S:s
indignation (mielipaha) över tilltaget, eftersom fråga inte kunde anses
vara om ett i SkL 5:6 avsett lidande. Underrätten och hovrätten hade
tilldömt S 300 mark.
I följande avgörande tycks det mig att en ersättning, beroende
på omständigheterna, borde ha kunnat komma i fråga.

HD 1991:136. Bröderna A och S ägde ett öppet bolag som drev en
bensinstation. A bytte ut låsen i stationen och hindrade därigenom S
tillträde till stationen (och ändå var det fråga om ett öppet bolag). A
lät dessutom genom ortens stämningsman meddela S, att S inte hade
rätt att teckna bolagets namn eller att besöka bensinstationen ens som
kund i dess kafé. A dömdes till straff för egenhandsrätt, men ansågs
inte ha orsakat S sådant psykiskt lidande som avses i SkL 5:6, varför
S:s krav på skadestånd förkastades. Hovrätten hade, i likhet med hä
radsrätten, ålagt A att utge till S i ersättning för psykiskt lidande 10.000
mark och motiverat detta bl.a. med att tre av S:s arbetstagare på grund
av A:s förfarande hindrats från att utföra arbete (en ekonomisk
aspekt). - ”En förorättad broder är svårare att vinna än en fast stad”
(Ordspr. 18:19), men en förorättad broder kan också ha svårt att vinna.

Vad gäller utomkontraktuell sakskada omnämner SkL inte er
sättning för ideell skada, se SkL 5:5.
Skulle A enligt avtal med S utföra ett arbete hos S och i sam
band med arbetet tappa S:s porslinstallrik (arvegods) i golvet,
döms A antagligen att ersätta tallrikens affektionsvärde endast
om detta varde kan ”omvandlas” till ett ekonomiskt värde, t.ex.
om tallriken såsom familjeklenod har affektionsvärde också för
andra än ägaren.3 En sådan omvandling borde dock inte stöta
på alltför allvarligt motstånd.
Av det följande framgår att ersättning för ideell sakskada i
vissa fall bör komma i fråga.

3. Olägenhet och men. Speciellt vid avtal rörande fast eller lös
egendom utdöms emellanåt ersättning för olägenhet eller men
(haitta) som föranletts av avtalsbrottet. Olägenheten tycks mig,
åtminstone i allmänhet, innebära en viss blandning av ekono3 Nilsson, NJM 1990 I s. 134.
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misk och ideell skada.4 Såsom exempel passar det kända ut
trycket: ”Olägenheten med den här lägenheten är inte hyran,
utan ohyran.” Hyran är något rent ekonomiskt, men ohyran har
både en ekonomisk aspekt och ett mått av lidande i sig, både då
lössen biter ojämnt och då de biter jämt.
Enligt JLL § 5 har en legotagare rätt till ersättning för skada och olä
genhet av att legogivaren drar elektriska och andra ledningar på arren
deområdet.
Enligt BABL § 77 får aktieägare inte utan tillstånd vidta sådana änd
ringar i lägenheten som kan orsaka skada på byggnaden eller vålla bo
laget eller någon annan aktieägare ett men av annat slag. Enligt Kyläkallio s. 275 f kan ett men här innebära med sinnena förnimbara nega
tiva upplevelser.
Vid sådan uppsägning av hyresavtal som sker mot god sed har hy
resgästen rätt till ersättning för den olägenhet som lägenhetsbytet vål
lat honom, BostadshyresL § 57.
En köpare som fått en felaktig vara går under reparationstiden miste
om nyttan av varan. Köparen kunde då för reparationstiden på sälja
rens bekostnad hyra en ersättande vara, men ett ersättande av hans för
lorade nytta ställer sig kanske betydligt billigare för säljaren. I KonsSkL stadgas därför att vid säljarens dröjsmål eller fel köparen-konsu
menten har rätt att vid konsumentköp och -tjänster och vid köp av
huselement få ersättning för både väsentlig olägenhet och för sådan
nytta av varan som inte medfört direkt ekonomisk skada för honom.
Se härom KonsSkL 5:10 och 20, 8:10 och 9:11 samt PropKonsSkL s.
11,27, 54, 65. Liknande bestämmelser ingår också i BostadsKöpL 4:11
och 26.
HD 1969:40. Antracit såldes i säckar, i vilka det hade transporterats
torkat blod, med påföljd att kolet framkallade en otäck lukt då det an
vändes till eldning i köparens egnahemshus. Säljaren hade för köparen
uppgett, att antraciten trots sin förorening kunde utan olägenhet an
vändas till eldning. Säljaren ålades att betala kostnaderna för att mura
om rökkanalerna i huset samt skadestånd 2.000 mark för den olägen
het som lukten medfört.

HD 1981:18. I samband med en stadsplaneändring blev inkörsvägen
till S:s tomt flyttad från gatan till en gränd. Staden ålades såsom väghål
lare att ersätta S de byggnadskostnader och den olägenhet för boendet

4 Så Bmsiin s. 140 ff om olägenheter i grannelagsförhållanden.
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som ändringen åsamkade S. Här kan delvis ha varit fråga om ersät
tande av ideell skada.

HD 1982: 64, se nedan punkt 5.
I motsats till skada som gäller affektionsvärdet är en olägenhet
vanligen mera ”objektiv” och står därigenom närmare en eko
nomisk skada.
En olägenhet medför ofta inte någon direkt ekonomisk för
lust för S, utan förlusten elimineras genom eget arbete eller ge
nom gratis hjälp av förstående släktingar och vänner, men detta
bör inte hindra ett ersättande. Då i ersättningen för lyte och be
stående men inkluderas ersättning för försvårad livsföring, in
nebär detta bl.a. att ersättningen omfattar besvär och omak vid
skötseln av sommarstugan, båten och trädgården eller annan
försvårad fritidssysselsättning, utan att det frågas efter om gratis
hjälp av andra möjligen kommer att stå eller stått till buds för
den skadelidande.
Tilläggas bör dock, att närapå varje ideell skada har en viss
ekonomisk aspekt, utan att detta gör skadan ersättningsgill.
Såframt den ideella skadan kan ”omvandlas” till en ekono
misk skada, möter ett ersättande av den knappast betänklighe
ter. Ersättningens storlek måste dock bli beroende av en rätt fri
prövning, t.ex. då en skådespelare inte får den avtalade rollen
och därigenom också går miste om andra roller i framtiden. Då
fordon och maskiner skadats döms stilleståndsersättning utan
att någon direkt ekonomisk skada behöver visas.

HD 1964:11 (se 10.15). Det skadestånd som minoriten utdömde om
fattade uppenbarligen också ersättning för omak och besvär föran
ledda av att vatten måste anskaffas på annat håll.
4. Bekymmer, lidande o.dyl. Genom de flesta avtalsbrott tillfo
gas medkontrahenten i viss mån bekymmer, oro, lidande o.dyl.
Ett ersättande av sådan skada skulle lätt leda in absurdum. Er
sättning bör enligt Taxell inte ges för besvär, förargelse, lidande
och andra liknande olägenheter, enligt Sisula-Tulokas inte för
ängslan, besvikelse och liknande olustkänslor.5 S bör inte få er
5 Taxell s. 399, Sisula-Tulokas s. 261, lika Krüger s. 815.
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sättning för att han av nostalgiska skäl har velat bo på ett be
stämt ställe, men genom A:s avtalsbrott hindrats därifrån, eller
för att avtalsbrottet gjort honom beklämd och nedstämd.
I ett av Sisula-Tulokas., Prisavdrag s. 54 anfört fall hade S av A beställt
videofilmning av sitt bröllop, men A kom inte till bröllopet. Konsumentklagonämnden ansåg att ersättning till S inte skulle ges, eftersom
fråga endast var om besvikelse och liknande skada. I ett engelskt lik
nande fall dömdes (år 1971) ersättning till bruden för ”anxiety and
distress”, se Anson s. 551.

HD 1986:6. Det byggnadstillstånd som en kommun hade beviljat S var
såtillvida felaktigt, att den av S uppförda byggnaden delvis kom att
ligga på grannens tomt. För att undvika en rivning av huset blev S nöd
sakad att av grannen köpa tilläggsjord. Den olägenhet och det lidande
för vilka S krävde skadestånd av kommunen ansågs inte vara ersättningsgilla då de inte grundade sig på lag. - Här var inte fråga om någon
grövre personlig kränkning av S.
Se om inställningen i utlandet till ersättande av ideell skada SisulaTulokas s. 247 ff, 256 ff. I Tyskland har man varit rätt negativ till ersät
tande av ideell skada, mycket på grund av det restriktiva stadgandet
därom i BGB § 253. Stoll s. 125 kritiserar denna inställning. I Frank
rike har man däremot varit benägen att i ökad utsträckning ersätta
också ideella intressen, t.o.m. så att ägaren till en häst erhållit ersätt
ning för sitt lidande av den person som åtagit sig att se efter hästen
och därvid vållat dess död, se Treitel s. 197. I England har ansetts att
ersättning kunnat dömas för ”the disappointment, the distress, the up
set and frustration caused by the breach of contract”, se Anson
s. 550 ff.
Adekvansreglerna kan inte tjäna som riktmärke för gränsdrag
ningen mellan ersättningsgill och icke-ersättningsgill ideell
skada, ty skadan är vanligen inte avlägsen och oväntad, utan står
i samband med avtalsbrottet och är förutsebar för A.

5. Förfelat avtalssyfte. Ersättning för ideell skada borde vid av
talsbrott kunna dömas också i andra fall än då skadan har di
rekta ekonomiska konsekvenser för S.
Det syfte som S har med A:s avtalsprestation bör inverka på
S:s rätt till ersättning för ideell skada. Går avtalet ut på att S skall
få övervara ett visst evenemang eller beredas viss rekreation, och
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kan ett täcknings avtal inte göras, tycks det mig att ersättning för
ideell skada borde vara möjlig.
Såsom Taxell anför kan olikheterna mellan skadeorsakande i
och utanför avtalsförhållande vara så stora att man inte bör
stanna för en enda ensidig lösning.6
Nilsson anför att ersättning för ideell skada kan ges vid brott mot avtal
som tillgodoser fritidsintressen eller mot avtal som är avsedda att be
spara konsumenterna obekvämt arbete. En rätt till ersättning kanske
dock förutsätter att ersättningen täcker särskilda kostnader som S haft
för att kunna utnyttja sin fritid på avsett sätt, se Nilsson, NJM 1990 I
s. 137 ff, NJA 1945 s. 440 (skada på lustjakt). Här är således fråga om
ideell skada med ekonomiskt inslag.
Sisula-Tulokas s. 260 f påtalar med rätta den snäva inställning till er
sättande av dylik skada som i allmänhet varit rådande. Ett ersättande
borde vara möjligt om genom avtalsbrottet avtalets huvudsyfte, t.ex.
att erbjuda S rekreation, förströelse eller nöje, har förfelats eller om S
har gått miste om en fördel som varit typisk för avtalet. Taxell s 401 f
anser att om avtalsvillkoren har utformats i syfte att tillgodose ett spe
ciellt icke-ekonomiskt intresse, som S förknippar med avtalet eller
med avtalsobjektet och varom A har varit klart medveten, bör A vid
bristande fullgörelse kunna dömas att till S utge skälig ersättning för
ideell skada. - Då arrangören av en finalmatch i fotboll accepterar en
biljettbeställning av S, men senare säljer samma biljetter till en annan
person så att S går miste om biljetter till matchen, har S då rätt till
ersättning? Om S kan köpa biljetter till matchen på svarta börsen till
överpris, kan S hävda att han genom arrangörens avtalsbrott har lidit
en ekonomisk skada i form av överpriset. Men också om S inte lyckas
med att (till överpris) komma över biljetter, borde han ha rätt till viss
ersättning av A. I annat fall kunde A ju utan menliga konsekvenser
sälja biljetterna åt andra, något som ju borde ha varit S:s privilegium.
Storleken av ersättningen till S bereder likväl svårigheter, Den upp
levelse som S har gått miste om har olika värde beroende på vem S är.
Skadan är inte densamma om S är en fotbollsentusiast eller om S är
dennes flickvän, vars motiv att se matchen är att hon gör det i sällskap
med honom. Det är uppenbart att ersättningens storlek måste bli mer
eller mindre schematisk, men detta bör inte utgöra något hinder för
ersättandet.

Har A åtagit sig att uppföra en bastu åt S på den strandtomt där
6 Taxell, Skadestånd s. 183 f, JFT 1994 s. 318 f.
8 Skadestånd vid avtalsbrott
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S:s sommarstuga står och därvid uttryckligen förbundit sig att
uppföra den före juni månad, men bastun blir färdig först i no
vember, kan S göra gällande att hans huvudsyfte med avtalet har
förfelats för det året. Såframt S i stort sett kan eliminera sin
skada genom att hyra en annan bastu för sommaren (ett täckningsavtal), bör A ersätta S:s skäliga hyreskostnader. Men finns
någon annan ersättande bastu inte att tillgå förefaller det riktigt
att S, åtminstone i bastulandet Finland, har rätt till viss ersätt
ning för sin ideella skada. Skulle A och S ha kommit överens om
ett avtalsvite innefattas däri också S:s ideella skada.
Ett utdömande av ersättning för ideell skada får inte hindras
av att skadan är omöjlig att objektivt uppskatta i pengar och av
att några skarpa gränser inte kan dras mellan de fall där den er
sätts och de fall där den inte ersätts.
HD 1982:64. Fem personer, som deltog i en av A arrangerad sällskaps
resa till franska alperna och som hade erlagt hela reseavgiften i för
skott, inkvarterades i ett hotell av lägre klass än det som avtalet gällde.
Oaktat A redan en vecka före avresan hade vetat att A inte kunde ar
rangera hotellrum i det avtalade hotellet, meddelade A inte resenä
rerna detta förrän vid ankomsten.
Dessa bodde den första natten på det billigare hotellet, men ordnade
följande dag rum, hast du mir gesehen just på det hotell som avtalet
gällde, och bodde där återstoden av resdagarna. A ålades att ersätta
dem hotellräkningen på det dyrare hotellet ävensom 750 mark för en
förlorad semesterdag och annan olägenhet. Till sin nivå hade det billi
gare hotellet varit sådant att resenärerna inte skäligen varit skyldiga att
åtnöjas därmed. - Arrangören, vars culpa knappast var obetydlig, kom
inte undan med att erlägga skillnaden mellan priset på de utlovade och
de faktiskt presterade förmånerna. Den förlorade semesterdagen mot
svaras av det som i Tyskland kallas ”nutzlos aufgewendete Urlaubs
zeit”, se Sisula-Tulokas s. 249, Larenz I s. 475, 503 ff.

Om A mot vederlag har förbundig sig att underlåta viss verk
samhet som orsakar S psykiskt lidande t.ex. bullerframkallande
verksamhet, borde A inte tillåtas att bryta avtalet utan att drab
bas av annan sanktion än förlust av det avtalade vederlaget.
Om syftet med A:s prestation delvis är att skänka S en upple
velse av annan än ekonomisk art, ges i allmänhet inte ersättning
för ideell skada. Ett avtal om köp eller reparation av en bil, en
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TV-apparat, en kamera eller fiskeutrustning eller ett avtal om
framkallande och kopiering av en film har ofta också ett icke
ekonomiskt syfte, men ett ersättande av medkontrahentens
ideella skada vid avtalsbrott förutsätter vanligen att A och S har
avtalat därom, t.ex. i form av avtalsvite. Såsom ovan i punkt 2
anfördes följer en ideell sakskada, t.ex. då saken inte levereras
till S (S måste undvara den) eller saken är felaktig, i stort sett
utomkontraktuella regler och är inte ersättningsgill. Om en film
förstörs vid framkallningen ger sedvanan kanske S rätt till en
eller två nya filmrullar, men hans ideella skada är därmed
mången gång långt ifrån ersatt. Ett ersättande av ideell skada kan
kanske dock ske om skadan kan anses såsom både ekonomisk
och ideell, se ovan punkt 3.

I SOU 1976:66 s. 172 f, 256 föreslås att en köpare som är privatperson
vid säljarens dröjsmål bör kunna erhålla skadestånd för besvär, tids
förlust och obehag, t.ex. då han gått miste om en del av den dagliga
fritiden eller fått sin semester spolierad eller inte kunnat begagna en
segelbåt under seglingssäsongen. Här föreslås således ett rätt långt
gående ansvar för A. Se även Dufwa III 4717. NJA 1992 s. 213: Den
begagnade bil som S köpt var felaktig. S fick ersättning för att han på
grund av skadan inte kunnat använda tre semesterdagar för rekreation
och för de olägenheter som det innebar för honom att han måste an
vända semestern för att minska följderna av bilskadan. Se Andersson
s.547f.
HD 1992:86 (se ovan 10.11). På grund av fel i den köpta motorbåten
kunde köparen inte använda den under sommaren. Då säljaren inte
varit culpös ålades han inte skadeståndsansvar för denna indirekta
skada. - Hade säljaren varit culpös hade han uppenbarligen varit an
svarig trots att skadan också var ideell.

6. Förstärkt personlighetsskydd. Om ett avtal har starka person
liga drag eller innebär ett utpräglat förtroendeförhållande mel
lan kontrahenterna, kan ett förstärkt personlighetsskydd vid
psykiskt lidande vara motiverat i form av ersättning för ideell
skada. Starka skäl härför bör dock föreligga.7 I UpphL § 57 ges
ersättning för lidande och annat förfång. Här är typiskt fråga
7 Taxell s. 400 och Skadestånd s. 184.
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om allvarliga kränkningar av upphovsmannens person.
Även om man får utgå från att ideell sakskada, t.ex. då en saks
affektionsvärde nedgått, ersätts endast då den kan omvandlas
till en ekonomisk skada, borde ersättning kunna ges t.ex. då en
reparatör grovt vårdslöst slagit sönder ett föremål som har af
fektionsvärde.

I utlandet har ersättning speciellt dömts då A:s avtalsbrott varit
grövre, kanske rent av hänsynslöst (”wanton” eller ”reckless”), eller då
psykiskt lidande varit en naturlig följd av avtalsbrottet. I litteraturen
brukar anföras ett franskt rättsfall, där den avlidnes anhöriga tillfoga
des lidande genom begravningsentreprenörens avtalsbrott, och ett
engelskt rättsfall, där ett brudpar tilldömdes ersättning då det på grund
av flygbolagets avtalsbrott missade bröllopsmottagningen. Se Treitel
s. 149, 197.1 dessa fall har ansvar således ålagts utan att beteendet varit
direkt hänsynslöst.
Enligt SchwOR art. 49 och 99 ges den som kränkts i sina personliga
intressen rätt till ersättning för ideell skada, också i avtalsförhållande,
”wo die besondere Schwere der Verletzung und des Verschuldens es
rechtfertigt”. Stoll s. 144, 148 anser att A bör svara endast vid sådan
grövre ideell skada som vida överstiger den ”normala” ideella skada
som följer av avtalsbrottet. Ersättning bör ges då det ålegat A att
skydda S:s personliga intressen eller på annat sätt befordra hans imma
teriella intressen.
Hos oss ersätts enligt SkL 5:6 psykiskt lidande endast om det
har tillfogats genom brott. Ersättning för indirekt skada enligt
KöpL § 67 och KonsSkL 5:10 och 20 förutsätter culpa. Vid brott
mot kollektivavtal fastställs plikten, vari ingår en viss ersättning
för ideell skada, bl.a. med hänsyn till skuldgraden, KollAvtL
§10.
HD 1975:37. I en film där skådespelaren S hade huvudrollen hade vid
klippningen av filmen henne ovetande och utan hennes samtycke en
kärleksscen med henne avlägsnats och ersatts med en annan kvinna
i en samlagsscen. Filmregissören och -producenten ålades att utge i
ersättning för det lidande som S tillfogats genom kränkningen 5.000
mark. - Ansvaret kan lika väl anses vara kontraktuellt som utomkontraktuellt.
HD 1981:161. Utan sänkning av lönen blev en arbetstagare av arbets
givaren flyttad till andra uppgifter (från timskrivare till lagerkarl).
Förfarandet ansågs olagligt, men då arbetstagaren inte hade visat att

(n-7)

229

han lidit skada av avtalsbrottet förkastades hans krav på ersättning av
arbetsgivaren. - Enligt Suhonen s. 871 ifrågakommer inte ersättning
för ideell skada då arbetsgivaren överträder ArbAvtL § 51 mom. 1.

7. Ersättningens storlek. Det är viktigt att den ersättningsgilla
skadan inte bagatelliseras, men lika viktigt är att ersättningen
inte ger den skadelidande en fördel som känns som en lottovinst. I de fall ersättning för ideell skada kommer i fråga är viss
skada så gott som alltid bevisad, t.ex. utgifter som blivit onyt
tiga. Ersättningens storlek måste bli beroende av en rätt fri
prövning. Ur samhällets synpunkt är det av betydelse att S får
en viss skälig ersättning. S är ofta främst inte ute efter kompen
sation, utan efter upprättelse, och en sådan får han genom en
skälig ersättning.8 Vid allvarliga skador bör ersättningen dock
inte vara njugg. I många fall är standardiserade ersättningar att
rekommendera, i likhet med trafikskadenämndens normer för
ersättande av sveda och värk samt bestående lyte och men.
Den uteblivna upplevelsen kan ibland ersättas med en annan
någorlunda likvärdig upplevelse och skadan därigenom helt el
ler i det närmaste elimineras.

8 Vinding Kruse, Festskrift t. Hellner s. 790.

KAP. 12.
SKADELIDANDE S:S MEDVERKAN
TILL SKADAN
1. Allmänt. Då den skadelidande (S) har medverkat till skadan
kan skadeståndet enligt SkL 6:1 jämkas efter vad som befinns
skäligt. Denna regel är tillämplig också i avtalsförhållanden.1
Vid bedömningen av S:s medverkan bör man framför allt ta
hänsyn till kausalitets- och culpasynpunkter. Ju mera skadan är
att tillräkna S och hans oaktsamhet, desto närmare ligger en
jämkning av ersättningen till S.23Omständigheterna kring avtalet
och A:s och S:s beteende bör tillmätas stor betydelse. Ibland ut
visar avtalet rätt tydligt att en jämkning bör ske, t.ex. då avtalet
utgår från en viss riskfördelning mellan A och S. Vid avtalsbrott
svararA ibland utan visad culpa, men detta innebär inte att han
om S varit culpös ginge helt fri från ansvar.
Medan vid utomkontraktuell skada jämkning utan culpa hos
S är en undantagsföreteelse, kommer vid avtalsbrott jämkning
utan medvållande av S oftare i fråga, t.ex. vid prestationshinder
föranleddda av omständigheter för vilka S bär risken eller enär
S på grund av avtalet eller annars haft anledning att vidta vissa
åtgärder?
Kausaliteten är ofta svår att fastställa. Skulle S ha handlat så
som man kunnat kräva av honom, hade hans skada vanligen bli
vit mindre, men hur mycket är det sällan lätt att ens något så när
bestämma. Detta är ju inte heller nödvändigt, eftersom också
culpabedömningen inverkar på jämkningens storlek. I annat fall
bleve S utan ersättning om skadan utan hans medverkan inte
skulle ha inträffat. A har t.ex. vållat eldsvåda i S:s sommarstuga,
men någon nämnvärd skada hade inte uppkommit om S haft nö
dig släckningsutrustning i stugan.
1 Se Taxell, Skadestånd s. 186 ff, Bengtsson, Jämkning s. 212, 220.
2 Se om vanskligheterna vid vållandebedömningen Bengtsson, Jämkning
s. 59 ff, 84 ff.
3 Se Saxén s. 110 f, Andersson s. 579 ff, Rudanko s. 266 ff.
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De krav som kan ställas på S kan inte anges generellt. S bör
beakta också A:s intressen och sträva till att minska sin skada.
Kravet på lojalitet är här påtagligt. Till följd av parternas avtal
blir bedömningen av S:s medverkan betydligt mera nyanserad
vid avtalsbrott än vid utomkontraktuell skada. I vissa fall kan
jämkning ske om det varit stridande mot A:s intresse att S hållit
fast vid en väsentligt felaktig prestation, oaktat en hävning kom
binerad med ett täcknings avtal skulle ha reducerat S:s förlust
utan att kränka hans intressen.
I det följande anförs en del synpunkter på medverkan från
den skadelidandes sida.4 Jämkningen följer i stort sett och spe
ciellt vid person- och sakskada samma regler som då fråga är om
utomkontraktuell skada.5 Medan jämkningen vid utomkont
raktuell skada vanligen brukar ske med användande av bråkta
len 1/2, 1/3 eller 1/4, nedsätts ersättningen vid avtalsbrott kan
ske till ett visst belopp. Detta belopp motsvarar mången gång
ungefär en viss bråkdel av skadan. Ibland jämkas skadeståndet
till noll.
Vid avtalsbrott har kontrahenterna stått i kontakt med var
andra före det skadan inträffat, vilket måste inverka på deras
rättsställning också beträffande jämkningen. Härtill kommer att
fråga vid avtalsbrott ofta är om en ren förmögenhetsskada, dvs.
en till konturerna mindre exakt skada.
Samspelet mellan hävning av avtalet, skadans avhjälpande och
skadeersättning inverkar också, t.ex. så att S ofta bör ge A till
fälle att avhjälpa felet i prestationen eller själv avhjälpa felet på
A:s bekostnad och först i andra hand skrida till hävning av avta
let, täckningsavtal eller ersättningskrav. Om det i ett dylikt fall
inträffar att skadan tvärtom blir större på grund av att S helt rik
tigt har börjat med att kräva att skadan avhjälps, bör han inte
bli lidande på detta.6

4 Se f.ö. Taxell s. 324 ff, 370 ff och Skadestånd s. 165 ff, Bengtsson, Jämkning
s. 21 Iff.
5 Se t.ex. Hakulinen s. 347 ff, Saxén s. 107 ff, Routamo-Hoppu s. 276 ff,
Bengtsson, Jämkning s. 117 ff, 216.
^Rudanko s. 33 ff.
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Jämkningens storlek bestäms framför allt av den skadelidan
des medvållande. Ju mera hans vållande inverkat på skadan,
desto större är vanligen jämkningen. En jämförelse av culpagraden hos A och S har dock inte på långt när samma betydelse
som vid utomkontraktuell skada. Vid avtalsbrott är utom culpasynpunkter också kausalitets-, skälighets- och lojalitetsöverväganden och rättvisesynpunkter avgörande för jämkningens
storlek.
S kan på olika sätt ha medverkat till den skada som medkontrahenten A:s avtalsbrott har medfört. I det följande anförs
några ”typfall”.
2. S har skapat skaderisken. S kan genom sitt beteende ha skapat
skaderisken eller föranlett skadeorsakandet.
HD 1927:M 42. A hade sålt skog och förbundit sig att ersätta all skada
som köparen S drabbades av om S av en eller annan anledning inte fick
avverka de träd som köpet gällde. S började avverkningen, men måste
avbryta den då skogen fredades av myndigheterna just som en följd
av att de träd som S avverkat inte fyllde måttet. A ansågs inte skyldig
att ersätta S:s skada.

HD 1958:21. Hyresgästen S ansågs själv till 7/10 ha orsakat sin skada
genom att på källarens jordgolv förvara varor som lätt tog skada av
fukt. Orsaken till skadan var likväl ett läckage i en vattenledning kom
binerat med culpa hos husets gårdskarl. - Eftersom läckage i källarna
i våra äldre stenhus har varit vanliga, nästan lika vanliga som läckage
till tidningspressen, ansågs det uppenbarligen att hyresgästen bort be
akta också vattenskador uppkomna genom läckage.
HD 1980:50. Då A utförde svetsningsarbete i S:s verkstad utbröt ge
nom A:s vållande eldsvåda i verkstaden. S ansågs ha varit medvållande
till sin skada på grund av att nödig eldsläckningsutrustning hade sak
nats.

HD 1968:32. Här gick rådstuvurätten alltför långt. A hade åtagit sig
transporten av S:s varor. A:s anställde chaufför använde vid transpor
ten olovligen S:s eldrivna truck, som skadades. Den ersättning som A
ålades att utge till S jämkades av rådstuvurätten med motivet att S inte
direkt hade förbjudit utomstående att använda trucken. Hovrätten
och HD dömde ojämkad ersättning till S. - Det var uppenbart att
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chauffören hade saknat tillstånd att använda trucken och därför kunde
frånvaron av ett förbud inte motivera jämkning.

Skadan kan ha föranletts av S:s anvisningar. Enligt lagen om
vägbefordringsavtal § 28 är fraktföraren ansvarsfri om han kan
visa, att skadan orsakats av en anvisning som godsets avsändare
eller mottagare gett eller av godsets bristfälliga beskaffenhet.
Enligt SjöL 13:8 bör godsets avsändare upplysa om godset ford
rar särskild vård samt ange de åtgärder som kan vara nödvän
diga.
I följande fall måste avgörandet ha berott på vad S:s övervak
ning skulle innebära och hurudana anvisningar S gett.
HD 1935:263. Staden A åtog sig att utföra ett asfalteringsarbete för
gårdsägaren S. I likhet med övriga gårdsägare hade S av staden blivit
uppmanad att övervaka arbetet. På grund av S:s anvisningar både åt
arbetsledningen och åt arbetarna gjordes arbetet felaktigt och måste
göras på nytt. A ansågs inte ansvarig för S:s skada.

3. S har medvetet tagit skaderisken. S kan ha insett skaderisken
och medvetet tagit den eller inte avstått från att ta den eller inte
försökt avvärja eller minska den.7
Ett medvetet risktagande kräver, för att en jämkning av er
sättningen till S skall ske, att S haft en reell valmöjlighet, något
som inte alltid varit fallet. En arbetsgivare fritas inte från sitt an
svar för säkerheten på arbetsplatsen genom att påstå, att arbets
tagaren tog risken då han anställdes i företaget eller då han fort
satte att arbeta i företaget medveten om den risk för vilken han
utsatte sig. Arbetstagaren bör kunna utföra sitt arbete i förlitan
på att arbetsgivaren vidtagit alla rimliga säkerhetsåtgärder.
Vinding Kruse, Erstatningsretten s. 46 f anför med fog, att det är omöj
ligt att klart åtskilja egen skuld och accept av risken.
Om skaderisken är överhängande så att hotande fara föreligger
krävs vanligen aktivitet av S. Många riskfyllda aktiviteter godtas
i nutidens samhälle. Ett frivilligt deltagande i en dylik verksam
het sker på egen risk.
7 Se om medvetet risktagande Saxén s. 112 ff, Routamo-Hoppu s. 278 f.
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Medvetet risktagande kan leda till jämkning även om den
skadelidande S inte kan sägas ha vari t culpös, t.ex. då han delta
git i en farlig lek eller tävling. Vid jämkningen spelar kausalitetssynpunkter en stor roll, vilket framgår av att i SkL 6:1 inte talas
om medvållande, utan om medverkan till skadan.
Följden av S:s medvetna risktagande är å andra sidan ibland,
att man över hvud taget inte kan anse att A varit culpös.
HD 1982:107 gällde en backhoppsträning (se nedan 13.8). Här tycks
det mig att jämkningen bort ske på grund av medvetet risktagande hos
S.
4. S har underlåtit en avtalsplikt. En för avtal specifik situation
uppkommer genom att S inte fullgör sin egen förpliktelse enligt
avtalet med A, t.ex. sin skyldighet att samverka med A eller sin
vårdplikt, och därigenom föranleder eller medverkar till den
skada som A:s avtalsbrott medför för honom.

HD 1981:137. En arbetstagare blev olagligen avskedad. Detta hade i så
hög grad berott på hans olovliga frånvaro från arbetet att medvållande
ansågs föreligga. Han fick 2/3 av full ersättning.
HD 1982:34. Arbetstagaren S hade blivit olagligen uppsagd. Den er
sättning som hans arbetsgivare ålades att utge till honom nedsattes till
hälften, eftersom det visats att S dröjt med att till arbetsgivaren anmäla
om sin sjukdom och med att prestera av denne krävt läkarintyg över
sin arbetsoförmögenhet.

HD 1928:143. S hade köpt ett gammalt hus, varefter S avtalat med en
person A om att denne till en bestämd dag skulle uppföra huset ånyo
på S:s tomt. Uppförandet försenades fyra månader. Eftersom A visat
att S hade ändrat den ursprungliga byggnadsplanen och inte ställt avta
lat byggnadsmaterial till A:s förfogande och S dessutom under ifråga
varande tid anlitat A:s medhjälpare också för annat arbete och S där
igenom väsentligen ändrat förutsättningarna för ackordets fullgö
rande, fann HD det omöjligt att bestämma i vilken utsträckning A
hade varit skuld till förseningen, varför HD förkastade S:s krav på er
sättning av A. - A hade således visat att förseningen sannolikt i så hög
grad berott på S:s åtgärder att A fritogs från ansvaret för dröjsmålet.
Detta gamla rättsfall är fortfarande ett typexempel på att i entrepre
nadavtal beställaren bäddar illa för sig genom ändringar, förseningar
o.dyl.
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Om köparen av en vara har rätt att kontrollera framställningen
av varan, behöver underlåten kontroll inte innebära att han vore
medvållande till ett fel i varan. Enbart den omständigheten att
det åligger S att kontrollera A:s prestation, t.ex. genom övervak
ning på arbetsplatsen, behöver inte innebära att S vore ansvarig
för felen i prestationen.8 Om A åtagit sig att sköta och handha
S:s lager, men fortlöpande vansköter det, kan underlåten kon
troll från S:s sida innebära medvållande, men behöver inte göra
det.
Såframt S faktiskt har observerat felet bör han ingripa vid
äventyr att han annars kan anses medvållande till sin skada.
HD 1984:138. En arbetstagare hade genom felaktigt utfört byggnads
arbete orsakat sin arbetsgivare S skada. Då S redan i arbetets första
skede hade observerat flera av felaktigheterna, men inte skridit till åt
gärder, ansågs han till 1/4 ansvarig för sin skada.

S:s skyldighet att medverka till A:s prestation är viktig. Åsido
sätter S denna skyldighet begår han ett avtalsbrott (se t.ex.
KöpL § 50, 51, 57), som kan medföra skadeståndsansvar för ho
nom.

5. Passivitet och försummad undersökningsplikt från S:s sida.
Jämkning kan bli följden av att S före avtalets ingående försum
mat sin undersökningsplikt, se ovan 5.11, eller inte sökt hindra
eller avvärja skadan, se 10.14. Också efter avtalets ingående har
S ofta en undersökningsplikt, t.ex. gällande den vara han köpt.
Försummelse av S kan leda till att han inte får ersättning av A för
onödiga utgifter som han nedlagt på avtalsföremålet. En efter
skälighet jämkad ersättning blir ofta följden av att köparen efter
köpet försummat sin undersökningsplikt.
HD 1983:178. Köparen borde då han använde de beställda armerings järnen för betonggjutning ha undersökt dem och märkt att de var fel
aktiga. Köparen fick endast halva skadan ersatt.
* Erma-Hoppu s. 164 f. Bengtsson, Jämkning s 219 anför som exempel bris
tande översyn från ägarens (S) sida över egendom som han anförtrott annan
(A).
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Om till A levererats en defekt förpackad vara och A sänder den
vidare till sin köpare S utan att undersöka den, kan följden bli
att A får stå för den skada som varan under transporten till S
lider till följd av defekterna i förpackningen.

6. Försäkringar. Har den för skadan ansvarige A en ansvarsför
säkring (något som är rätt ovanligt då avtalsbrott inträffat) eller
har den skadelidande S en skadeförsäkring som täcker skadan,
kommer en jämkning i allmänhet inte i fråga. Se HD 1984:28,
som gällde utomkontraktuellt ansvar. Jämkning sker ej heller då
kontrahent åtagit sig att försäkra9 avtalsföremålet.
HD 1991:176. (se ovan 9.7). Kontrahenterna AG och S hade då de un
derhandlade om reparation av S:s tak uttryckligen fäst avseende vid att
AG hade en ansvarsförsäkring. Den del av S:s takskada, som genom
reparationen tillfogades S och som inte ersattes ur AG:s försäkring,
uppgick på grund av AG:s självrisk till en miljon mark. AG:s ansvar
jämkades inte.
HD 1994:5 (se ovan 9.5). AG reparerade S:s hus, varvid taket skada
des genom eldsvåda. S hade i strid mot sitt avtal med AG inte brandförsäkrat huset. AG ansågs inte ansvarig ens för en del av skadan. Se
även HD 1982:139, där S hade för A felaktigt uppgett att han hade
försäkrat sin excenterpress, som skadades då A transporterade den.
Med en existerande försäkring kan mången gång jämställas det
förhållandet att S är en självförsäkrare, t.ex. staten eller storföre
tagare som inte har försäkrat sina intressen på grund av dessas
stora omfattning, oaktat en försäkring annars hade varit sedvan
lig. Ersättningsskyldighet bör likväl åläggas A om och till den
del skadan överstiger det normala försäkringsbeloppet, och an
tagligen också om S av ursäktligt misstag inte tecknat försäk
ring.
Ibland är en försäkring så påkallad, kanske så sedvanlig att
kontrahent som inte haft en försäkring kan anses ha medverkat
till skadan.

HD 1985:23. S förvarade egendom, värd 370.000 mark, och egendom
9 Se vidare Bengtsson, Jämkning s. 237, Wilhelmsson, Social civilrätt s. 96, bin
ding Kruse: Erstatningsretten s.479.
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som han lånat av T, värd 8.000 mark, i ett vindsutrymme som han hyrt
och inrett till ateljérum. Egendomen förstördes i en eldsvåda vållad av
hyresvärdens arbetstagare. S ansågs ha medverkat till skadan genom
att förvara sin och T:s egendom på en brandfarlig plats utan att ha
egendomen försäkrad. Efter jämkning tilldömdes S och T ersättning
av hyresvärden, S 250.000 mark och T 5.500 mark. Eftersom hyresvär
den inte hade haft skäl att anta att hyresgästen på sagda brandfarliga
plats skulle förvara synnerligen värdefull egendom, inverkade det inte
på jämkningen att hyresvärden inte haft en ansvarsförsäkring. (Omr.
Ett JR jämkade inte ersättningarna.)
Om S:s skada beror på en utifrån kommande händelse, för vil
ken A normalt inte bär ansvar, t.ex. brottslig handling av en ut
omstående, bör A kanske ibland, om han inte garderat S genom
en ansvarsförsäkring, åtminstone omtala för S att försäkring
saknas. Beträffande konsumenttjänster har man i PropKonsSkL
förutsatt att näringsidkaren har ett tillräckligt försäkringsskydd
för egendom som kommer i hans besittning.10 Annars kan han
anses ha varit vårdslös.
KonsSkL gäller inte förvaring av lös sak, men i KomBet 1982:50 (3:2)
föreslogs, att näringsidkare då en av honom förvarad sak skadats eller
förkommit hade ett strikt ansvar för en skada som var sådan, t.ex.
brand- eller stöldskada, att man skäligen kunde förutsätta att närings
idkaren tecknat försäkring till förmån för sina konsumenter. Detta
borde särskilt gälla värdesaker, t.ex. pälsar. Om det stora flertalet av
ett företags kunder riskerar att drabbas av stor skada är ett försäk
ringsskydd vanligen påkallat. I ett ovan anfört äldre avgörande HD
1948:148 (se 7.1) var det dock inte tal om någon dylik försäkringsskyldighet.

Vidare kan situationen ha varit sådan att den skadelidande S bort
omtala för A att skadeförsäkring saknades. Givet är att frågan
om när en försäkring är påkallad (normal eller inte) leder till
komplicerade avvägningar, vilka kanske skulle förutsätta lag
stiftning.11 En jämkning av A:s ansvar är emellanåt möjlig.
HD 1984:182. A hade av en bilaffär (S) fått en bil för provkörning och
skadade bilen under körningen. S hade inte omtalat för A att vagnsska10 PropKonsSkL s. 30.
11 Se Dufwa II 4499-4506.
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deförsäkring saknades. Det skadestånd som A ålades att utge till S jäm
kades till hälften. (Omr. 3-2. Minoriteten ansåg A ansvarig för hela
skadan, eftersom A inte kunnat förutsätta att en eventuell skada skulle
ersättas ur en vagnsskadeförsäkring.) Se även det liknande HD 1989:21
(minoriteten jämkade inte här ersättningen därför att S var ett reparationsföretag som endast tillfälligtvis brukade sälja reparerade bilar).
HD 1991:65. En stallägare (A) ansågs ansvarig då en i stallet placerad
S tillhörig häst skadats. S hade inte försäkrat hästen, men ingenting
hade avtalats om försäkring av hästen och utredning saknades om
branschens försäkringsmöjligheter och om försäkringspraxis. A ålades
att ersätta hela skadan.

7. Bevisbördan. Det är A:s sak att visa S:s medverkan och att
den medfört skada (ökat den skada som A orsakat). Ibland
räcker det till att A visar att S sannolikt medverkat till skadan,
se ovan i punkt 4 anförda HD 1928:145.
HD 1966:15. Importören A åtog sig att leverera varor till S och anli
tade för leveransen en speditör M. På grund av M:s vållande fick S del
vis felaktig vara och tillfogades därigenom skada. A ersatte skadan,
den hade ju vållats av hans medhjälpare M, och krävde i sin tur för den
ersättning av M. Denne påstod att S genom försummad undersök
ningsplikt varit medvållande till skadan. HD ansåg att det var M:s sak
att visa medvållandet. - Eftersom fråga var om att speditören skulle
ersätta den skada som S hade tillfogats på grund av sitt avtal med A,
måste speditören ha samma rätt som A att, i syfte att minska sin ersättningsplikt, åberopa medvållande av S, men speditören hade liksom A
bevisbördan härför.

8. Sytningsavtal
a. Medverkan av ett speciellt slag kan förekomma vid sytnings
avtal.
Vid sytning (eläkeoikeus, i Sverige undantag) är fråga om
fortlöpande prestationer som skall presteras ur en fastighet,
vanligen på en viss plats12 och ofta i samband med ett avtal vid
generationsväxling. Sytningen skall presteras fram till sytningstagarens död. Utvecklingen i fråga om sytningsavtalen har un
12 Se HD 1984:101.
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der 1900-talet medfört en helt ändrad situation.13 Månget jord
bruk har upphört med mjölk- och köttproduktion och i sytningsavtalen har naturaprestationerna i hög grad ersatts med
penningprestationer, dock så att den i sytningen ofta ingående
bostadsförmånen fortfarande har stor betydelse. Det har blivit
viktigt att försöka undvika att sytningen leder till förlust av eller
inverkar menligt på rätten till pension och andra förmåner som
samhället ger.
Ifall sytningstagaren flyttar bort från orten bereder bedöm
ningen av sytningsgivarens prestationsskyldighet svårigheter.
Jämkningen är nyanserad. I anslutning till några HD-avgöranden och Fagerströms artikel14 må en del synpunkter anföras på
denna fråga.
I första hand är naturligtvis en tolkning av sytningsavtalet av
görande, men avtalet är ofta intetsägande angående den verkan
bortflyttandet har.
Eftersom bostadsrätten är knuten till en viss bostad och natu
raförmånerna vanligen enligt sytningsavtalet bör mottas på fas
tigheten, brukar det anses att sytningstagaren S går miste om
dessa förmåner om han frivilligt flyttar bort och avstår från
möjligheten att få förmånerna på ort och ställe, se t.ex. HD
1950:186.
b. Om prestationens mottagande har omöjliggjorts eller hind
rats genom vållande av sytningsgivaren A eller om prestatio
nens uteblivande annars kan tillräknas A som culpa, är det rätt
klart att sytningstagaren vanligen har rätt till full ersättning för
den uteblivna sytningen.15

HD 1963:13. Sytningsgivaren A misshandlade sytningstagaren S, som
således blev ”snytingstagare” och därför såg sig tvungen att flytta bort
från orten. A ålades att till S utge ersättning för den frångångna bo
stadsförmånen och för de övriga naturaprestationer som ingick i hen
nes sytning, såframt A inte erlade dessa produkter åt henne in natura. 13 Se härom Fagerströms utblick LM 1988 s. 290 ff.
14 Fagerström s. 9ff.
15 Tepora m.fl. s. 137 f.
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Liknande fall är HD 1954:12 och HD 1950:98, där sytningstagaren
flyttat bort, i det förra därför att hon lämnats utan nödig omvårdnad
och i det senare därför att hon blivit dåligt bemött av sytningsgivaren.

c. Om man kan finna att S:s bortflyttande, utan att ha vållats av
A, bottnar i ett godtagbart skäl, kan A dömas att till S utge viss
ersättning.
S kan ha föranletts att flytta bort av hälsoskäl eller därför att
bostaden blivit närapå obeboelig. I dessa fall kan bortflyttandet
tillräknas varken A eller S som culpa. Ett fullt ersättande av S:s
positiva avtalsintresse vore oskäligt mot A redan med tanke på
att A:s avtalsskyldigheter skulle öka på grund av bortflyttandet.
Det är för övrigt rimligt att S bär en del av risken, eftersom S
inte kan fullgöra sin skyldighet att motta A:s prestation på det
sätt som förutsatts i avtalet. Här föreligger en särform av ansvar
för A, se ovan 2.3. En viss ersättning bör A prestera åt S. S har
ju i sytningsavtalet i en eller annan form gett en motprestation.
Å andra sidan bör A inte bli lidande på att sytningen in natura

ersätts med penningprestationer. Ersättningen bör inte över
stiga den fördel som A haft av att hans plikt att till S utge syt
ningen bortfallit.
HD 1981:140. Enligt ett fastighetsköp skulle köparen A ge sin 29-åriga
syster S bostad och vård under hennes livstid. Härmed hade avsetts att
S, vars arbetsförmåga på grund av sjukdom hade varit nedsatt, skulle få
bostad och skötsel på hemgården och att hon efter förmåga skulle
delta i hemgöromålen. Som 79-åring flyttade S till kommunalhemmet.
Med hänsyn till A:s inkomster, förmögenhet och levnadsförhållanden,
den folkpension som S erhöll och övriga omständigheter ålades A att
till S utge i ersättning för den förlorade sytningen ett skäligt belopp,
som var lägre än sytningens beräknade värde. - I detta fall var det na
turligt att S flyttade till kommunalhemmet. Avgörandet anförs av Wil-helmsson, Social civilrätt s. 133 f, som ett exempel på behovsorienterad
skälighetsbedömning, av Fagerström s. 19 f som resultatet av en hel
hetsbedömning.

Om sytningens uteblivande beror på en olyckshändelse, force
maj eure eller dylikt, döms ofta en skälig ersättning. Denna kan
betraktas som ett slags vederlags- eller värdeersättning, se 10.7.
Ibland uppgår den till A:s nytta av att S flyttat bort.
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HD 1969:58. Då den bostad som sytningstagaren förfogade över
brann ned, tilldömdes han en viss månatlig ersättning för förlorad bo
stadsförmån samt en enligt konsumentpris beräknad ersättning för i
sytningen ingående tre liter mjölk om dagen. Däremot förkastades na
turligtvis hans krav på att sytningsgivaren skulle uppföra en ersättande
bostad.
HD 1950:444. Sytning i naturaprodukter skulle enligt köpeavtalet pre
steras på en lägenhet. Då efter vapenstilleståndet 1944 lägenheten, som
låg på Porkala-området, inte mera var i sytningsgivarens besittning,
ålades denne att till sytningstagaren utge penningvärdet av sytningen,
beräknat per år.

I följande fall var fråga inte om sytning, men situationen är lik
artad.
HD 1927:420. S erhöll vid arvskifte rätt att på det hemman, som vid
skiftet tillföll hans bröder, utan vederlag bruka vissa ägor och ta
bränsle från skogen. Vid storskiftesreglering delades hemmanet mellan
brödernas arvingar, varvid S gick miste om sina förmånet. Brödernas
arvingar ålades att till S solidariskt utge en årlig ersättning såsom ve
derlag för de förmåner som S hade förlorat. (Omr. Ett JR ansåg att
förmånerna inte kunde ersättas med penningvederlag.)

d. Det är inte ovanligt att S flyttar bort från lägenheten på grund
av misshälligheter och konflikter med A. Vanligen blir det ofta
oklart för domstolen vem som varit den huvudskyldige. I dylika
fall förefaller jämkad ersättning vara den rättaste. I praktiken
anses det ofta skäligt att A åläggs att utge till S den nytta som
bortflyttningen berett A.16
HD 1971:15. Föräldrarna A och S sålde sina fastigheter åt sina barn.
Priset skulle presteras åt A och S från fastigheterna i form av livstids
sytning in natura från gårdens gemensamma hushåll. Till säkerhet för
sytningens erläggande fastställdes inteckning i fastigheterna. A och S
skildes, varefter A av barnen köpte fastigheterna och övertog ansvaret
för inteckningen. S flyttade bort från gården och krävde av A, som
hade gift om sig, ersättning för de förlorade sytningsförmånerna. Oak
tat det förhållandet att S inte kunnat åtnjuta sytningen kunde tillräknas varken A eller S, ansågs S ha rätt till en månatlig penningersättning
16 Se Fagerström s. 17 ff, 53 f.
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av A motsvarande den nytta som A haft genom att sytningen in natura
till S hade upphört. (Omr. Ett JR förkastade S:s käromål, då de änd
rade förhållandena inte kunde tillräknas A). - S var förstås inte
tvungen, men hade starka skäl att flytta från gården.

KAP. 13.
JÄMKNING AV SKADESTÅNDET
1. Allmänt. Enligt SkL 2:1 mom. 2 kan skadeståndet jämkas om
skadeståndsskyldigheten är oskäligt betungande med hänsyn
till skadevållarens och den skadelidandes ekonomiska förhål
landen och omständigheterna i övrigt. Om skadan har vållats
uppsåtligen krävs särskilda skäl för att nedsätta skadeståndet.
SkL gäller enligt SkL 1:1 inte på avtal baserat skadestånd. Nu
mera anses dock i både teori och praxis att SkL 2:1 mom. 2 ger
uttryck för en allmän princip som också gäller skada i avtalsför
hållande,1 även ren förmögenhetsskada. Också en arbetsgivares
avtalsrättsliga ansvar för skada som hans anställda eller medhjäl
pare tillfogat annan kan jämkas enligt denna allmänna jämkningsregel, utan att man behöver ta ställning till om bestämmel
sen i SkL 3:6 gäller skada vid avtalsbrott.2
Med skäl anförde Walin en gång: ”Vi måste erkänna, att oför
siktighet kan vålla skador av sådana proportioner att rättsväsen
det gör sig löjligt, om man utmäter fullt skadestånd.”31 motsats
till tidigare uppfattning anser man numera i allt högre grad, att
partsviljan bör kunna frångås i sådana fall där den leder till ett
oskäligt slutresultat och att, om det inte finns någon tydlig
parts vilja, domstolen kan nå ett skäligt resultat, en skälig risk
fördelning genom jämkning av avtalsvillkoren och skadestån
det. Liksom livet med åren brukar lära oss att jämka har också
domstolarna fått lära sig det.

Då en utbetalning skett av misstag har återbetalningen av den obehö
riga vinsten jämkats, se HD 1983:174 (alltför höga dagtraktamenten
och resekostnadsersättningar hade av misstag utbetalats) och HD
1986:126 (ett reglementerat pris hade felaktigt uträknats alltför högt).
Jämkning av skadestånd tillåts i flera lagrum. Här må nämnas några.
1 Se bl.a. Taxell s. 376, Skadestånd s. 188, Godenhielm, JFT 1975 s. 400 ff samt
nedan i punkt 3 anförda HD 1982:103 och i punkt 4 anförda HD 1985:51,
vilka båda gällde ren förmögenhetsskada.
2 Se Erma-Hoppu s. 27.
3 Walin, NJM 1960 s. 187.
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I lagen om vägbefordringsavtal § 39 föreskrivs, att avsändares och
icke-yrkesmässig fraktförares skadeståndsskyldighet kan jämkas, om
den prövas vara oskäligt betungande eller om det med hänsyn bl.a. till
skadans storlek, möjligheten att teckna försäkring eller andra omstän
digheter prövas skäligt att den skadelidande helt eller delvis skall bära
skadan. För uppsåtligen orsakad skada krävs dock särskilda skäl för
nedsättning.
I KöpL § 70 uttalas att skadestånd kan jämkas, om det är oskäligt
med hänsyn till den skadeståndsskyldiges möjligheter att förutse och
hindra skadans uppkomst samt omständigheterna i övrigt. Liknande
stadganden ingår i BostadshyresL § 6 och AffärshyresL § 5, men med
det tillägget att också parternas förmögenhetsförhållanden bör beak
tas. Jämkning kommer således närmast i fråga om part haft svårt att
förutse och hindra skadan. Enligt motiven till KöpL bör man bl.a. be
akta ”köpets karaktär, vilka som är parter i avtalet, avtalsbrottets orsa
ker, graden av försummelse hos den avtalsbrytande parten och hans
handlande i övrigt, den skadelidande partens förfarande, skadans om
fattning samt eventuellt föreliggande försäkring och försäkringsmöjligheter”. Vid grovt vållande bör det föreligga särskilda, mycket tungt
vägande skäl för jämkningen, PropKöpL s. 124.
I vissa fall kan man undgå ett oskäligt slutresultat genom att
anse att skadan har varit inadekvat, något som lättare kan ske i
avtalsförhållande än vid utomkontraktuell skada. I andra fall
kan man anse att den skadelidandes förfarande har inneburit
medvållande från hans sida, eller att till skadan har medverkat
en utomstående omständighet (SkL 6:1). Ibland kan ansvaret
uteslutas i fråga om indirekt skada, se 10.10 in fine. Men om
ingen av dessa eller eventuella andra möjligheter att begränsa
ansvaret står till buds kommer en jämkning i fråga.

2. AvtL 5 36. Det görs ibland gällande att ett utsträckande av
den allmänna jämkningsregeln i SkL 2:1 mom. 2 till att gälla
skadestånd vid avtalsbrott inte är påkallat, eftersom man kan nå
samma resultat genom att tillämpa den mera omfattande be
stämmelsen i AvtL § 36 (av år 1982): ”Ar villkor i rättshandling
oskäligt eller skulle dess tillämpning leda till oskälighet, kan
villkoret antingen jämkas eller lämnas utan avseende.” Avtalet
kan enligt AvtL § 36 jämkas även till övriga delar än i fråga om
villkoret eller förordnas att förfalla, såframt det är oskäligt att
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avtalet oförändrat förblir i kraft. Även om avtalet lämnas helt
utan avseende är fråga inte om ett ogiltigt avtal. Såsom villkor
betraktas också utfästelse om beloppet av vederlag.
Medan SkL 2:1 mom. 2 tar sikte på skadeståndsskyldigheten,
tar AvtL § 36 sin utgångspunkt i avtalsvillkoren. Om tillämp
ningen av ett villkor i avtalet leder till skyldighet att erlägga ett
oskäligt skadestånd kan jämkning således ske. Avtalet är inte
bindande i sin ursprungliga form.
I vissa fall kan man välja mellan att jämka skadestånd enligt
AvtL § 36 eller enligt SkL 2:1 mom. 2, t.ex. då A har brutit mot
ett mellan honom och S avtalat förbud att anlita medhjälpare
och medhjälparen genom ett icke-culpöst handlande orsakat S
skada, se ovan 9.7. Genom en generös tolkning kunde AvtL § 36
tillämpas också i ett sådant fall att A vid fullgörandet av avtalet
med S tillfogat S skada genom vårdslöst förfarande, oaktat i av
talet ingått ett villkor att A med omsorg bör utföra sitt åtagande.
Likaså föreligger det i praktiken troligen rätt liten skillnad
mellan ordet ”oskälighet” i AvtL § 36 och orden ”oskäligt be
tungande” i SkL 2:1 mom. 2. Ett ringa skadestånd kan likväl
vara oskäligt utan att det kunde sägas vara oskäligt betungande
(kohtuuttoman raskas). Härmed förnekas inte att också ett
ringa skadestånd ibland kan vara oskäligt betungande. Om A
har att erlägga skadestånd till S, oaktat A inte erhållit någon
motprestation (A har t.ex. dragit sig från avtalet innan några
prestationer utväxlats), kunde en skyldighet för A att ersätta S:s
förlorade inkomst vara oskäligt betungande även om fråga inte
vore om något större belopp.
Man presumerar inte längre, såsom då AvtL stiftades, att kon
trahenterna är jämställda. Den ena kontrahenten har ofta ett
övertag kunskapsmässigt, tekniskt eller ekonomiskt. Taxell ta
lar om ”bristande partsjämvikt i massavtalens verklighet”.4 En
kontrahent kan kanske inte överblicka eller inse vilka risker av
talet medför.
Såsom möjliga tillämpningsområden för AvtL § 36 har bl.a.
anförts, att den ena avtalsparten har en betydligt starkare ställ
4 Taxell, JFT 1984 s. 615. Se f.ö. om AvtL § 36 Pöyhönen s. 249-368.
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ning (såsom fallet ofta är i förhållandet mellan företagare och
konsument, mellan storföretagare och småföretagare eller mel
lan den som har monopolställning och dennes kunder), att det
råder ett missförhållande mellan parternas prestationer, att avta
let i vissa situationer för ena parten medför en ersättningsskyl
dighet eller annan påföljd som är avtalsetiskt otillfredsställande,
att avtalet avviker från praxis i branschen, att avtalet inte tar nö
dig hänsyn till ett annat avtal som parterna ingått, att en i avtalet
ingående friskrivningsklausul leder till oskälighet mot den ena
parten och att ett avtalsvillkor leder till en oskäligt betungande
prestation för den ena parten. Ett standardavtal kan uppta oskä
liga villkor som kunden inte har observerat. Ett avtal som skall
gälla en något längre tid kan på grund av ändrade förhållanden
leda till att oväntade situationer uppkommer som kontrahent
inte bort ta i beräkningen. Ett villkor är ofta oskäligt om det ger
den ena parten rätt att ensam avgöra sådana omständigheter som
väsentligt inverkar på avtalet, t.ex. huruvida en brist skall anses
som ett fel eller inte.
Om ett villkor i avtalet är oskäligt mot A och A därför, då S
inte går med på jämkning, vägrar att prestera med påföljd att
S häver avtalet och kräver skadestånd, kan skadeståndet till S
jämkas.
HD 1982:141. För en varuleverantör (A) steg priset på råvaran oväntat
till mer än det dubbla. Det pris till vilket A hade förbundit sig att sälja
varan till S var uppenbart oskäligt mot A, som därför vägrade leverans.
Det skadestånd som A ålades att utge till S jämkades till 2/3 av S:s vi
sade skada. Jämkningen motsvarade i det närmaste halva prissteg
ringen på råvaran.

Även om S har gått med på att betala eller redan har betalat ett
skadestånd, kan S efteråt yrka jämkning.
HD 1984:R 1 (se 9.2). En 22-årig butiksföreståndare förband sig att
ersätta den skada som hennes arbetsgivare hade lidit på grund av kon
staterat svinn i butiken. Ersättningen jämkades enligt AvtL § 36 från
av dem överenskomna 44.000 mark, vilket belopp motsvarande hela
svinnet, till 28.000 mark. Jämkningen företogs med hänsyn till hennes
svagare ställning både ekonomiskt och i förhållande till arbetsgivaren
och då en del av skadan kanske uppstått utan hennes vållande.
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Om A och S i sitt avtal begränsat eller uteslutit S:s rätt till skade
stånd, eller om de tvärtom har avtalat om ett skadestånd som är
högre än den ersättning som S normalt borde ha erhållit av A,
är det givet att AvtL § 36 kan tillämpas.

HD 1986:78. I det avtal, där A beviljades rätt att jaga på statens marker,
föreskrevs att A erhöll jakträtt på villkor att han hade strikt ansvar för
skada som han orsakade. Vid jakten skrämde och skadade A:s hundar
en renhjord. Staten ersatte renägarnas skada och krävde i sin tur ersätt
ning av A. Hovrätten lämnade enligt AvtL § 36 sagda villkor utan av
seende och fritog icke-culpöse A från ansvar. HD däremot ansåg att
A varit medveten om sagda skaderisk och att villkoret inte ledde till
oskälighet. HD ålade A att till staten utge ojämkad ersättning 5.000
mark.

HD 1985:177. Enligt de allmänna avtalsvillkoren för leasingavtal gäl
lande traktorer skulle kunden, om han underlät att erlägga hyresvederlaget och avtalet därför hävdes, utge i skadestånd så mycket som 3/4 av
hyran för den återstående avtalstiden. Ersättningen jämkades avsevärt
enligt AvtL § 36. - En motsvarande jämkning kunde ha företagits en
ligt SkL 2:1 mom. 2.

3. Flera ansvariga. I aktiebolag kan enligt ABL 15:1-4 en jämk
ning av skadeståndet ske enligt SkL 2:1 mom. 2 då skada vållats
bolaget av bl.a. styrelsemedlem, verkställande direktör, revisor
eller aktieägare. För banker gäller motsvarande regler. I andels
lag kan i motsvarande fall enligt AndL § 162 jämkning av skade
ståndet ske vid ringa vårdslöshet hos den ersättningsskyldige.
Föreningslagen omtalar ingen jämkning, men en tillämpning av
regeln i SkL 2:1 mom. 2 på föreningar har ansetts möjlig. Skadan
har i alla dessa fall visserligen inte vållats i ett direkt avtalsförhål
lande, men inte heller i ett utomkontraktuellt förhållande. Dylik
skada skall här beröras endast vad beträffar en för associationer
typisk situation, nämligen ansvarsfördelningen mellan flera sty
relsemedlemmar.
En större eller mindre nedsättning av en enskild styrelsemed
lems ansvar är motiverad inte bara av att en viss arbetsfördel
ning mellan styrelsemedlemmarna ofta är nödvändig, utan även
av att styrelsemedlemmarna har invalts i styrelsen just med
tanke på att deras särskilda kunskaper och kvalifikationer skall
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utnyttjas i styrelsen. Detta talar för att ansvarsfördelningen dem
emellan också inverkar på envars ansvar.5 Härtill kommer att ju
större arvode en styrelsemedlem har, desto större omsorg och
arbetsinsats kan krävas av honom.
Å andra sidan bör man utgå från att envar styrelsemedlem
känner till att han har ett culpaansvar, från vilket han inte fritas
enbart genom att han litat på att de övriga styrelsemedlemmarna
handlat riktigt och aktsamt. Detta framgår av att en styrelse
medlem inte är fritagen från ansvar på den grund att i styrelsen
inte har funnits någon fackman på det område, inom vilket er
sättningskravet faller. Uppenbart är att vissa minimikrav bör
ställas på envar styrelsemedlem.
HD 1981:48. Ett aktiebolag hade lidit skada genom sin verkställande
direktörs missbruk. Bolagets revisorer A, B och C hade medverkat till
att missbruket kunnat fortgå utan att bli avslöjat. De hade bort upp
täcka bristerna i bokföringen och märka, att bolagets direktion inte
hade avhjälpt situationen, men de hade ändå förordat att direktionen
beviljades ansvarsfrihet. Revisorerna ansågs ansvariga för den del av
bolagets skada som deras försumlighet gällde, dvs 150.000 mark. A,
som var yrkesrevisor (CGR) och som hade försummat att fästa bola
gets uppmärksamhet vid behovet att utveckla bolagets bokföringsoch inre kontrollsystem, ansågs ansvarig för 150.000 mark, medan B
och C, som varit mindre culpösa än yrkesrevisorn och av vilka det inte
hade kunnat krävas en lika detaljerad granskning som av yrkesrevi
sorn, ålades (solidariskt med A) ansvar för endast 50.000 mark. (Omr.
Ett JR ansåg att endast yrkesrevisorn var ansvarig, eftersom de övriga
revisorerna hade kunnat lita på dennes uppgifter och inte hade känt
till missförhållandena i bolagets inre organisation.)

HD 1985:154. Verkställande direktören A i ett aktiebolag hade genom
felaktig bokföring vållat bolaget skada 149.000 mark i form av efterbeskattning. A hade hållit medel utanför bokföringen, utan att han likväl
använt dem för sina egna syften. Då alla utom en av bolagets styrelse
medlemmar hade varit medvetna om A:s förfarande och dessa styrelse
medlemmar hade aktiemajoriteten i bolaget, jämkades A:s skadeståndsskyldighet mot bolaget till 50.000 mark.

HD 1982:103. En förenings styrelse försummade att för föreningen
anhålla om befrielse från skatt. Skadeståndet 15.800 mark jämkades
5 Taxell, Bolagsledningen s. 22 ff, Ekman, JFT 1985 s. 68 ff.
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enligt principen i SkL 2:1 mom. 2 sålunda att föreningens styrelsemed
lemmar, som alla var oavlönade, ålades att solidariskt utge till för
eningen 2.000 mark. En av styrelsemedlemmarna som var jurist och
viceordförande i styrelsen och som hade fungerat som styrelsens ord
förande då ifrågavarande styrelsebeslut bort fattas, ålades att dessutom
utge till föreningen 3.000 mark. Detta motiverades bl.a. med hans
ställning i föreningen och med att han på grund av sin skolning hade
haft särskilda förutsättningar att tolka en föreningen tillställd cirkulär
skrivelse gällande skattebefrielse. Ett memento för jurister.
Det solidariska ansvaret leder otvivelaktigt till en stel rättstillämp
ning, som inte tar hänsyn till skadegörarnas olika slag av medverkan.
Dufwa föreslår därför att skadeståndslagen (hos oss SkL 6:2) förses
med ett tillägg att skadeståndsansvaret kan fördelas direkt mellan de
skadeståndsskyldiga efter vad som är skäligt, om särskilda skäl påkal
lar detta, Dfuwa, II4140, III 5428. Härigenom behövde man inte till
gripa jämkningsstadgandet.

4. Jämkningsförutsättningar. I det följande anförs några syn
punkter på jämkning av skadestånd vid avtalsbrott. För övrigt
hänvisas till Taxells framställning.6
Jämkningen genomförs ofta så att skadeståndet nedsätts till
ett visst belopp, men den kan också ske på annat sätt. Viss eller
vissa skadeposter, t.ex. indirekta skador, kan lämnas oersatta.
En förutsättning för jämkning är att yrkande på jämkning gjorts direkt
eller åtminstone indirekt eller annars framgått av parternas krav i rät
tegången, se HD 1990:148, HD 1992:12 och Ämmälä s. 154 ff.

Jämkning av skadestånd vid avtalsbrott bör vara en undantagsföreteelse. AvtL och KöpL talar om oskälighet, medan det i SkL
framhävs att skadeståndet bör vara oskäligt betungande med
hänsyn bl.a. till kontrahenternas ekonomiska förhållanden.
Taxell, som ofta betonat allmänna skälighetsprinciper, anför
att en jämkning kan vara motiverad för att mildra ett ansvar då
bevisningen varit bristfällig eller ett kontrollansvar med tvekan
ansetts gälla.7
Vid avtalsbrott existerar visserligen fara för att man genom
jämkning rubbar den riskfördelning som kontrahenterna vid av
6 Taxell, Skadestånd s. 193 ff.
7 Se Taxell s. 376 ff, Skadestånd s. 187 f, 198.
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talets ingående räknat med. Riskens omfattning är ju i regel av
betydelse för vederlagets storlek. Om skadan var svårförutsebar
för parterna eller oberäkneligt stor eller berodde på utomstå
ende faktorer och den därför inte beaktades av dem då de före
avtalsslutet bedömde risken och dess omfattning, kan en jämk
ning anses påkallad. KöpL § 70 framhäver, se ovan punkt 1, den
skadeståndsskyldiges möjligheter att förutse skadans upp
komst. Svårförutsebarheten är en jämkningsgrund typisk för
skada i avtalsförhållande. Person- och sakskada jämkas dock an
tagligen rätt lika som då fråga är om utomkontraktuell skada.
En kontrahents svaga ekonomiska ställning och sociala fakto
rer bör, enligt SkL 2:1 mom. 2, också vid avtalsbrott kunna leda
till jämkning av skadeståndet.8
Ett motiv för jämkning är att kontrahenten kunde drabbas av
en ersättningsplikt som inte står i någon rimlig proportion till
det vederlag som avtalet ger honom.
HD 1985:51. En ingenjör (A) förband sig att åt ett bolag (S) utföra ett
planeringsarbete gällande en industrihall. De ritningar som A upp
gjorde hade dock på grund av A:s (inte avsiktliga) försummelse flera
fel och brister så att S tillfogades skada 220.000 mark. Med hänsyn till
A:s och S:s ekonomiska förhållanden och till en jämförelse mellan ska
dans storlek och A:s honorar 8.000 mark, vilket dock inte ansågs ut
göra någon övre gräns för A:s ersättningsskyldighet, och då ett ersät
tande av hela skadan skulle ha varit oskäligt betungande för A, jämka
des skadeståndet på grund av den i SkL 2:1 mom. 2 angivna principen
till 120.000 mark. - A hade då han ingick avtalet bort räkna med att
hans försummelser kunde leda till avsevärd skada för S. En skada som
var nästan 30 gånger större än honoraret var kanske ändå helt oväntad.

5. Culpagraden. Då jämkning sker bör graden av skadevållarens
skuld beaktas.9 Ju lägre skuldgraden är hos den ansvarige, desto

8 Se Taxell, Skadestånd s. 195 ff. Vinding Kruse, Erstatningsretten s. 478 kallar
jämkningsregeln för en social-humanitär säkerhetsventil. Bengtsson, Festskrift
t. Hellner s. 92 f betonar vikten av att undvika en regel som får svåra ekono
miska konsekvenser för den ena avtalsparten.
9 Se PropKöpL s. 13, Taxell s. 374 f, Sevon m.fl. s. 92, Vinding Kruse, Erstat
ningsretten s. 481.
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större möjligheter har han till jämkning. Ringa vårdslöshet har
tidigare ofta utgjort en förutsättning för jämkning, se t.ex. VarumL §38 mom. 2, AndL § 162 samt ÄB 18:7 och 19:19. Vid
allvarligare culpa talar preventiva hänsyn mot en jämkning. Till
läggas bör dock att man inte bör ge avkall på grundförutsätt
ningen att skadeståndet bör vara oskäligt betungande för A.10
Om det i en lag som tillkommit före SkL stadgas att jämkning
förutsätter att A:s culpa varit ringa, hindrar detta inte att jämk
ning sker också vid vanlig culpa. Detta motiveras med att jämk
ning numera kan företas med stöd av SkL 2:1 mom. 2
6. Uppsåtlig skada. Enligt SkL 2:1 mom. 2 kan uppsåtlig skada
jämkas endast på särskilda skäl. Om A medvetet bryter mot gäl
lande föreskrifter eller bestämmelser med skada som påföljd,
har A dock inte alltid uppsåtligen tillfogat den uppkomna ska
dan. För att få skadeståndet jämkat bör A likväl visa åtminstone
godtagbara motiv för sitt handlande.
I följande fall var fråga om styrelseledamöter som överskridit
sin behörighet, varför skadan närmast var utomkontraktuell.

HD 1985:82. En i handelsregistret införd ekonomisk förening hade
bedrivit sådan ekonomisk verksamhet som inte förutsattes i förening
ens stadgar (byggande i st.f. transport) och som dess verkställande di
rektör och nio styrelseledamöter vetat att var riskfylld. Följden blev
att föreningen åsamkades ekonomisk förlust ca en miljon mark. Det
hade inte visats att sagda personer i annat avseende varit culpösa vid
skötseln av sina uppgifter. Med hänsyn till föreningens samt verkstäl
lande direktörens och styrelseledamöternas ekonomiska förhållanden
ansågs att ett utgivande av full ersättning vore oskäligt betungande för
dem. Det skadestånd som de solidariskt ålades att utge till föreningen
nedsattes enligt principen i SkL 2:1 mom. 2 till ca en halv miljon mark.

Om A tillfogat S skada i syfte att bereda sig själv vinning är en
jämkning knappast påkallad.
HD 1985:101. En i ett bolag anställd löneräknare hade under många
10 Bengtsson, Jämkning s. 273 ff anför att man i Sverige inte ansett att det skulle
ha någon väsentlig tyngd vid jämkningsprövningen att den ansvarige åberopat
ringa culpa. Däremot har det mot jämkning anförts att hans culpa varit av mera
allvarlig art.
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års tid bedrägligt ”beviljat lönepåslag” åt flera av bolagets anställda,
men sett till att ingen av dem fått veta något om påslagen, vilka utbeta
lats åt henne själv. Hennes dåliga ekonomiska förhållanden ansågs inte
utgöra särskilda skäl för jämkning av det skadestånd 650.000 mark
som hon ålades att utge till bolaget.

Följande avgörande, som gällde avsiktligt tillfogad utomkontraktuell skada, visar att eftersom tyngdpunkten i SkL 2:1
mom. 2 ligger i kravet på att skadeståndsskyldigheten är oskä
ligt betungande för A, så kan åtminstone vad beträffar utomkontraktuell skada en jämkning motiveras med att motivet till
A:s uppsåtliga handlande varit att skydda ett företags
anställda.11
HD 1984:47. Ett aktiebolag hade underlåtit att för utbetalda löner er
lägga förskottsinnehåll på skatt till staten ca 2 miljoner mark. För
denna avsiktliga underlåtenhet var två styrelsemedlemmar ansvariga,
nämligen verkställande direktören (A) och kontorschefen (B). Bolaget
hade haft betalningssvårigheter och deras underlåtelse hade skett för
att kunna fortsätta bolagets verksamhet och bibehålla arbetsplatserna.
A:s och B:s avsikt hade inte varit att bereda förmåner åt sig själva eller
andra, utan deras syfte hade varit att ekonomiskt sanera bolaget. I
detta syfte hade A bl.a. underhandlat med skattemyndigheterna. En
skadeståndsskyldighet skulle för A och B ha inneburit en oskälig,
uppenbarligen livslång belastning. Ersättningen till staten jämkades
enligt SkL 2:1 mom. 2 för A:s del till 500.000 mark, varav B ålades att
solidariskt med A delta med 300.000 mark (Omr. Ett JR ålade, i likhet
med hovrätten, A och B att solidariskt ersätta staten 2 miljoner mark
och motiverade detta med beskaffenheten och omfånget av deras upp
såtliga handlande och med att det inte hade visats, att det för dem
uppenbarligen varit omöjligt att utge till staten 700.000 mark, vilket
belopp sannolikt motsvarade statens skada med hänsyn till att viss er
sättning kom att erhållas ur bolagets konkursbo).
HD 1985:157 är ett liknande fall. Under ett år tre månader innehållen
förskottsskatt 500.000 mark hade inte redovisats. Jämkning skedde
11 Så Vinding Kruse. Erstatningsretten s. 479 f. Bengtsson, Jämkning s. 259 ff
finner att lagstiftaren vid uppsåtligen tillfogad skada såsom huvudregel har ve
lat befria domstolarna från samhällsekonomiska bedömningar, men att om
ständigheterna någon gång kan vara så ömmande att det är svårt att bortse från
dem. Wilhelmsson, Social civilrätt s. 97 f, 105 ff anför att det av sociala skäl bör
tas hänsyn till att företagets fortsatta verksamhet inte riskeras.
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inte beträffande verkställande direktörens ansvar mot staten, framför
allt därför att direktören fortsatt bolagets verksamhet medveten om
bolagets ringa kapital.

Huruvida ett företag också vid avtalsbrott bör kunna få sin skadeståndsskyldighet gentemot medkontrahenten nedsatt, om det
handlat i syfte att skydda företagets anställda eller slå vakt om
viss samhällsnyttig verksamhet, är dock tveksamt. Detta innebure i allmänhet ett alltför stort rubbande av den riskfördelning
som legat till grund för avtalet. Se även nedan punkt 7.
7. Jämkning av näringsidkares skadeståndsansvar. I PropSkL ut
talas, att jämkning inte kommer i fråga vid vårdslöst handlande
”i samband med verksamhet som syftar till ekonomisk nytta”,
varför rätt till jämkning i allmänhet inte existerar för bolag eller
annat samfund som idkar ekonomisk verksamhet.12 Också La
gen om vägbefordringsavtal § 39 förutsätter, se ovan punkt 1, att
jämkning i allmänhet inte sker för företagare. I Sverige och
Norge har man likaså i skadeståndslagens förarbeten utgått från
att jämkning i näringsverksamhet för i varje fall större företag
skulle förekomma blott i blygsam omfattning eller i speciella
fall. Bengtsson anför sålunda att för företagare blott stora och
svårförutsebara skador torde jämkas, men att en jämkning
också borde kunna komma i fråga där ett strängare ansvar skulle
medföra olämpliga konsekvenser. Vidare bör beaktas att jämkningsmöjligheter främjar en utveckling mot strikt ansvar.13
Hittills har således en jämkning av ett företags ansvar i nor
mala fall ansetts utesluten vid brott mot centrala avtalsförpliktelser. Ett motiv härför har bl.a. varit att påverka företagen att
fullgöra sina åtaganden. Numera är det dock möjligt att jämka
företagares ansvar både i affärs- och konsumentsförhållanden,
se KöpL § 70 mom. 2, KonsSkL 5:30, 8:33, 9:33.14 I fråga om
12 PropSkL s. 13.
13 Bengtsson, Jämkning s. 257 ff, 285 ff. Enligt Vinding Kruse, Erstatningsretten s. 479 sker jämkning företrädesvis i sådana fall där betalningen av ersätt
ningen vore direkt ruinerande för företaget.
14 Se även Sevon m.fl. s. 91 f, Bengtsson, Festskrift. Grönfors s. 40 f.
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KöpL:s jämkningsregel anför Sevon m.fl. att jämkning kan för
anledas av att köpet avser sådan teknisk utrustning av mindre
värde, som har en väsentligt större betydelse för köparens verk
samhet än vad säljaren kunnat räkna med och vars frånvaro leder
till stor förlust för köparen. Vidare kunde det vara oskäligt att
belasta säljaren med hela skadan vid ett dröjsmål som beror på
ett tidigare säljled.
I synnerhet för småföretagare är en rätt till jämkning av bety
delse. Småföretagarna behöver i betydligt högre grad lagens
skydd än storföretagare, vilka ju t.o.m. ibland fungerar som
självförsäkrare. Också en arbetsgivare eller hyresvärd bör i sär
skilda fall kunna åberopa jämkningsregel.15 Den som idkar nä
ringsverksamhet är emellanåt varken ekonomiskt eller annars i
en starkare ställning än en enskild person.

8. Jämkning på grund av ”annan omständighet” än medväl
tande. Till sist må anföras bestämmelsen i SkL 6:1 att skadestån
det kan jämkas om en omständighet, som ej hörde till den
skadevållande handlingen, bidragit till skadans uppkomst.
Denna bestämmelse kan åberopas också vid avtalsbrott. Dess
betydelse är dock ringa med hänsyn till att den i allmänhet för
utsätter att sagda omständighet inte bort förutses av skadevållaren, medan skada vid avtalsbrott för att vara ersättningsgill ofta
förutsätter att skadan varit förutsebar, se 8.3. Här skall endast
hänvisas till det jag tidigare anfört om denna jämkning.16
HD 1982:107. S deltog i en backhoppsträning, som anordnades av en
skidförening. En kälke hade genom vållande av föreningens funktio
när kvarglömts på underbackens övre del. Då S hoppade miste han i
överbacken balansen och föll så att han stötte mot kälken och skadade
sig så svårt att han senare avled. Det skadestånd som bl.a. föreningen
ålades att utge till S:s rättsinnehavare jämkades då till skadan hade bi
dragit sådana omständigheter som inte hörde till den skadevållande
handlingen, nämligen S:s höga hastighet och förlust av balansen. S
skulle ha skadat sig även om kälken inte hade blivit kvarglömd. - Som
grund för jämkningen betonades här således kausalitetssynpunkter.
15 SkL 3:6, Taxell, Skadestånd s. 189.
X(1Saxén s. 157 ff.
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Den kvarglömda kälken var en av orsakerna till skadan, ty utan den
skulle skadan ha blivit betydligt mindre. Det tycks mig dock att jämk
ningen här borde ha skett på grund av S:s medverkan till skadan, hans
medvetna risktagande. Ett misslyckat hopp innebar kanske inte culpa,
men kausaliteten (egen medverkan) motiverade jämkning. Däremot
borde misslyckade hopp på grund av hög hastighet och balansförlust
ha varit något som hörde till skadegörarens handling (kvarlämnandet
av kälken), dvs något som bort förutses av honom och som därför
gjort hans beteende culpöst.

9 Skadestånd vid avtalsbrott

KAP. 14.
OGILTIGA AVTAL
A. Skadestånd och återställande av prestationen
1. Allmänt. Skadeståndsskyldigheten vid ogiltiga avtal är inte
grundad på avtalsbrott, men dess nära anknytning till avtal mo
tiverar att den något berörs i denna bok.
Ett avtals ogiltighet hänför sig till omständigheterna kring av
talets tillkomst. Avtalet vidlåds redan från början av ett fel.1
Ogiltigheten kan vara själwerkande så att den beaktas ex offi
cio. Om ogiltigheten förutsätter yrkande av part kan godkän
nande eller passivitet göra avtalet giltigt.
Utmärkande för ett ogiltigt avtal är att naturaprestation är
utesluten. Vanligen kompletteras detta med konstaterandet att
kontrahent inte kan få ersättning för sitt positiva avtalsintresse.
En koppling av ogiltigheten till ersättningsfrågan är dock inte
alltid påkallad,2 se nedan punkt 4.
Ogiltigheten kan ha många orsaker. Avtalet kan strida mot en
bestämmelse i lag, t.ex. mot föreskrifterna i AvtL:s tredje kapi
tel, eller mot i olika lagar ingående, ibland straffsanktionerade
förbud. Det beror på förbudets karaktär om en överträdelse av
förbudet leder till avtalets ogiltighet.
Emellanåt är ett avtal ogiltigt såsom stridande mot god sed.
Såsom exempel brukar man anföra att ingen kan bindande för
plikta sig att leva hela livet ogift eller att betala en spelskuld. Vad
som strider mot god sed influeras av moraluppfattningen i sam
hället.
I vissa fall förekommer partiell ogiltighet. Avtalet är endast
delvis ogiltigt. Detta kan vara fallet då annat ej yrkas eller då
ogiltigheten lämpligen kan begränsas till en del av prestationen,
t.ex. så att det olagliga priset ersätts med ett lagligt pris. Ofta är
ogiltigheten dock så väsentlig att hela avtalet blir ogiltigt.
Avtals ogiltighet behandlas i den allmänna avtalsrätten, men
1 Ämmälä s. 43, Karlgren s. 10.
2 Muukkonen s. 124 ff, Ämmälä s. 15.
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tillhör också den speciella avtalsrätten. Svek vid avtals ingående
regleras i AvtL § 30, men behandlas också i den speciella avtals
rätten i samband med fel i prestationen.
Ett avtals ogiltighet bör skiljas från dess jämkning. Genom
jämkningen ändras ett giltigt avtal till sitt innehåll, se kap. 13.
2. Återställande av prestationen. Då ett avtal förklaras ogiltigt
bör kontrahenten återställa den prestation som han har mottagit
av medkontrahenten. Om återställandet av den avkastning som
erhållits av motprestationen se ovan 10.8.
Om i ett fortlöpande avtal kontrahenten under en längre eller
kortare tid låter bli att, oaktat han är medveten om ogiltighetsgrunden, göra ogiltigheten gällande, utan att däri kan intolkas
att han skulle ha avstått från att åberopa den, är det naturligt att
han inte undgår att utge en skälig ersättning för den nytta som
han haft av avtalet under sagda tid. Då en hyresgäst, oaktat han
är medveten om att han kan få hyresavtalet förklarat ogiltigt, en
tid bor kvar i lägenheten utan att reagera är följden den att avta
let under denna tid anses fortsätta. Då domstol besluter att
sänka en oskälig hyra skall den bestämma om hyresvärden med
hänsyn till omständigheterna bör återbetala uppburen hyra, se
BostadshyresL §31.
Om det avtalsföremål som S skall återställa till medkontra
henten A inte mera finns i behåll eller annars inte kan återställas,
är S då skyldig att återställa föremålets värde?3 Någon sådan
skyldighet föreligger knappast om föremålet förstörts på grund
av sin egen beskaffenhet eller genom en olyckshändelse. Detta
gäller antagligen också då det inte kan återställas till följd av att
S i god tro har vidtagit normala åtgärder med det, t.ex. sålt det,
se om en liknande situation KöpL § 66 mom. 2. Även om ogil
tigheten inte har sin grund i A:s culpa, utan t.ex. beror på att
avtalet inte fyller lagens formkrav eller på att S varit omyndig
vid avtalets ingående, förefaller det riktigt att S i sagda situation
inte drabbas av menliga påföljder av att han inte kan återställa

3 Se härom Agell s. 31 ff.
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avtalsföremålet. Men skulle S:s åtgärder ha medfört nytta för
honom bör han utge skälig ersättning till A.
Följande avgörande gällde penningprestation.
HD 1927:470. S sålde till bolaget A sina fastighetsandelar och mottog
priset 20.000 mark. Följande år hävde S och A köpet. A krävde av S,
som hade blivit ställd under förmynderskap, återbetalning av köpe
summan jämte ränta. HD fann att S då köpet skedde och därefter haft
nedsatta själsförmögenheter, vilket A inte hade kunnat undgå att
märka, och att S:s avtal med A därför var ogiltigt. Då S hade överlåtit
största delen av köpesumman såsom gåva åt annan person, utan att
denna gåva länt S till gagn, och det inte utretts om S hade haft någon
nytta av den återstående delen av priset, förkastades A:s krav. (Omr.
3-2. Minoriteten ålade S att till A återbetala 20.000 mark.) - Såframt
S:s gåva var rätt ”normal” och A till på köpet varit culpös, var majori
tetens åsikt väl motiverad.

Då en kommun företar inlösen på grund av förköpslagen 1977
§15 skall kommunen ersätta köparen, förutom vad denne erlagt
till säljaren, de nödiga kostnader som köparen på grund av kö
pet haft för fastighetens förvaltning och skötsel, försåvitt kost
naderna överstiger den nytta som köparen haft av fastigheten. I
övrigt får köparen behålla sin nytta av fastigheten; han har ju
varit i god tro. Men har fastighetens värde nedgått genom köpa
rens åtgärder, är han skyldig att prestera en skälig ersättning.
Köparen bör ju känna till att kommunen har rätt, men inte plikt
att inlösa fastigheten.
Om kontrahent däremot har förstört, skadat, vanvårdat eller
gjort sig av med avtalsföremålet genom en mera ”onormal” åt
gärd, talar preventiva synpunkter för att han då avtalet förklaras
ogiltigt bör till medkontrahenten utge föremålets värde eller
nedgången i dess värde. En köpare går i motsvarande situation,
KöpL § 66 mom. 1, miste om sin hävningsrätt också i det fall att
säljarens avtalsbrott har varit culpöst orsakat av säljaren. Se även
nya JB 3:3: vid åtkomstklander får rätte ägaren ersättning för
värdeminskning som fastigheten drabbats av till följd av köpa
rens åtgärder, förutsatt att detta inte vore oskäligt mot köparen.
HD 1949:123. S sålde sin fastighet till A. På talan av S:s arvinge förkla
rades köpet ogiltigt på grund av att S hade saknat rättshandlingsför-
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måga. S:s arvinge, som fick fastigheten tillbaka, krävde av A skade
stånd, eftersom A erhållit avkastning av fastigheten och därifrån fört
bort föremål. Dessa krav förkastades, det förra kravet då A varit i god
tro ända till dess HD:s dom gavs, det senare såsom ostyrkt. - Beträf
fande det förra kravet se 10.8. Det senare kravet gällde uppenbarligen
en ”onormal” åtgärd, varför ersättning kunde ha dömts om bortföran
det bevisats.
3. Skadestånd. Då A:s avtal med S förklaras ogiltigt och A ge
nom avtalet culpöst har orsakat S skada är fråga oftast om en
ren förmögenhetsskada. En sådan ersätts ju i utomkontraktuella
förhållanden endast under de i SkL 5:1 anförda förutsättning
arna. Mellan A och S råder dock ett avtalsliknande förhållande.
Redan på förhandlingsstadiet har de förpliktelser mot varandra,
bl.a. viss upplysningsplikt, se ovan 2.19. En möjlighet att ålägga
A ansvar för S:s skada bör därför finnas om A har varit culpös.4
A har t.ex. vetat om ogiltigheten, men inte upplyst S därom. Om
också S har varit vållande till skadan måste A:s oaktsamhet dock
ha varit märkbart större än S:s.
HD 1938:M 20 (se 4.6) gällde misstag vid fastighetsköp.

Ibland är det den part som yrkar på att avtalet skall förklaras
ogiltigt som kräver skadestånd, t.ex. vid motpartens svek.
Ibland är det den part som vill att avtalet vunne giltighet, kanske
genom senare godkännande av motparten, som då detta god
kännande uteblivit yrkar på skadestånd, t.ex. då avtalets ogiltig
het beror på formfel eller omyndighet.5 Om båda parterna bru
tit mot lag bör den ena lagöverträdaren i princip inte tillåtas att
dra fördel på den andras bekostnad. Hakulinen anför i ett annat
sammanhang med skärpa, att återbäring av obehörig vinst kan
äga rum även då prestationen i fråga har varit stridande mot lag
eller god sed.6 Rätten till skadestånd bör inte vara beroende av
4 Se Karlgren s. 14 ff, Braekhus, TfR 1947 s. 528 f, Taxell s. 147, Kleineman, JT
1993-94 s. 446 ff. Enligt Gomard 2 s. 197 är part ansvarig för den skada som
han genom ”uforsvarligt forhold” vållat vid kontraheringen (culpa in contra
hendo).
5 Se Ämmälä, Negatiivinen sopimusetu s. 552 ff.
6Hakulinen s. 384 f.
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vem det är som yrkar på ersättning.
Följande avgörande gällde A:s skadeståndsplikt vid ett ogil
tigt fastighetsköp. A hade ingått ett giltigt försäljningsavtal be
träffande sin andel i fastigheten, men frågan gällde hans skade
ståndsplikt beträffande den ogiltiga försäljningen av C:s andel i
fastigheten.

HD 1964:15. A, B och C ägde såsom dödsbodelägare en fastighet, som
såldes till S. HD förklarade köpet ogiltigt. B hade nämligen vid köpet
representerat C med en förfalskad fullmakt, varför C:s samtycke till
köpet saknades. S erhöll skadestånd för två poster: a) A och B ålades
ersätta S:s onödiga lagfartskostnader, eftersom de såsom säljare sva
rade för dem. Till denna del hade A dömts av underrätten och inte sökt
ändring i domen, b) A, B och C ålades alla att solidariskt ersätta S de
utgifter som S hade haft då han grundförbättrat byggnaderna på fastig
heten och grävt en brunn på området. - a) Att underrätten ålade också
A att ersätta S:s lagfartskostnader förefaller riktigt under förutsättning
att A varit culpös vid köpet, t. ex. om A haft anledning att kontrollera
B:s fullmakt. Enbart på grund av sitt hemulsansvar borde A inte ha
varit skyldig att ersätta S:s lagfartskostnader, eftersom A varit ägare
till sin del av fastigheten, b) S:s utgifter för grundförbättringarna och
brunnen borde ha drabbat A och C om de varit culpösa. I annat fall
borde de ha dömts att utge en skälig ersättning för dödsboets nytta.
Antagligen motsvarade S:s utgifter och sagda nytta dock i stort sett
varandra.

4. Ersättningens omfattning. Man gör allmänt gällande att ogil
tigheten, om den medför skadeståndsplikt, leder till ersättande
av S:s negativa avtalsintresse.7 S bör försättas i samma ställning
som om intet avtal hade ingåtts. Ersättningen omfattar också S:s
kostnader för avtalets ingående, men inte hans uteblivna vinst
av avtalet. Enligt Kleineman är det vid culpa in contrahendo inte
själva avtalet som är den skadeståndsgrundande faktorn, utan
det är S:s befogade tillit samt A:s insikt om att S vidtagit kostnadsdragande dispositioner.8
Ett ersättande av det positiva avtalsintresset vilar visserligen
på avtalsgrund, ett ersättande av det negativa intresset på utom7 Se t.ex. Muukkonen, Esisopimus s. 105 ff, Becker s. 109.
8Kleineman, JT 1993-94 s. 455.
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kontraktuell grund, men S stöder sig i båda fallen på samma
fakta.
En ersättning utöver S:s negativa avtalsintresse borde någon
gång vara möjlig,9 framför allt om A gett S en särskild utfästelse,
alldeles såsom en särskild utfästelse ger köparen en bättre ställ
ning enligt KöpL § 40. Det kan vara svårt för den som köpt en
undermålig vara att göra sannolikt att säljaren varit culpös, men
har säljaren gett köparen en särskild utfästelse eller garanti är
köparen garderad.
Såsom Muukkonen visat10 förutsätter ett avtals ogiltighet att
prestation in natura inte kan krävas (avtalet kan inte genomdri
vas med tvång), men i övrigt är påföljderna av ogiltigheten varie
rande. Avtalets ogiltighet medför naturligtvis att ersättningen i
regel bör inskränkas till det negativa avtalsintresset. Men då S
yrkar på att det avtal som han ingått och trott vara giltigt skall
förklaras ogiltigt (t.ex. vid motpartens svek), borde det inte vara
uteslutet att någon gång ge honom rätt till ersättning utöver det
negativa avtalsintresset.11 Se även AvtL §25 om påföljden för
den som handlat utan fullmakt.
Om säljaren lurat köparen att köpa något olämpligt, t.ex. fel
aktigt utsäde, kan köparen emellanåt, om årets skörd gått förlo
rad, få ersättning för sin disponeringsförlust, för utebliven vinst
av ett annat felfritt köp som han annars skulle ha ingått.
I det ovan i 8.5 av von Tuhr-Peter anförda exemplet med disponeringsförlust kunde man lika väl, i stället för att tala om er
sättning för negativt avtalsintresse, anse att fråga är om ett fall
där ersättning vid ogiltigt avtal ges utöver det negativa avtalsin
tresset. Ersättningen för en disponeringsförlust kunde mycket
väl betraktas som ersättning för positivt avtalsintresse.
På utomkontraktuell grund ersätts ju förlorade intäkter vid
9 Så Kivimäki, LM 1955 s. 63 f vid svikligt förfarande, garanti eller uppsåtligt
omoraliskt förfarande från säljarens sida. Braekhus, TfR 1947 s. 527,533 näm
ner garanti och dolus in contrahendo, medan von Tuhr-Peter s. 341 endast an
för garanti som grund för ersättande av positivt avtalsintresse vid ogiltiga av
tal.
10 Muukkonen s. 128 ff.
11 Se Karlgren s. 143 f Kriiger s. 299, 835 f.
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person- och sakskada (SkL 5:2, 5) och även vid ren förmögenhetsskada, t.ex. på grund av illojal konkurrens.
Avgörandet av S:s skadeståndskrav borde inte vara beroende
av om S talar om avtalets ogiltighet eller om han kräver återgång
eller hävning av avtalet. Talar S om avtalets återgång (sopimuksen peruutuminen, purkautuminen) använder han en term
som närmast syftar på avtalets ogiltighet, men som också kan
täcka hävning (och återvinning)12 - alldeles såsom en domstol
förr i tiden ibland, då det var oklart om ett yrkande skulle för
kastas eller inte alls prövas, klurigt förklarade att yrkandet
”lämnades utan avseende”.
I det följande berörs rätten till skadestånd vid en del ogiltiga
avtal, bl.a. några av de i AvtL nämnda.

B. Några i AvtL behandlade ogiltiga avtal

5. Tvång.
HD 1947:188. A hade tvingat S att sälja sin fastighet till A. Köpet för
klarades enligt AvtL § 29 för ogiltigt och A ålades att till S utge ersätt
ning för den nytta som A hade haft genom att ha fastigheten i sin be
sittning.

6. Svek.
HD 1950:44. A annonserade att en elmotor var till salu. På grund av
annonsen ringde S upp A och köpte motorn. Då motorn betalats och
levererats till S visade den sig vara en generator. A dömdes till straff för
bedrägeri, köpet hävdes och A ålades att till S återbetala köpesumman,
varjämte S tilldömdes ersättning för de undersöknings-, transportoch övriga kostnader som köpet genererat. Däremot förkastades så
som grundlösa S:s krav på ersättning för förlorad arbetsförtjänst till
följd av att han inte hade fått en elmotor och hans krav på ersättning
för att han inte kunnat använda köpesumman för andra ändamål. - Se
om det sistnämnda kravet ovan 8.5. Ersättning för förlorad arbetsför
tjänst skulle visserligen ha inneburit ersättning för positivt avtalsintresse, men vid ett grovt vårdslöst förfarande som detta synes det mig
att en viss ersättning kunnat dömas, såframt annonsen verkligen gett
12 Se Christensen s. 2f och Muukkonens s. 128 kritik av termen återgång.
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upphov till en påvisbar förlust. Om A visserligen till S hade levererat
en elmotor, men en som varit helt oduglig, hade S fått ersättning för
utebliven vinst (men hade i stället fått stå för sina kostnader för köpets
ingående). I målet yrkades f.ö. hävning av köpet och inte dess ogiltigförklarande.
HD 1967:28. A sålde till S ett jordområde och dolde svikligen att järn
vägen kommer att dras så nära områdets gräns att en del av området
täcktes av banvallen. A dömdes till straff för bedrägeri, köpet återgick
och A ålades att återbetala köpesumman 10.500 mark samt att ersätta
S dennes lagfartskostnader ävensom den ränta och indexgottgörelse
som S hade erlagt på ett lån som S hade tagit för att finansiera köpet.
Beträffande S:s krav på ersättning för gjorda grundförbättringar på
området och för kostnaderna 1.000 mark för anskaffning av en annan
fastighet i stället, vilka krav hovrätten inte hade prövat därför att de
inte direkt grundats på A:s brott, återförvisades målet av HD till följd
av det nära sambandet mellan dessa krav och S:s övriga krav i målet. Att HD återförvisade målet (i stället för att ta genvägen och förkasta
kraven) kunde tyda på att HD ansåg att kraven kunnat bifallas.
Grundförbättringarna hade ju medfört kostnader för S och dessutom
kanske nytta för A. Kostnaderna för anskaffning av en annan fastighet
är enligt vad ovan i 8.5. anförts knappast ersättningsgilla. Det krävda
beloppet 1.000 mark var dock blygsamt och gällde uppenbarligen en
annan utgift än en direkt prisskillnad vid täckningsavtal, varför utgif
ten som var förutsebar och adekvat kanske kunnat ersättas.
7. Avtalslagen §33. A:s och S:s avtal kan enligt AvtL §33
återgå,13 om A måste antas ha insett att det skulle strida mot tro
och heder att åberopa avtalet, t.ex. då S har sålt sina arbetsred
skap till A under alkoholens inflytande. Möjlighet bör finnas
att tillerkänna S ersättning för det negativa avtalsintresset. Har
också S varit culpös bör ersättningen jämkas eller vägras.
HD 1949:258. Då ett hyvelköp på talan av köparen återgick enligt
AvtL § 33 ålades säljaren att återbetala köpesumman och att ersätta kö
paren kostnaderna för återsändandet och försäkringen av varan. - Er
sättningen gällde således köparens negativa avtalsintresse.
HD 1972:84. Ett köp av en bostadsfastighet förklarades ogiltigt med
stöd av AvtL § 33 (huset var odugligt som bostad). Köparna krävde
^Åmmälä s. 62 ff, 112 ff ger en god översikt över lagrummets tillämpning.
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antingen skadestånd eller återbetalning av köpesumman jämte 9 1/2
procents ränta från köpslutet, enär de finansierat köpet med lån och
för lånet erlagt 9 1/2 procents ränta, men säljarna ålades att återbetala
köpesumman jämte 6 procents ränta från köpslutet. I övrigt förkasta
des köparnas krav såsom dels ogrundade, dels obevisade. - En skadeståndsskyldighet ansågs således inte utesluten.

C. Underlätet iakttagande av formkrav
8. Enligt gamla JB 1:2 och nya JB 2:1 krävs för överlåtelse av
fastighet skriftlig form och bestyrkande av offentligt köpvittne.
I annat fall är avtalet ogiltigt.14 Också den kontrahent som gyn
nas av ogiltigheten kan få överlåtelsen ogiltigförklarad. Anda
fram till bestyrkandet har kontrahent rätt att överväga avtalet
och bryta det. Vad beträffar avtal om s.k. svart köpesumma vid
fastighetsköp ges kontrahent i flera avseenden inte rättsskydd.
Här må endast hänvisas till Aurejärvis sammanfattning15 och
nya JB 2:1 mom. 3.
Då avtalet förklaras ogiltigt bör kontrahenterna A och S en
ligt den allmänna huvudregeln återställa sina prestationer, t.ex.
handpenningen, och dessutom kan den ena åläggas att till den
andra utge sin nytta av avtalet, se t.ex. HD 1952:R 14 och ovan
punkt 2. Även om huset på den av S köpta fastigheten genom
våda förstörts så att S inte kan återställa det, har S rätt att få kö
pet ogiltigförklarat på grund av ett existerande formfel.
Om A åberopar avtalets ogiltighet på grund av formfel kom
mer en ersättning till S vanligen inte i fråga redan därför att S
bort känna till formfelet. Men om A:s beteende har varit uppen
bart klandervärt kan en ersättningsplikt existera.16 Om ersätt
ningen inte överstiger det negativa avtalsintresset kan den inte
sägas motverka syftet med formkravet.

JLL § 3 mom. 3 reglerar det fall att legotagaren på grund av ett munt
ligt legoavtal tillträtt området, men avtalet förklaras ogiltigt då det inte
14 Se Tepora m.fl. s. 90 ff, Ämmälä s. 132.
Aurejärvi s. 232 ff.
16 Karlgren s. 66 ff anser att en ersättningsplikt också kan drabba den part vars
culpa varit vida större än motpartens.
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i enlighet med lagens formföreskrifter uppgjorts skriftligt. Kontrahent
som motsätter sig upprättandet av ett skriftligt avtal bör då ersätta
medkontrahentens skada av att legoförhållandet inte kommer till
stånd. Avsikten har här varit att det positiva avtalsintresset ersätts, se
Kartio s. 185.

I HD 1955:21 och HD 1956:38 förkastade majoriteten i HD S:s ersätt
ningskrav mot A, som vägrat att ingå det fastighetsköp varom A och
S avtalat i ett formfritt föravtal. Minoriteten (i båda fallen två JR) ålade
A att ersätta S:s utgifter till följd av köpet.

Se även ovan i 8.5 anförda HD 1938:371 och HD 1948:55 samt HD
1950:R17, ovan 2.19.
År 1960 tog Muukkonen klart ställning för att ett ersättande av
det negativa avtalsintresset var möjligt. Han motiverade detta
bl.a. med att enligt AvtL ett anbud är bindande innan avtalet ingåtts, att den allmänna moralen i samhället fördömer den som
”äter upp sina ord” (inte håller vad han lovat) och att det ofta
vore helt oskäligt om S lämnades utan ersättning.17
Då säljaren ålagts att återbetala den handpenning som han
mottagit har han fått avdra sina kostnader för köpet. HD har
dock inte uttalat att handpenningen vore en övre gräns för er
sättningen.

HD 1971:51. Ett föravtal till ett fastighetsköp ingicks inte i den form
som JB 1:2 föreskriver. Köparen vägrade sedermera att ingå köpet och
krävde handpenningen tillbaka. Köparen ansågs ha varit orsaken till
att köpet förföll. Säljaren dömdes att återbetala handpenningen, likväl
så att han fick behålla så mycket av den som motsvarade de onödiga
utgifter som avtalet medfört för honom i form av erlagd provision till
en fastighetsförmedlare. - Säljaren fick således ersättning för sitt nega
tiva avtalsintresse. Förmedlarens rätt till provision var dock tvivelak
tig, eftersom det förmedlade avtalet på grund av formkravet var ogil
tigt, varför det kan ifrågasättas om säljaren alls hade rätt till sagda er
sättning. Se Wilhelmsson, Fastighetsförmedling s. 111 ff.
HD 1993:47. Ett mellan A och S ingånget formfritt föravtal angående
Muukkonen, Esisopimus s. 106 ff. Så även Ämmälä, Negatiivinen sopimusetu s. 554 och JB-kommittén KomBet 1989:53 2\7 och 8: den part som vägrar
att ingå köpet bör till motparten utge ersättning för av underhandlingarna för
anledda skäliga utgifter.
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ett fastighetsköp förföll på grund av A:s förfarande. HD uttalade att
om säljaren S bevisligen hade haft kostnader för avtalets ingående, så
hade S fått avdra dem då S återbetalade handpenningen. De hyresin
komster som S gått miste om genom att avtalet förföll var enligt HD
inte sådana kostnader.

HD 1986:59. Ett föravtal mellan S och A om ett fastighetsköp ingicks
inte i den form JB 1:2 krävde. Köparen A vägrade därefter att ingå
köpet (då enligt hans förmenande byggnadsrätt inte fanns). S sålde
därefter fastigheten till en tredje person B. A ålades inte att ersätta S
den förmedlingsprovision som S erlagt då han ingick köpet med B. I
avgörandet nämndes uttryckligen att A hade varit orsaken till att kö
pet förföll, men att S inte visat sig ha haft utgifter för ingåendet av
köpet med A. - En rätt till ersättning för provisionen hade inneburit
ersättning för positivt avtalsintresse.

Då ett föravtal inte är bindande på grund av formfel, har kontra
hent ingen skyldighet att ingå ett giltigt avtal. Men hans vägran
att ingå avtalet kan motivera ersättningsplikt för honom. Hans
motiv för vägran kan dock vara sådana att hans förfarande inte
varit klandervärt, varför en ersättningsplikt inte vore motiverad.

I nya JB 2:8 föreskrivs, att om parterna utan att iaktta laga form har
kommit överens om ett fastighetsköp, skall den part som vägrar att
sluta köpet ersätta de skäliga kostnader som den andra parten haft för
annonsering, för att bekanta sig med fastigheten och för andra behöv
liga åtgärder i samband med avhandlandet om köpet. Ersättningen
beaktas då handpenning betalas tillbaka.
I Sverige kan en presumtiv fastighetsköpare genom ett bindande
handpenningsavtal förbinda sig att, om han inte ingår köpet, ersätta
säljarens skada, dock högst dennes negativa avtalsintresse. Se även
NJA 1974 s. 526 och Hellner II, 2 s. 210. Kleineman, JT 1993-94
s. 451 ff visar övertygande, att ersättningen inte borde vara beroende
av om det ”råkar finnas” ett handpenningsavtal.
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D. Avtal om brottslig verksamhet. Avtal mot laga förbud
och mot god sed
9. a. Har A och S ingått ett avtal som är ogiltigt, eftersom det
innebär begående av ett brott18 eller en överträdelse av ett laga
förbud eller strider mot god sed,19 har den enes krav på skade
stånd eller annan prestation av den andre brukat förkastas.
HD 1937:R 26. S hade till A sålt och överlåtit 270 kilo insmugglat
kaffe, men inte fått betalt av A. S:s arvingars krav på att A skulle betala
priset förkastades, eftersom A och S hade avtalat om att begå ett brott
och deras avtal därför var ogiltigt.

Att en domstol inte befattat sig med avtal om brottslig verksam
het har självfallet i hög grad berott på att domstolen därigenom
motverkat brott: en kontrahent drar sig för ett avtal om han vet,
att han inte kan få sina på avtalet grundade krav genomdrivna
vid domstol. Dessutom har det påståtts vara nedsättande för en
domstol att befatta sig med dylika avtal eller, som det sades i en
engelsk dom av år 1767: ”no polluted hand shall touch the pure
fountains of justice.”20

Speciellt i England har man förut rätt allmänt ansett att ingendera par
ten borde tillåtas att dra fördel av avtal som är olagliga enligt lagstad
gande eller såsom stridande mot ”public policy”, t.ex. avtal ”in re
straint of trade”. Den eller de parter som har ingått avtalet i syfte att
överträda lag bör inte få inhösta frukterna av brottet, se Cheshire m.fl.
349 ff. Också den skyldige parten har, om motparten väckt talan, kun
nat till sin fördel åberopa ogiltigheten, låt vara att hans beteende varit
mycket ohederligt. Domstolarna har sålunda inte befattat sig med det
illegala avtalet, se Anson s. 331 ff, 384 ff. Vinsten och förlusten har
stannat på dem som de fallit på. Numera är bedömningen i England
mycket mera nyanserad, se Cheshire m.fl. s. 349 ff, 362 ff.
Skulle domstolarna genomgående vägra att befatta sig med olag
liga avtal kunde följden bli ett större ont än den preventiva nyt
tan av att domstolen inte befattar sig med dem. Även den som
18 Om straffpåföljden riktar sig mot båda kontrahenterna är i allmänhet fråga
om ett ogiltigt avtal, Kivimäki-Ylöstalo s. 388.
19 Se Ammälä, Hyvän tavan vastaisuudesta s. 5 ff.
Anson s. 390.
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begått ett brott behöver samhällets rättsskydd. Om den ena
brottslingen får dra stor nytta på den andras bekostnad är det
givet att han ingalunda avskräcks från att begå brottet. I USA
har, om ett avtal är ogiltigt såsom stridande mot ”public policy”,
kontrahent getts rätt att återfå sin prestation, såframt han skulle
tillfogas en oproportionell förlust om prestationen inte återginge.21 Atiyah framhåller med fullt fog, att många brott är bagatellartade, att flexibilitet är önskvärd och att en prövning in casu
av alla omständigheter bör föredras framom en mekanisk tilllämpning av allmänna regler.22 I Tyskland har man för att undgå
oskäliga slutresultat tillämpat reglerna om utgivande av obehö
rig vinst.23
Lagens syfte är ingalunda att ett olagligt avtal vore helt utan
verkan. Den som utan erforderlig licens säljer tobak kan vid
domstol kräva betalt av köparen, ty licenskravet syftar inte till
att förbjuda all tobaksförsäljning.24
Karlgren anför exemplet att A cupöst lämnat medkontrahenten S felaktiga uppgifter eller underlåtit att omtala för S att ett
laga förbud gällde för deras avtal, t.ex. ett förbud att överlåta
fast egendom. I ett dylikt fall borde A kunna åläggas att ersätta
S:s negativa avtalsintresse, om S varit i god tro eller A:s culpa
varit av allvarligare natur än S:s.25

I England kan en person återfå sin egendom trots att han överlåtit den
i förbindelse med ett olagligt avtal, men blott under förutsättning att
han inte är nödsakad att grunda sin talan på olagligheten, se Atiyah
s. 260.

b. Flera avgöranden visar att våra domstolar inte helt tagit av
stånd från att befatta sig med sådana ogiltiga avtal varom nu är
fråga.

21 von Mehren s. 34.
22 Atiyah s. 253 ff, 259 ff, Cheshire m.fl. s. 359 ff.
23 Se Fikentscher s. 578 ff.
24 Chitty s. 619.
25 Karlgren s. 74 ff.
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Den som köpt tjuvgods har ansetts ha rätt att av säljaren återfå
köpesumman.
HD 1949:392. Köparen, som bort veta att han köpte tjuvgods, dömdes
till straff och ålades att utge varorna till deras ägare. Säljaren ålades att
till köparen återbetala köpesumman. (Omr. 3-2. Minoriteten förkas
tade återbetalningskravet, eftersom köparen köpt varorna på vinst och
förlust.) Se även HD 1944:244 och nedan i punkt c anförda HD
1970:96.

Den ena brottslingen borde inte tillåtas dra nytta på den andras
bekostnad annat än då vägande skäl talar härför.
HD 1937:41. S sålde och överlät till A varor, vilka A och S båda hade
anledning misstänka att var insmugglade till landet, vilket de även var.
A betalade med en check utan täckning och dömdes till straff för be
drägeri. S:s krav på ersättning av A för S:s skada (checkens belopp)
förkastades, eftersom S:s fordran gällde betalning för av S brottsligen
åtkomna varor och därför inte var sådan att S med domstolens hjälp
kunde få den genomdriven. (Omr. 3-2. Ett JR motiverade skade
ståndstalans förkastande med att varorna hade beslagtagits hos A och
dömts förbrutna. Ett JR ålade A att ersätta checkens halva belopp.) A och S var ju båda i ond tro beträffande varornas ursprung. Slutre
sultatet synes riktigt, närmast på den av den ena skiljaktiga domaren
anförda grunden att A inte haft någon nytta, eftersom varorna hade
beslagtagits hos honom.

I följande avgörande tilläts A dra nytta på S:s bekostnad.
HD 1970:11. Då det inte var tillåtet för S att överlåta sitt trafiktillstånd,
slöt A och S ett avtal om att A idkade beställningstrafiken i S:s namn,
men för egen räkning, och att A svarade för alla skatter och avgifter
som drabbade S på grund därav. S krävde av A ersättning 4.200 mark
för de skatter och avgifter som han erlagt inklusive de honom påförda
kostnaderna för skatteutmätningen hos honom. HD förkastade S:s
krav, då avtalet om överlåtelsen av trafiktillståndet och om skattede
klarationen såsom stridande mot lag var ogiltigt. (Hovrätten hade
godkänt S:s talan, eftersom A hade haft nytta på S:s bekostnad.) - Av
talet var uppenbart ogiltigt. HD ansåg således att brottet var sådant att
ersättning för skada och för obehörig vinst inte borde komma i fråga.
För avgörandet talade preventiva synpunkter och att fråga inte var om
någon större skada för S, mot avgörandet att A bereddes nytta på S:s
bekostnad.
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Om S presterat egendom till A i illegalt syfte, t.ex. för att un
dandra kreditorer egendom, bör S ges rätt att återfå sin presta
tion, om detta sker före det illegala syftet blivit realiserat.26 Men
pengar, som A gett S för att S skall begå ett grovt brott, kan A
inte återkräva vid domstol.
HD 1949:156. A hade i strid med reglementeringsbestämmelserna åta
git sig att såsom sytning till S årligen leverera tolv kilo kaffe. Då A
med hänvisning till reglementeringen vägrade att fullgöra prestatio
nen, krävde S av A vid domstol och tillerkändes en skälig ersättning
för värdet av det olevererade kaffet. - Här hade det illegala syftet inte
realiserats. Skäligt var avgörandet också därför att S blivit tillräckligt
”straffad” i form av uteblivet kaffe åren efter kriget.

Spelförlust har inte ansetts vara återkrävbar.
HD 1931:139. Spelförlust kunde inte genom rättegång återfås av vin
naren.

HD 1949:261. S, som dömdes till straff för deltagande i äventyrligt
spel, ansågs inte ha rätt att av de övriga deltagarna i spelet återfå det
som han förlorat. (Omr. 3-2. Minoriteten förkastade S:s krav då han
inte kunnat visa att han förlorat pengar i spelet.)
c. Den vinst (ekonomiska fördel) som ett brott berett den
brottslige A döms enligt SL 2:16 förbruten till staten. Likaså
döms enligt detta och andra lagrum föremålet för brottet och
egendom som använts för brottets begående, eller deras värde,
helt eller delvis förbrutna till staten.
Men om den brottslige A anses skyldig att till sin medkontrahent S utge föremålet för brottet eller dess värde eller sin fördel
av brottet, har S företräde framom staten.
HD 1970:96. A hade stulit egendom och sålt den till S, som vetat att
den var stulen. Eftersom rätte ägaren hade återfått egendomen av S och
A var skyldig att till S återbetala köpesumman, ansågs A inte ha erhål
lit någon sådan ekonomisk fördel av sitt brott som han vore skyldig
att utge till staten.
26 Chitty s. 637.
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Men är fråga om spelvinst som inte kan återkrävas av vinnaren,
har staten företräde.
HD 1991:152. A och S dömdes båda till straff för deltagande i äventyr
ligt spel. Den spelvinst som A erhållit dömdes förbruten till staten.
Den omständigheten att A frivilligt återbetalat spelvinsten till S, som
varit delaktig i samma brott, saknade rättslig relevans.

Då ett förbud i lagen (t.ex. förbudet att ta alltför höga hyror)
skyddar en bestämd person (hyresgästen) så kan denne, även
om han varit medveten om förbudet, återfå den alltför höga
motprestation (hyra) som han erlagt. Men avgörandet bör ske
in casu. Detta framgår tydligt av BostadshyresL § 31 och AffärshyresL § 26.
Vid reglementeringsbrott gällande tagande av överpris har en köpare,
som inte vetat att säljaren tagit överpris, fått överpriset tillbaka av säl
jaren, medan säljaren förverkat till staten resten av sin erhållna vinst
och (en del av) varans värde, så HD 1950:351. Däremot har en köpare,
som vetat att fråga varit om överpris, inte fått det erlagda överpriset
tillbaka, trots att lagens avsikt varit att skydda mot överpris, se HD
1950:245, HD 1950:289 och HD 1950:335. Speciellt då varan beslagta
gits hos köparen och dömts förbruten, har köparen kanske drabbats
ekonomiskt i betydligt högre grad än den till överpriset skyldige sälja
ren.
d. Det ovan anförda torde mutatis mutandis kunna tillämpas på
avtal stridande mot god sed, såsom följande engelska avgörande
om mutande utvisar.

Parkinson v. College of Ambulance, Ltd (1925), se Anson s. 390. Ett
samfund hade av S mottagit 3.000 pund såsom donation mot att sam
fundet åtog sig att söka förvärva S riddarvärdighet. Detta lyckades
dock inte. S ansågs inte ha rätt att få pengarna tillbaka, varken som
återbetalning eller som skadestånd, eftersom transaktionen var olaglig.
Här var inte fråga om mutande av ämbetsman eller något annat brott,
men självfallet om ett mindre värdigt sätt att få en lockande värdighet.
E. Omyndigs avtal

Nedan behandlas endast två situationer rörande ogiltiga avtal
med omyndig, nämligen fastighetsköp till vilka förmyndarnämndens eller domstolens tillstånd inte har utverkats och avtal
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som den omyndige själv har ingått utan medverkan av förmyn
daren.

E a. Fastighetsköp utan myndighets tillstånd
Ett fastighetsköp som den omyndige A har ingått med S utan
förmyndarnämndens eller domstolens tillstånd är ogiltigt,
FörmL § 39 och 40. Det vore tänkbart att S själv finge stå för de
utgifter och kostnader och annan skada som köpet medfört för
honom. S har ju bort veta att avtalet krävde myndighets till
stånd. Å andra sidan har avtalsslutet vanligen inneburit ett ut
tryckligt eller tyst åtagande från den omyndiges (hans förmyn
dares) sida att ansöka om nämnda tillstånd. Köpet har ju ingåtts
inför offentligt köpvittne och således inte oöverlagt.
Förmyndarens ansvar gentemot den omyndige följer i hu
vudsak de regler som gäller för uppdragstagares och legal ställ
företrädares ansvar och skall inte beröras här.
10. Förmyndarens ansvar gentemot me dkontrahenten. För
myndaren F:s ansvar gentemot den omyndige A:s medkontrahent S är utomkontraktuellt, men med avtalsliknande drag.27
Har S tillfogats person- eller sakskada vilar F:s ansvar på culparegeln. Vanligen är fråga om ren förmögenhetsskada, i vilket fall
F:s utomkontraktuella ansvar enligt SkL 5:1 skulle förutsätta
synnerligen vägande skäl eller brottsligt förfarande. Men S kan
göra gällande att F (tyst) åtagit sig att ansöka om myndighetens
tillstånd.28 F får inte spekulera på S:s bekostnad så att han en
längre tid väntar med sin ansökan med påföljd att tillståndet
vägras på grund av ändrade förhållanden. I så fall kan F anses
skyldig att ersätta S:s skada.
Om förmyndaren inte ansöker om tillståndet inom skälig tid
kan S häva avtalet.29 Såframt förmyndaren underlåtit att ansöka
27 Se om culpa in contrahendo ovan 2.19.
28 Enligt Rautiala s. 78 är F skadeståndsskyldig gentemot S om han gett S den
felaktiga uppfattningen att tillståndet redan getts.
29 Rautiala s. 77.
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om tillståndet, men det uppenbarligen skulle ha vägrats om han
hade ansökt om det, har vi att göra med skada av konkurrerande
orsaker, dvs om en skada som i varje fall skulle ha inträffat, se
7.1, 7.5. För en dylik skada bär S risken, oberoende av om för
myndaren ansökt om tillståndet eller försummat att göra det.
Om F vetat att det var högst osäkert om tillståndet komme
att beviljas, men vid försäljningen culpöst underlåtit att omtala
detta för S, vore en skyldighet för F att ersätta S:s negativa avtalsintresse tänkbar.

Kan F på grund av culpa inte till S återställa den av S överlåtna saken
(sakskada), är F skadeståndsskyldig. F har dock inte något sådant
strikt ansvar som enligt AvtL §25 gäller då en person felaktigt har
uppgett att han har fullmakt av annan.
HD 1954:89. Förmyndaren F sålde sin och sina omyndiga barn A:s
fastighet till S, men anhöll först efter tre år om domstolens tillstånd
till försäljningen. Tillståndet vägrades, eftersom den allmänna prisni
vån hade stigit avsevärt under de tre åren. Då F utan orsak hade sölat
med sin ansökan ansågs hon gentemot S ansvarig för arbets- och mate
rialkostnaderna rörande de byggnadsarbeten, vilka S till ingen nytta
för sig hade utfört på fastigheten och om vilka F uppenbarligen hade
varit medveten. S krävde inte ersättning av barnen. Då S de tre åren i
god tro hade haft fastigheten i sin besittning, behövde han inte utge
ersättning för den nytta (avkastning) som fastigheten gett honom, se
ovan 10.8. - F:s sölande med sin ansökan och hennes tysta samtycke
till byggandet motiverade ett ansvar för henne.
HD 1968:67. Omyndige A ägde en halv fastighet, som hennes förmyn
dare F år 1960, då A var 19 år, sålde till S. På talan som A väckte år
1965 förklarades köpet ogiltigt, då F inte hade ansökt om domstolens
tillstånd till köpet. Prestationerna återgick, varför A och F ålades att
solidariskt till S återbetala köpesumman, dock utan ränta, ty räntan
uppvägdes av att S fått nyttja fastigheten. F dömdes att ersätta S den
skada som S lidit av köpets återgång, men S:s skadeståndstalan mot A
förkastades. A ålades dock att ersätta S de nödiga och nyttiga förbätt
ringar som S hade gjort på fastigheten och som kommit A till godo
genom köpets återgång. (Omr. Ett JR ansåg att A såsom myndig hade
godkänt köpet.) - Här hade F:s försumlighet inte varit ringa och up
penbarligen ej skett i A:s intresse. Förmyndarnämnden hade nämligen
år 1960 gett sitt tillstånd till köpet, men på villkor att garantier gavs
att köpesumman kom A till godo, t.ex. genom att den deponerades för
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A:s räkning. S hade för övrigt motiverat sitt krav mot A och F med
att dessa båda hade försäkrat för S att de komme att anhålla om och
erhålla förmyndarenämndens och domstolens tillstånd till den för A
fördelaktiga försäljningen.
HD 1978:M 4, se nedan punkt 11 och von Hertzen s. 197 f.

11. Den omyndiges ansvar gentemot medkontrahenten. Om
den omyndige A:s avtal med S förklaras ogiltigt frågar man sig
om A ibland kunde dömas att ersätta S:s negativa avtalsintresse.
Mot en ersättningsplikt för A talar att S bör ha vetat både att
förmyndaren F inte hade rätt att ingå fastighetsköpet utan myn
dighets tillstånd och att tillståndet kunde vägras.
Om F har låtit bli att ansöka om tillstånd till köpet just i A:s
intresse, t.ex. på grund av att F genast efter köpet fått kännedom
om vissa nya fakta, har F kanske i något fall förfarit klandervärt
mot S, men inte mot A, eftersom det ju är F:s skyldighet att till
godose A:s intressen. I ett dylikt fall borde tillståndet f.ö. ha
vägrats. A är inte ansvarig för S:s skada.
Om köpet däremot vid tiden för dess ingående varit fördelak
tigt för A kunde A kanske i något fall dömas att ersätta S:s nega
tiva avtalsintresse, t.ex. om A:s förmyndare till skada för S inte
ansökt om tillståndet, utan i spekulationssyfte till förmån för A
låtit det slutliga köpet vara svävande, kanske under en längre tid.

I nyss i punkt 10 anförda HD 1968:67 förkastades S:s ersättningskrav
mot omyndige A, antagligen just enär förmyndaren F:s underlåtenhet
att ansöka om tillstånd inte hade skett i A:s intresse, medan i HD
1954:89 ersättningstalan inte alls väckts mot den omyndige.
HD 1978:M 4. Såsom förmyndare för sin dotter A sålde makarna F
genom av köpvittne bestyrkt köp hennes fastighet åt S för 50.000 mark
och mottog en del av köpesumman, men underlät sedan att anhålla
om domstolens tillstånd till köpet. I stället sålde F tre veckor senare
fastigheten till X för 55.000 mark och erhöll domstolens tillstånd till
detta köp. A och F, som till S hade återbetalat den mottagna köpesum
man, dömdes att solidariskt till S utge ett skäligt belopp såsom ersätt
ning för de utgifter som S haft för köpets ingående. F:s ansvar motive
rades med att F inte hade haft rätt att ensidigt bryta köpet med S, me
dan A:s ansvar motiverades med att A med sin egendom svarade på
grund av hemulsansvaret i JB 11:1. (Omr. 3-2. Minoriteten motiverade
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makarna F:s ansvar med att F hade handlat mot god sed och i strid
med det förtroendeförhållande som avtalet med S hade krävt av dem.
Däremot ansåg minoriteten att A var ansvarsfri, då A inte hade haft
nytta av köpet med S eller på annan grund varit ansvarig för S:s
skada.) - Eftersom köpet med X ingicks så pass snart som tre veckor
efter köpet med S, kan F inte sägas ha sölat med att ansöka om tillstån
det. Men F:s förfarande var ojust mot S. Motiveringen med den omyn
dige A:s hemulsansvar är underlig. A var ju vid köpet ägare till fastig
heten. Minoriteten tog i fråga om A:s ansvar med rätta fasta på att kö
pet med S inte var fördelaktigt för A. F handlade i A:s intresse då de
underlät att ansöka om tillståndet.

E b. Avtal utan förmyndarens medverkan
12. Den omyndiges ansvar gentemot me dkontrahenten. Om
den omyndige A utan tillstånd av sin förmyndare F ingår ett
avtal med S, är avtalet ju ogiltigt såframt det inte efteråt godtas
av F, eller av A då han blir myndig. Den omyndige kan dock
enligt FörmL § 20 företa sedvanliga rättshandlingar som är av
mindre betydelse samt råda över vad han förvärvat genom eget
arbete.30
S får själv stå för den skada som han lider av att avtalet är ogil
tigt. Men kunde A på utomkontraktuell grund dömas ansvarig
för S:s skada?
En skada som uppkommit i förbindelse med ett avtal som den
omyndige ingått kan i princip inte göras ersättningsgill genom
att man ”omvandlar” den omyndiges ansvar till ett utomkontraktuellt ansvar. En del undantag bör likväl göras från regeln.
Ungdomens med åren allt tidigare mognad och större aktivitet
har inte bara lett till en sänkt myndighetsålder, utan talar också
för att dagens ungdom har ett något större ansvar än vad tidigare
varit fallet.
Vid personskada och skada på annan sak än avtalsföremålet
följer vid avtalsbrott ersättningen i stort sett utomkontraktuella
regler. Detta gäller antagligen också då sådan skada tillfogas av
omyndig, varför SkL 2:2 torde kunna tillämpas.
30 Se härom Helin s. 15 ff.
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Eftersom en myndig person är ersättningspliktig för ren förmögenhetsskada om brott eller synnerligen vägande skäl före
ligger (SkL 5:1), bör ett snävt ansvar med ännu större skäl gälla
omyndiga. Ansvar kan kanske åläggas den omyndige vid up
penbart klandervärt beteende.
Men i allmänhet leder det ogiltiga avtal som den omyndige
ingått inte till skyldighet för honom att ersätta motpartens
skada. Om sådan skyldighet i undantagsfall anses existera,
kunde enligt principen i SkL 2:2 ett skäligt skadestånd utmätas.
Här har vi en situation där (principerna i) SkL borde kunna tilllämpas vid avtalsbrott.

Enligt Rautiala s. 145 f är den omyndige skadeståndsskyldig om han
vilselett S genom att avsiktligen ge felaktiga uppgifter om sin rätt att
ingå avtalet. Eftersom avtalet är ogiltigt kan S på sin höjd få ersättning
för sitt negativa avtalsintresse.
I Sverige kan enligt Föräldrabalken 9:7 mom. 2 den omyndige åläg
gas att i skälig omfattning ersätta medkontrahentens förlust, om han
gett falska uppgifter om sin ålder eller om F:s samtycke. Fråga är såle
des om ett positivt handlande, se Adlercreutz s. 226. Vid straffbart be
teende kan fullt skadestånd dömas. Betr. Danmark se Gomard 2 s. 197.

Om den omyndige har lånat pengar av S för sina studier, men
köpt rökverk i stället för bokverk med påföljd att hans planer
att utbilda sig har gått upp i rök, existerar det för honom knap
past något ansvar gentemot S.
Den omyndiges ansvar för återställandet av avtalsprestatio
nen regleras i FörmL § 22. Om avtalet inte blir bindande skall
vardera parten återställa den prestation som han mottagit på
grund av avtalet, eller värdet därav. I fråga om ersättandet av
värdet är den omyndige dock inte skyldig att utge mer än vad
som använts för hans skäliga utkomst eller annars kommit ho
nom till nytta, så även i Sverige.
Helin s. 29, anför ett avgörande av Allmänna reklamationsnämnden i
Sverige. En 14-årig flicka hade beställt en resa till London. Hennes
förmyndare avbröt resan. Det ansågs att hela priset skulle återbetalas
till flickan oakttat, såsom Helin framhåller, resan otvivelaktigt hade
gett flickan ett minne för livet (men inte en nytta i FörmL:s bemär
kelse).
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Nämnas må att om den omyndiges medkontrahent var culpös
då avtalet ingicks har den omyndige ofta rätt till skadestånd.
HD 1940:R 10. B hade ingått ett avtal med omyndiga Miss Europa om
rätt att använda hennes namn och bild i reklamsyfte. Då avtalet förkla
rades ogiltigt ålades B att ersätta henne för det olovliga nyttjandet av
hennes bild. - Här dömdes således ersättning för positivt avtalsintresse.
I Sverige gäller enligt lag av år 1924 för avtal som slutits under infly
tande av rubbad själsverksamhet i rätt hög grad samma regler som för
omyndigas avtal, se Adlercreutz s. 235 ff.
13. Skada på av talsföre målet. Ar den omyndige A då avtalet
med S förklaras ogiltigt ansvarig gentemot S för skada som A
orsakat på det S tillhöriga avtalsföremålet? I den utsträckning
ett missbruk av A är förutsebart för S ligger det nära till hands
att S får skylla sig själv och att A är ansvarsfri. I England har det
ansetts, att den omyndige A är ansvarsfri om den överträdelse
som medfört skada för S har varit direkt förbunden med A:s av
tal med S, t.ex. berott på A:s sjukdom eller brist på medel.
Ansvar för A har i England ansetts föreligga om hans handling inte
förutsatts i avtalet, utan framstått såsom oberoende av avtalet (som en
”independent tort”, dvs. ”the wrongful act is one of a kind not con
templated by the contract”, ”outside the scope of the contract”). Se
Cheshire m.fl. s 440 ff, Chitty s. 317.
Tankegången belyses i några urgamla engelska avgöranden, se Ches
hire m.fl. s. 440 ff, Anson s. 224 f. Då den omyndige A hade hyrt en
ridhäst av S, innebar parternas avtal att S gett ett tyst samtycke till att
hästen kunde skadas genom ridning. Den omyndige gick fri från an
svar om den hyrda hästen skadades genom överansträngning till följd
av att den omyndige använde den till en längre och mera ansträngande
tur än vad som avsetts i avtalet. Däremot var den omyndige ansvarig
om han tvärtemot S:s instruktioner använde hästen för hoppövningar
och därigenom orsakade att hästen dog.
I ett nyare engelskt rättsfall, se Anson s. 225, har den omyndige an
setts ansvarig gentemot S, då han av S lånat en förstärkare jämte mik
rofon och sedan själv lånat ut föremålen till en vän med påföljd att de
skadats.

Det är dock oerhört svårt att anknyta till vad som varit förbun
det med avtalet, vad som varit förutsebart. Avtalsvillkoren och
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existensen resp, frånvaron av ett uttryckligt förbud måste in
verka på bedömningen. Antag att S lånar sin motorcykel åt
omyndige A mot ett löfte av A att köra motorcykeln endast på
gårdsplanen utanför huset. A kör likväl ut på landsvägen och
skadar motorcykeln då han kör in på en väg som inte finns. Det
vore mycket svårt att fastställa när A:s beteende har haft sam
band med avtalet, när inte.
Eller antag att 15-årige A köper av S en moped på avbetal
ning, med villkor att äganderätten till mopeden förblir hos S,
och att A sedan kör sönder mopeden. Ar A ansvarig för skadan?
S vet av A:s omyndighet och denna omyndighet skall inte bara
skydda A mot ofördelaktiga affärer, utan också mot möjligheten
att han förvärvar egendom, med vilken han kan skada sig själv
och andra. S har ostridigt tagit risken av att A inte kan betala
eller att avtalet förklaras ogiltigt på yrkan av A eller A:s förmyn
dare. Men i övrigt?
Det förefaller möjligt att anknyta till grundtanken i SkL 2:2
och anse A ansvarig i den mån det prövas skäligt och därvid be
akta hans ålder och utveckling och hans handlings beskaffenhet
samt övriga omständigheter. Till dessa hör den risk som A:s
medkontrahent har tagit genom att ingå avtal med A trots hans
omyndighet. Ju äldre A har varit och ju grövre förseelse han be
gått, desto större skäl föreligger det att låta honom i skälig ut
sträckning bära ansvar för skadan. I Sverige har man ansett sig
kunna hänvisa till SvSkL 2:2, som ju, liksom hela SvSkL, kan
tillämpas också på skada i avtalsförhållande.

'4

KAP. Ij.
SKADESTÅNDSKRAV AV OCH MOT
UTOMSTÅENDE
Vid avtalsbrott gäller skadeståndsansvaret i allmänhet endast
kontrahenterna. Grundstrukturen 1 avtalet är ett rättsförhål
lande mellan A och S. A är ansvarig gentemot S.
I det följande anförs en del sådana fall där A är ansvarig gent
emot en utomstående och sådana fall där S kan rikta sin skade
ståndstalan mot en utomstående. Fråga är således om ett utomkontraktuellt ansvar.

A. Skadeståndskrav av T mot avtalskontrahent

1. Person- och sakskada. Då A i samband med fullgörandet av
sitt avtal med S handlat så att en utomstående T tillfogats skada,
aktualiseras T:s rätt till ersättning av A. Då A har åtagit sig att
reparera eller se över S:s egendom, men slarvat med åtagandet
så att T har tillfogats person- eller sakskada, har A gentemot T
ett vanligt utomkontraktuellt ansvar. Detta är t.ex. fallet då re
parationen har företagits så oaktsamt att saken har blivit farlig
och A bör ha insett risken att en utomstående lider skada.
Mera svårbedömd är ansvarsfrågan om A helt har underlåtit
att utföra sitt åtagande gentemot S, t.ex. att reparera en sak eller
vidta med reparationen förbundna säkerhetsåtgärder. Svarar A
för kroppsskada som T har lidit genom att komma i kontakt
med det oreparerade föremålet? Såframt en markerad risk för
skada förelegat förefaller det möjligt att ålägga A ansvar, i varje
fall om kontrollen av den anordning som reparationen gällde
överlåtits att handhas av A.1 A borde kanske ha meddelat S om
sin underlåtelse så att S i tid kunnat vidta nödiga åtgärder.
A:s utomkontraktuella ansvar gentemot T grundas i dessa fall
inte på A:s avtal med S, utan på att A bort inse risken att T lider
skada och därför bort handla annorlunda.
1 Se Bengtsson, Ansvarsförsäkring s. 224, Gomard s. 59.
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HD 1990:51. På grund av avtal med ett bostadsaktiebolag (S) utförde
ett företag (A) målningsarbeten på bolagets balkonger, varvid aktie
ägaren T:s frysbox, som stod på hennes balkong, av någon hade blivit
kopplad från elnätet med påföljd att frysboxen i stället för kallskuret
kom att innehålla småvarmt. T hade av bolaget blivit uppmanad att
före målningen tömma sin balkong, men hade inte gjort detta. Det an
sågs inte utrett att A:s arbetstagare genom fel eller försummelse i arbe
tet vållat T sådan skada att A vore ansvarig därför. - A ansågs således
inte ha ett presumtionsansvar. På avtalsliknande grund kunde T ha
haft rätt till ersättning av ”sitt” bolag S, men bolaget hade ju här exculperat sig genom sin uppmaning till T.

2. Ren förmögenhetsskada. Då den skada som A i sitt avtalsför
hållande med S tillfogat T inte är en person- eller sakskada, utan
en ren förmögenhetsskada, har T sällan rätt till skadestånd av A.
I fråga om utomkontraktuellt ansvar gäller enligt SkL 5:1, att
ren förmögenhetsskada ersätts, förutom vid brott och myndig
hetsutövning, endast då synnerligen vägande skäl föreligger.
Denna njugga inställning bottnar bl.a. i den uppenbara risken
att ansvaret annars skulle spränga alla rimliga gränser, t.ex. då
en felaktig uppgift i en annons leder till skada för tusentals per
soner. Såsom Karlgren framhåller skulle den allmänna rörelse
friheten i samhället på betänkligt sätt undergrävas.23
Orden ”synnerligen vägande skäl” i SkL 5:1 får inte tolkas
alltför snävt. De tillädes då SkL behandlades i riksdagen i det
lovvärda syftet att vidga ansvaret utöver ansvar vid brott och
myndighetsutövning. Tillägget gjordes på initiativ av Matti
Ylöstalo, som föreslog att det skulle gälla handling som stred
mot god sed?
I varje fall krävs det speciella vägande skäl för ersättande av
ren förmögenhetsskada i utomkontraktuella förhållanden.
Fråga bör ofta vara om ett illojalt beteende från A:s sida, men
även bevisad vanlig culpa måste i vissa situationer vara till
räcklig.4
2 Karlgren s. 12.
3 Se Ylöstalo, LM 1975 s. 238 ff.
4 Se om tolkningen av SkL 5:1 Pauli Ståhlberg i en rättsfallskommentar i DL
1993 s. 415 ff.
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Enligt Dufwa är det en av huvudfrågorna i modern skadeståndsrätt när ersättning för ren förmögenhetsskada bör före
komma i utomkontraktuellt förhållande.5
Det hade varit olämpligt att binda skadeståndsskyldigheten
vid ett krav på brottsligt förfarande. Skadestånd kan vara
mycket mera motiverat vid ett icke-brottsligt skadeorsakande.
Naturligtvis vore det fel om ett beteende måste kriminaliseras
enbart för att möjliggöra en skadeståndssanktion.
I förarbetena till vår SkL förutsattes tydligt att SkL inte skall
hindra en utveckling från att äga rum i praxis. SkL skall, trots
sin sekundära karaktär i förhållande till de avtalsrättsliga reg
lerna, vara en småningom växande allmän lag, vars regler skall
komplettera de skadeståndsregler som gäller för avtalsförhål
landen och i speciallagstiftningen.6
För en vid tolkning av SkL 5:1 talar att i Sverige har bestämmelsen i
SvSkL, att ren förmögenhetsskada ersätts om den vållats vid myndig
hetsutövning eller genom brott, inte ansetts hindra en rättsutveckling
genom praxis i riktning mot ett vidgat ansvar för ren förmögenhets
skada. Se Kleineman s. 139, 162 ff och 247, som också framhäver för
delen av att gränsen mellan sakskada och ren förmögenhetsskada inte
är skarp. Ramberg s. 254 anför att då man går utanför ordalydelsen i
SvSkL gäller det att så klart som möjligt bestämma när skadestånd
skall utgå och vilka personer som skall anses berättigade därtill (det
skyddsvärda intresset). Se betr. Norge 1.0 drup s. 24.
Huvudregeln är likväl att ren förmögenhetsskada på utomkontraktuell grund inte ersätts.

3. Tredje mans skada. I de fall T har lidit skada just som en följd
av S:s skada, är T:s skada en s.k. tredje mans skada. Den skada
som genom A:s förfarande drabbat S har också inneburit en
skada för T.7 För en sådan skada har T vanligen inte rätt till er
sättning av A, ty i annat fall kunde A:s ansvar, även om det be
gränsas av adekvansreglerna, leda in absurdum.
Den skada som A tillfogat T kan vara en person- eller sak
5Dufwa. Skyddat intresse s. 203.
6 Revision s. 12, 46.
7 Se t.ex. Lange s. 65, 452 ff, Andersson s. 560 f.
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skada eller en ren förmögenhetsskada. En sakskada kunde t.ex.
vara att A krossat S:s fönster med påföljd att T:s djur i lokalen
frusit ihjäl. Begränsningen av A:s ansvar sker framför allt genom
adekvansreglerna, men också det förhållandet att fråga är om en
tredje mans skada gör att A:s ansvar för den kan ifrågasättas,
speciellt då T:s skada är en ren förmögenhetsskada.
Att T är S:s avtalskontrahent är inte ensamt för sig ett tillräck
ligt motiv för att ge T ersättningsrätt. Om A har lurat S så att S
varit nödsakad att upphöra med sitt företag och säga upp sina
arbetstagare T, har T inte rätt till ersättning av A.
HD 1949:123. S sålde sin fastighet till A. På talan av S förklarades kö
pet ogiltigt och återgick, eftersom S vid köpets ingående hade handlat
i rubbat själstillstånd. S:s dotter T krävde ersättning av A för de flytt
ningskostnader som hon hade haft därför att hon på grund av köpet
hade varit tvungen att i onödan flytta från fastigheten. Hennes krav
förkastades såsom obefogat. - Skadan var adekvat, men domstolen gav
sig inte in på frågan om och i vilken grad A varit culpös, antagligen
därför att fråga var både om en ren förmögenhetsskada och om en
tredje mans skada, således om en skada som sällan ersätts. Med tanke
på det nära sambandet mellan S och T vore det dock tänkbart att otill
börligt handlande av A någon gång kunnat leda till ansvar.
Frågan om när tredje mans skada ersätts är intrikat med många
nyanser och behandlas inte här.

Se om tredje mans skada Vinding Kruse, Erstatningsretten s. 290 ff
samt Andersson s. 560 ff och av honom anförd litteratur. Andersson
s. 566 anför att ersättande av tredje man T:s skada framför allt sker i
sådana fall där T har en speciell relation till den skadelidande S eller
till den skadade egendomen. Han har t.ex. en så nära anknytning till
det ekonomiska utnyttjandeintresset i saken att man kan behandla ho
nom annorlunda än övriga utomstående intressenter. Ofta beror T:s
intresse på ett avtalsförhållande mellan honom och S, t.ex. då han har
haft rätt att använda S:s av A skadade sak. I Norge framhäver man att
T bör ha ett ”konkret och närliggande intresse”, se Lodrup s. 258 f.

Ersättandet av en tredje mans skada som är en person- eller sakskada
följer vanliga regler, se Saxén s. 63.
HD 1985:197. Ett servicebolag (A) hade i ett avtal med ett bostadsak
tiebolag (S) förbundit sig att svara för skötseln av S:s nyuppförda hus.
Två makar T som bodde i huset krävde ersättning av A för de fuktska-
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dor som på grund av att A underlåtit att tillräckligt uppvärma huset
hade drabbat föremål som de förvarade i sin källare i huset. Deras krav
förkastades, eftersom de inte hade styrkt att deras skada hade upp
kommit genom vållande av A:s ledning eller genom fel eller försum
melse av A:s arbetsledare då A fullgjorde sina avtalsenliga åtaganden. Culpa hade således inte visats hos A. Visserligen hade A kunnat räkna
med skadan (adekvans), men A kunde med fog göra gällande att T med
hänsyn till den ofta höga fukthalten i nyuppförda hus inte bort förvara
föremålen i källaren. A:s ansvar var utomkontraktuellt . Hovrätten
hade dock ansett att det ålegat A att ersätta T:s skada, eftersom A inte
hade visat att i fråga om husets uppvärmning och vädring nödiga åt
gärder hade vidtagits för hindrande av fuktskador (presumtionsansvar
för A på avtalsrättslig grund).
4. Av talsliknande förhållande mellan T och avtalskontrahenten

a. Gränsen mellan utomkontraktuell skada och skada till följd
av avtalsbrott är oskarp. Sålunda är skillnaden mellan om en
persons dåliga råd och felaktiga upplysningar medför skada för
en medkontrahent eller för en utomstående ofta obetydlig. Där
för får skillnaden mellan ansvar på grund av avtal och utom
kontraktuellt ansvar inte hårddras.8 Detta gäller för övrigt inte
bara ersättande resp, icke-ersättande av ren förmögenhetsskada,
utan även culpakravet (presumtionsansvar resp, krav på bevisad
culpa) och adekvanskravet (förutsebar skada resp, skada som
inte är utom all beräknelighet).
Kleineman s. 463 framhäver den kontraktsliknande situation som exis
terar då en professionell yrkesutövare, t.ex. en advokat, i sin verksam
het kommer i beröring inte bara med sin medkontrahent, utan även
med dennes medkontrahent. Se även Krüger s. 845 f om yrkesutövares
ansvar.
I Frankrike anses såväl i den utomkontraktuella som i den kontraktuella skadeståndsrätten att part som orsakat skada har kränkt en skyl
dighet mot den skadelidande, således ett avtalsrättsligt synsätt. I eng
elsk skadeståndsrätt åter har inom kontraktsrätten utomkontraktuella
regler och principer ”utnyttjats till bristningsgränsen”, Dufwa I 72,
920-922.

Ofta har man att göra med ett avtalsliknande (sopimuksenkal8 Se Atiyah, Essays s. 283, Larenz II s. 427 ff.
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tainen) förhållande, med en skada som har en viss anknytning
till ett avtal, således en mellanform mellan skada i avtalsförhål
lande och utomkontraktuell skada.
b. I samband med sitt avtal med S ger A ibland uttryckligen eller
underförstått tredje man T en utfästelse. Ett intygande eller en
upplysning av A kan ibland betraktas som en förbindelse avgi
ven åt viss eller vissa personer. Detta åtagande kan innefatta ren
förmögenhetsskada.
A kan på begäran av S bevittna riktigheten av en underskrift
eller utfärda ett intyg om ett visst sakförhållande, t.ex. om S:s
fastighets värde eller om en persons vederhäftighet. Ar A med
veten om vartill handlingen (intyget) kommer att användas, är
det närliggande att han anses ha gett en förbindelse åt den tredje
person T, för vilken handlingen skall företes, eller att man i varje
fall har att göra med ett avtalsliknande förhållande mellan A och
T. Detta kunde gälla t.ex. ansvaret för den som för ett värdeandelsregister. I Tyskland anses A:s ansvar vila på avtalskonstruk
tioner och A:s möjligheter att förutse skadan.9
HD 1934:601. I en skrivelse undertecknad av två personer intygade
dessa att de hade gått i borgen för S:s skuldförbindelse till T. På begä
ran av S intygade A utan närmare kontroll, att sagda två personers un
derskrifter var riktiga. Underskrifterna var likväl förfalskade. S an
vände sig av A:s intyg med påföljd att T ådrog sig skada genom att
han, i förlitan på A:s intygande om borgensförbindelsernas riktighet,
överlät en bil till S. A ålades att ersätta T:s skada. - Se även Kleineman
s. 462, Ramberg s. 254 f, Fleming s. 608 ff.

NJA 1987 s. 692. Då S sålde sin fastighet till T använde han sig av ett
av A oaktsamt uppgjort felaktigt värderingsintyg. A ansågs ansvarig
för T:s skada.
Beaktas bör dock att om det mellan A och S finns flera än ett
led föreligger det ofta bristande kunskap hos A om vad informa
tionen skall komma att användas till.

Kleineman s. 450 ff, 466 ff betonar att det som skyddas är en annan
persons ”befogade faktiska tillit”. Tilliten kan dock vara av olika grad.
9 Se Dufwa, Skyddat intresse s. 208 f.
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Atiyah, Essays s. 287 framhåller att det är en sak att påstå att en person
”has acted reasonably” i tillit till en uppgift, en helt annan sak att påstå
att han ”was entitled” att lita på uppgiften.
Eftersom tilliten är av central betydelse i avtalsförhållanden sy
nes betonandet av tilliten antyda, att utomståendes rena förmögenhetsskada kan ersättas då det mellan A och T existerar en
relation som påminner om ett avtalsförhållande. Däremot bör
T vara försiktig med att sätta tillit till uppgifter i massmedia som
skulle medföra att A stode inför krav av en vidsträckt person
krets. Ansvaret för den som gett ett intyg förutsätter kanske att
han vetat för vem eller för vilken personkrets intyget skall före
tes.
Ges A:s uppgift i ett värderingsinstrument eller annan dylik
skriftlig handling ökar dess trovärdighet och T:s tillit till uppgif
ten. Upplysningen väcker för övrigt mera tillit om den härrör
från en person tillhörig en yrkesgrupp som är ”förtroendeingi
vande”.

Fleming s. 608 ff nämner att ansvaret i engelsk rätt ansetts drabba
framför allt yrkesmässiga rådgivare, men att goda skäl talar för att det
borde gälla också andra personer. Ansvaret motiveras ofta med det
personliga förtroendeförhållandet mellan A och T, med det stegrade
förtroende som A:s yrkesställning inger, se Larenz II s. 430 f. Enligt
Fleming s. 613 f är det inte nödvändigt att A vet vem T är, det är till
räckligt att A vet att hans information skall användas i ett bestämt syfte
eller med tanke på en bestämd transaktion. Däremot räcker det inte
för A:s ansvar, att det är förutsebart för honom att hans uppgift kom
mer att användas ”by an unspecified number of individuals for unspe
cified transactions”.
Om A gentemot S har åtagit sig en prestation som skall komma
T till godo eller vara till fördel för T, kan man av A ibland kräva
att han iakttar nödig omsorg i förhållande till T. I så fall är en
talerätt för T mot A inte otänkbar.

HD 1992:165 (se nedan punkt 8). Bankens avtal med gåvogivaren an
sågs innefatta en skyldighet för banken att bevaka gåvotagarens intres
sen.
I AB 12:19 stadgas, att en av domstol förordnad boutrednings 10 Skadestånd vid avtalsbrott
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man skall ersätta skada som han vållat dödsboet eller någon vars
rätt är beroende av boutredningen. Boutredningsmannen, som
ofta förordnats på ansökan av dödsbodelägarna, har således ett
vidsträckt ansvar och svarar för skada som han vållat tredje man.
I följande avgörande ansågs A ha skyldighet att bevaka T:s
intressen, oaktat dessa stred mot A:s klient S:s intressen.
HD 1992:44. En advokat (A) hade på uppdrag av sin klient (S) såsom
god man förrättat bouppteckning efter X och uppgjort arvskiftesinstrumentet samt sålde sedan aktierna i boet och överlämnade köpe
summan till S. På grund av X:s muntliga testamente var S nämligen
X:s universaltestamentarie. X, som var adopterad, hade inte några ar
vingar på grund av adoptionen, men hans egen mor (T) levde och var
hans närmaste arvinge. A hade dock inte delgett henne testamentet och
inte heller kallat henne till bouppteckningen och arvskiftet. På klan
dertalan av T förklarades det muntliga testamentet ogiltigt. Eftersom
S hade vägrat att till T utge köpesumman, yrkade T att A skulle åläggas
att till henne såsom skadestånd utge köpesummans belopp. T:s talan,
som ju gällde ren förmögenhetsskada, godkändes med stöd av SkL 5:1,
främst på grund av att A inte hade handlat så samvetsgrant som det
hade ålegat honom som en advokat, som var underkastad offentlig
övervakning och som hade en ställning som väckte allmän tillit. A hade
ensidigt tillgodosett S:s intressen, oaktat han bort beakta också X:s
släktingars rätt och intresse. (Omr. 3-2 betr, motiveringen. Minorite
ten åberopade inte SkL 5:1. Av de skiljaktiga justitieråden framhävde
det ena att advokaten handlat culpöst, medan det andra bl.a. hänvisade
till den tillförlitlighet och opartiskhet som kan krävas av en advokat.) Fråga var ju om en utomkontraktuell skada, men med avtalsliknande
inslag. Här förelåg f.ö. en viss likhet med myndighetsutövning. A:s
skadevållande var uppenbart och det drabbade en snäv personkrets.
A:s ansvar kunde här grundas både på SkL 5:1 och på avtalsrättsliga
synpunkter. Se även Kleineman s. 358 ff, 380 ff och 400 ff om liknande
ställningstaganden i England och Tyskland.

B. Skadeståndskrav av avtalskontrahent mot T
5. Allmänt. En avtalskontrahent som genom avtalsbrott har till
fogats skada kan ibland på utomkontraktuell grund kräva er
sättning för skadan av annan än sin medkontrahent. Detta gäller
framför allt person- och sakskada. Antag att S lånar ut sin sak
till A och att A utan tillstånd av S i sin tur hyr saken åt T, som
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skadar eller förstör den. S kan då kräva ersättning av T för sin
sakskada enligt vanliga utomkontraktuella regler. I allmänhet
innebär ju detta att S bör visa att T varit culpös.
Då fråga är om ersättande av ren förmögenhetsskada är tredje
mans ansvar kontroversiellt. Ren förmögenhetsskada ersätts ju
i huvudsak endast i avtalsförhållande. I speciella fall föreligger
dock ett påtagligt behov av en ersättningsmöjlighet och efter
som ansvaret vilar på utomkontraktuell grund bör SkL 5:1
kunna tillämpas.

Rodhe ger i Sakrätt s. 307 ff en god översikt av flera sådana fall där
skadeståndskravet kan riktas mot tredje man. Rodhe anför att man i
tysk rätt har ansett att tredje man enligt BGB § 826 kan åläggas skadeståndsplikt om han uppsåtligen skadat annan på ett sätt som strider
mot god sed, medan man i fransk rätt har ansett att tredje man inte kan
åläggas att fullgöra avtalet, men att han kan ha en vidsträckt skyldighet
att respektera det, se Rodhe, Sakrätt s. 312.

6. Utfästelse av T. En möjlighet att ge den skadelidande avtalskontrahenten S talerätt mot en utomstående T har man om T:s
uppträdande kan tolkas såsom en ansvarsförbindelse given ät S
(ett slags avtal till förmån för tredje man).1 Kravet på att skadan
bör vara adekvat (vara förutsebar, falla inom normens syfte) gör
att ansvaret får vissa gränser.
HD 1951:80. I avtal med S förband sig A mot ersättning att inte av
verka träd på ett område som A ägde. S förmodade nämligen att områ
det vid ett kommande nyskifte skulle anslutas till S:s ägor och ville
bevara dess skönhetsvärde. Då A därefter sålde området till T intogs
samma villkor om avverkningsförbud i köpebrevet. Det oaktat företog
T avverkningar på området. På talan av S, som vid nyskiftet hade till
skiftats området, dömde HD, i likhet med underrätten, T att till S utge
ersättning för nedgång av områdets skönhetsvärde. HD ansåg att T
hade gett sin förbindelse också till förmån för S. (Omr. 4-1. Minorite
ten förkastade, i likhet med hovrätten, S:s krav med motivet att T inte
hade förbundit sig gentemot S.) - Mycket talade för att A och T avsett
att S hade en självständig talerätt.
Såsom ovan 5.7 anförts har en fastighetsförmedlare för sina uppgif10 Se Pöyhönen s. 226 ff, som anför att T:s ansvar mången gång motiverats med
att han gett ett tyst godkännande.
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ter skadeståndsansvar gentemot sin huvudmans medkontrahent. Se
även FastförmedlareF § 21 och Wilhelmsson s. 181. Tiberg s. 101 f utta
lar, att det finns en tendens att hålla en mäklare, uppenbarligen också
en icke-yrkesmässig sådan, ansvarig direkt mot huvudmannens med
kontrahent.
7. ABL 15:1. I aktiebolag har styrelsemedlemmarna och verk
ställande direktören, då de överträtt bestämmelser i ABL eller
bolagsordningen, ansvar inte bara mot bolaget, utan också mot
utomstående, bl.a. mot bolagets skadelidande medkontrahent,
ABL 15:1, BABL § 3. Utan att synnerligen vägande skäl förelig
ger kan de således förklaras ansvariga för ren förmögenhetsskada som drabbat bolagets medkontrahent till följd av fel i det
bokslut som styrelsen uppgjort för bolaget. Bolaget svarar ju på
avtalsrättslig grund gentemot sin medkontrahent.
En extensiv tolkning är möjlig beträffande vilka bestämmel
ser som faller under ABL och bolagsordningen. Å andra sidan
får ansvaret enligt ABL 15:1 inte överskrida alla rimliga gränser.
En styrelsemedlem som culpöst gett allmänheten vilseledande
uppgifter om bolagets ställning kunde annars vid en aktieemis
sion bli ansvarig mot alla som tecknat resp, inte tecknat aktier i
bolaget. En begränsning kan motiveras bl.a. med att skadan bör
falla inom den överträdda normens syfte eller med likheten med
SkL 5:1 eller med att ett avtalsliknande förhållande bör existera
mellan styrelsemedlemmen och den skadelidande.
I Norge, där man inte har en bestämmelse motsvarande ABL 15:1, an
ses bolagets medkontrahent kunna rikta sin skadeståndstalan mot en
styrelsemedlem enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Också i
Danmark anses styrelsemedlemmens ansvar för culpa in contrahendo
följa den allmänna culparegeln, se Dotevall s. 444 ff, 511 ff. I dessa
båda länder är man f.ö. generösare än i Finland och Sverige mot den
som drabbats av ren förmögenhetsskada.
8. Krav mot me dkontrahentens arbetstagare eller medhjälpare.
Då A:s arbetstagare (här kallad AT) eller A:s medhjälpare eller
uppdragstagare (här kallade M) fullgör det som A i avtal med S
åtagit sig och de därvid orsakar S ren förmögenhetsskada, är de

B. SKADESTÅNDSKRAV AV AVTALSKONTRAHENT MOT T

(i 5.8) 293

i allmänhet inte ansvariga £ör skadan. De står ju inte i avtalsför
hållande till S. Det är A som bär ansvaret för skadan.

a. Enligt Taxell är det en allmänt erkänd avtalsrättslig princip
att en medhjälpare inte är ansvarig gentemot huvudmannens
medkontrahent då han felaktigt fullgjort huvudmannens
avtalsförpliktelse.11 Om A har åtagit sig att reparera S:s sak till
en viss dag, men inte kunnat fullgöra sitt åtagande till följd av
att hans arbetstagare slarvat med reparationen, är arbetstagaren
inte ansvarig för den skada som drabbat S på grund av dröjsmå
let. En sådan förpliktelse för A:s anställda eller medhjälpare,
som endast härrör av fullgörandet av A:s avtal med S, bör i all
mänhet inte leda till ett ansvar för dem för S:s skada, eftersom
de inte har någon förpliktelse gentemot S att reparera skadan.
HD 1949:258. På köparens talan mot säljaren återgick köpet enligt
AvtL § 33. Köparens ersättningstalan mot säljarens tekniska ledare
förkastades, då denne vid köpet endast handlat såsom säljarens repre
sentant.
Erma uttalar, Erma-Hoppu s. 173 ff, att en byggherre, vars medkon
trahent en utländsk huvudentreprenör inte är anträffbar, inte kan rikta
sin ersättningstalan mot en underentreprenör, som har begått fel i byg
get till skada för byggherrn. Underentreprenören står ju inte i avtals
förhållande till byggherrn. En ersättning för obehörig vinst som un
derentreprenören gjort på huvudentreprenörens bekostnad vore likväl
enligt Erma kanske möjlig.
I varje fall M, men emellanåt också AT, borde dock ibland
kunna dömas ersättningspliktig gentemot S. Att de handlat vid
fullgörande av sin arbetsgivares avtalsåtagande talar visserligen
mot ett ansvar för dem. Deras beteende vid fullgörandet av åta
gandet kan likväl tala för ett ansvar, liksom deras (i synnerhet
M:s) ibland rätt nära anknytning till avtalet med S, således deras
avtalsliknande förhållande till S. Framhållas må att fråga här är
om ett avtalsliknande utomkontraktuellt ansvar, vilket gäller
skadestånd, inte fullgörande av avtalet.
Visserligen måste, såsom Nybergh12anför, en arbetstagare
11 Taxell, JFT 1994 s. 320.
n Nybergh JFT 1992 s. 482 f.
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ibland utföra sådana uppgifter för vilka hans utbildning och för
måga inte räcker till, vartill kommer att de risker som uppstår
ofta tas i arbetsgivarens intresse och kan elimineras av denne ge
nom försäkring. Om den S tillfogade skadan är en ren förmögenhetsskada är det i dylika och liknande fall naturligt att SkL
5:1 leder till att arbetstagaren går fri från ansvar.

b. Då S kräver AT eller M på skadestånd tycks det mig att fråga
inte alltid är om ett skadeståndskrav, som baseras enbart på av
talet mellan A och S. Vid S tillfogad personskada eller sakskada
på annan sak än avtalsföremålet träder detta avtal vanligen i bak
grunden. Dessutom kan man, även om man anser att ett direkt
tillämpande av bestämmelserna i SkL på avtalsförhållande är
uteslutet, anse att bestämmelserna i SkL genom sina bakgrunds
faktorer kan vara vägledande när tillämpliga avtalsrättsliga före
skrifter eller principer saknas.13 Principerna om ideell skada i
SkL 5:6, SkL:s jämknings regler och kanaliseringsbestämmelsen
i SkL 6:2 är sålunda tillämpliga vid avtalsbrott, se ovan 11:2,13:1
och 9:5. Detta borde också gälla SkL 5:1.
Det förefaller svårförståeligt att AT (och M) ginge fria från
ansvar i alla situationer, låt vara att de handlat vid utförandet av
en arbetsuppgift. Ibland vore det inte rättvist om S bleve helt
utan ersättning i de fall han inte kunde utfå något av AT:s arbets
givare. AT kan ha varit den enda person i företaget som S haft
kontakt med. Ibland har AT handlat grovt vårdslöst. Också S:s
intressen måste tas med vid ansvarsbedömningen. Om ett an
svar för AT och M vore helt uteslutet, bleve följden att de ginge
ansvarsfria också i sådana, visserligen sällsynta fall då detta
skulle stöta rättskänslan. Utgångspunkten är ansvarsfrihet, men
avsteg bör kunna göras från regeln.
Atiyah, Essays s. 297 betonar att det speciellt är två synpunkter som

talar för ett ansvar för AT och M. Den ena är att de själva drar fördel
av avtalet, den andra är att ansvaret för S:s skada i första hand borde
bäras av dem i de fall de gett S felaktiga uppgifter och S:s tillit till upp
gifterna varit både skälig och rättmätig.
13 Taxell, JFT 1994 s. 320.
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I Norge har man såsom en förutsättning för AT:s och M:s ansvar
betonat att de haft en konkret och närliggande anknytning till det ska
dade intresset, se Krüger s. 844.
I det kända avgörandet av House of Lords Junior Books v. Veitchi
Co Ltd (1982) tilldömdes S, som av A hade beställt ett golv för sin
fabrik, ersättning av A:s underentreprenör som vårdslöst lagt in golvet
i fabriken. Ersättningen omfattade reparationskostnaderna och S:s in
komstförlust för den tid fabrikslokalen varit obrukbar. I Cheshire
m.fl. s. 25 f uttalas att detta avgörande, som gällde ersättande i utomkontraktuellt förhållande av ren förmögenhetsskada, har ansetts
bygga på det nära förhållandet mellan S och A:s underentreprenörer,
vilka valts av S.
Bruun s. 102 ff, 106 ff anför att då S beställt forskning av en högskola
svarar högskolan, förutom vid egen culpa, såsom arbetsgivare för av
talsbrott begånget av högskolans anställde forskare. Också forskaren
har ansvar såsom annan arbetstagare, men fråga är om en specifik trepartsstruktur, vilket medför att forskaren enligt Bruun i vissa fall kan
ha en självständig avtalsposition i förhållande till beställaren. Beställa
ren torde därför kunna kräva avtalsbaserat skadestånd direkt av fors
karen då denne till beställarens konkurrent överlåtit rätten till en upp
finning som tillkommit vid en uppdragsforskning. Pöyhönen s. 228 f
motiverar detta med forskarens skyldighet att visa lojalitet mot bestäl
laren.
Kleineman s. 162, 174 ff anser att man bör avstå från metoden att
först kvalificera en skada såsom tillhörande en viss skadetyp (t.ex. sak
skada, skada i avtalsförhållande) och sedan ta ställning till ansvarsfrå
gan. Ansvarsreglerna bör mera bero på skadesituationen och vilka in
tressen man vill skydda än på skadetypen. Kleineman s. 368 talar om
”grundläggande rättviseföreställningar som gör att rättssystemet inte
kan acceptera långtgående immunitet, t.ex. för vissa yrkesgrupper eller
vid vissa typer av skador”.
Det är sällan A:s arbetstagare (AT) anses ansvarig. I motsats till
vad fallet ofta är med A:s självständiga medhjälpare (M) har A:s
arbetstagare vanligen inte någon personlig kontakt med A:s
medkontrahent S. Arbetstagaren kan f.ö. av sin arbetsgivare ha
fått direktiv som varit den egentliga orsaken till S:s skada. Härav
framgår att A borde höras i de fall talan riktas mot arbetstaga
ren.

HD 1990:26. I S:s handelsträdgård skadades växterna då de automa
tiska vädringsfönstren på grund av ett fel i elsystemet inte öppnade
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sig. Skadan täcktes inte av S:s försäkring. Eftersom försäkringsbola
gets anställde inspektör AT då försäkringen togs hade gett S den felak
tiga uppfattningen att en dylik skada omfattades av försäkringen, oak
tat detta skulle ha förutsatt ett särskilt villkor i försäkringen, ansågs
försäkringsbolaget och AT ansvariga för S:s skada, AT enligt kanaliseringsregeln i SkL 6:2. AT hade dömts av underrätten enligt SkL och
åtnöjt sig med domen. Med hänsyn till skadans beskaffenhet ansåg
HD att synnerligen vägande skäl enligt SkL 5:1 förelåg för skadans
ersättande. (Omr. 3-2. Minoriteten grundade ansvaret på att S:s skada
inte var en ren förmögenhetsskada, utan att den uteblivna försäkrings
ersättningen medförde för S en ekonomisk skada som stod i samband
med en sakskada, nämligen den skada som tillfogats växterna.) - Man
kan naturligtvis fråga sig om det förelåg i SkL 5:1 nämnda synnerligen
vägande skäl, se Pauli Stahlbergs rättsfallskommentarer DL 1992 rf
s. 111 och DL 1993 s. 417. AT:s ställning var en anställd arbetstagares
och inte en självständig medhjäpares. AT hade kanske inte kompetens
att utan bolagets tillstånd ingå ett sådant avtal som täckte ifrågava
rande skada. AT:s ansvar synes i varje fall förutsätta ett rätt självstän
digt handlande av honom, t.ex. om han grovt culpöst vilselett S. Tyd
ligt är att S haft befogad tillit till AT. Det tycks mig att försäkringsbola
gets ansvar bort grundas på att AT varit culpös och gett S felaktiga
uppgifter. Bolaget svarade ju på grund av culpa hos AT för ren förmö
genhetsskada uppkommen i dess avtalsförhållande med S, se Nybergh,
JFT 1992 s. 472 ff och HD 1992:89, ovan 9.7. Minoritetens ståndpunkt
skulle innebära att arten av den skada som en försäkring gäller avgör
frågan om den skada som AT tillfogat S är en person-, sak- eller ren
förmögenhetsskada. Detta vore knappast lämpligt.
HD 1983:92. S gav förmedlingsbyrån AG i uppdrag att sälja S:s aktie
lägenhet i ett bostadsaktiebolag. Försäljningen sköttes av den hos AG
anställde bostadsförmedlaren AT. Av bolagets disponent erhöll AT ett
s.k. disponentintyg, där lägenhetens areal felaktigt angavs till 33 i stäl
let för i bolagsordningen angivna 29 m2. AT använde därefter intyget
och upprättade köpebrevet då lägenheten såldes till K. På talan av K
återgick köpet till följd av sagda fel med påföljd att S tillfogades skada.
AT och disponenten (som sedermera avlidit) befanns ha varit culpösa
genom att de underlåtit att kontrollera uppgifterna i disponentintyget.
AG och AT ålades att, solidariskt med bolaget, ersätta S:s skada. - AG
svarade för skadan på grund av sitt avtal med S och oaktsamheten hos
AT. Utan annan motivering än sin culpa ansågs AT ansvarig för ska
dan. SkL 4:1 åberopades inte, ej heller SkL 5:1. Bolaget var ansvarigt
på grund av sin disponents culpa och då skadan till på köpet drabbat
en av dess aktieägare. AT var här både huvudarkitekten till det avtal
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som medförde skada för S och den som direkt använde disponentens
felaktiga intyg utan att kontrollera detta. Skulle AG av medellöshet
eller av någon annan orsak ha undgått ansvar för skadan, hade det
knappast varit rätt att också AT varit fritagen från ansvar.
HD 1992:89 (se 9.7). På grund av culpa hos försäkringsbolagets om
budsman AT blev S:s egendom underförsäkrad. Hovrätten ansåg AT
(jämte bolaget) ansvarig för S:s skada då egendomen förstördes vid
eldsvåda och försäkringen inte täckte dess värde. AT, som av hovrätten
jämställts med en arbetstagare, nöjde sig med hovrättens avgörande.
HD godtog antagligen inte hovrättens dom beträffande AT. Se Pauli
Stahlbergs kommentar DL 1992 rf s. 103 ff.

c. I några nyare avgöranden har HD ansett att AT inte har ett
utomkontraktuellt ansvar då han fullgör A:s avtalsförpliktelse,
varför AT går fri från ansvar.
HD 1992:165. B gav banken A:s notariat i uppdrag att uppsätta ett
gåvobrev, i vilket B skänkte egendom till S med villkoret att S:s maka
SM inte hade giftorätt i gåvan. Bankens jurist AT uppsatte gåvobrevet,
men utan sagda villkor. Följden blev att S vid avvittring i makarnas bo
efter skilsmässa måste till SM utge jämkning på grund av gåvan. S
krävde skadestånd av banken och AT. Då B:s uppdrag också hade in
nefattat en skyldighet för banken att bevaka S:s intressen, ansåg HD
banken ansvarig mot S enligt avtalsrättsliga principer och, då den inte
kunde exculpera sig, skyldig att ersätta S:s skada. AT däremot ansågs
ansvarsfri, eftersom han såsom bankens arbetstagare inte svarade för
den skada som orsakats av att banken felaktigt fullgjort sitt uppdrag.
AT hade inte heller gentemot S utomkontraktuellt ansvar enligt SkL,
eftersom AT:s fel hade skett endast vid fullgörandet av bankens avtals
förpliktelse. Pleniavgörande. (Omr. 12-8. Minoriteten ansåg att AT i
sitt arbete orsakat S skada genom i SkL 4:1 avsett vållande som inte
varit ringa. Eftersom en skadeståndsplikt likväl enligt SkL 5:1 förut
satte synnerligen vägande skäl, men sådana inte visats, ansåg också mi
noriteten att AT var ansvarsfri.)
HD 1992:166 är ett fall som liknar det föregående. En redovisnings
byrå hade enligt uppdrag handhaft bolaget S:s bokföring, varvid by
råns bokförare AT hade varit så vårdslös att bolaget lidit skada. Byrån
ansågs ansvarig för skadan, men på i föregående avgörande anförda
grunder var bokföraren ansvarsfri. (Omröstningssiffrorna var denna
gång 11-9.)

HD 1993:38 (se 9.9). Ett förmedlingsbolag hade av en fastighetsägare
11
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fått i uppdrag att sälja hans fastighet. Vid försäljningen vållade bolagets
arbetstagare köparen skada, men ansågs inte ansvarig för skadan, som
han vållat då han utförde det bolaget givna uppdraget.
Dessa pleniavgöranden har väckt diskussion, se DL 1993
s. 383-421. Frey Nybergh s. 410 anför, att en ansvarsfrihet i vissa fall
kan kränka rättsmedvetandet, Juhani Kaivola s. 395 omfattar majori
tetens ståndpunkt, men anser att uppdragstagaren kan ha en sådan lojalitetsplikt mot S, att SkL 5:1 borde kunna tillämpas, och Pauli Stahl
berg uttalar s. 413, att det vore besynnerligt, såframt det för en arbets
tagares ansvar skulle sakna betydelse om fråga är om ett två personers
företag, där han såsom den ena av dem har ställningen av arbetstagare,
eller om fråga är om ett stort företag, där han är en av tusen arbetsta
gare. Denna kritik av avgörandena förefaller berättigad.

d. En mellanhand i A:s avtal med S, t.ex. A:s fullmäktige eller
representant, har intet avtalsrättsligt ansvar gentemot A:s medkontrahent S - se t.ex. HD 1992:3 (ovan 4.9. betr, banken X) men ett utomkontraktuellt ansvar är tänkbart.
HD 1954:19. A sålde åt S ett kafé som bedrevs i en hyreslägenhet. O
hade vid köpet såsom ombud för A gett S felaktiga uppgifter om hy
resavtalet och dess fortbestånd. S blev inte av hyresvärden godkänd
som hyresgäst. På yrkan av S återgick köpet. Då A inte hade återbeta
lat köpesumman krävde S skadestånd av O och hävdade att O gjort
sig skyldig till svikligt förledande. Majoriteten i HD, 4 JR, förkastade
S:s talan då det inte visats att O genom dylikt förledande fått S att ingå
avtalet. (Omr. Ett JR ansåg O ersättningspliktig, eftersom O hade in
sett att hennes felaktiga försäkran om hyresavtalets fortbestånd inver
kat på köpet, och O dessutom haft ett personligt intresse av köpet.) Minoritetens motiv talade för att man kunde ställa stränga krav på O,
som varit rätt grovt culpös och som till på köpet dragit personlig för
del av köpet. Förr ansågs ett ansvar för felaktiga upplysningar dock
ofta förutsätta dolus. Se om svikligt förledande (dolus civilis) Kivimäki-Ylöstalo s. 408 f.

9. Talan mot bakre ledV Det skulle medföra osäkerhet utan
motsvarande nytta om den skadelidande kunde hoppa över ett

14 Termen används av Ramberg s. 258 f.
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led i avtalskedjan och rikta sitt skadeståndskrav direkt mot
medkontrahentens medkontrahent.15
Följande situation illustrerar dock behovet att i undantagsfall
kunna döma tredje man T ersättningsskyldig. T säljer en vara
till A, som säljer den vidare till S (T-A-S). Varan är felaktig. Ett
ersättningskrav som S riktar mot A visar sig vara värdelöst. A
är inte anträffbar eller medellös eller har friskrivit sig eller är av
annan orsak inte ansvarig för felet, t.ex. därför att han inte varit
culpös. Däremot vore T ansvarig gentemot A. t.ex. på grund av
de upplysningar som han har gett eller underlåtit att ge A om
varan. Men har S rätt att få ersättning av T, eller går T helt fri?
A har ju mången gång inte någon orsak att väcka talan mot T.
Visserligen kan S, om A inte är ersättningspliktig mot honom,
på grund av felet häva avtalet med A eller kräva prisavdrag av
A och får då tillbaka det pris som han har erlagt eller en del av
priset såsom prisavdrag. A:s friskrivningsklausul kan kanske
förklaras ogiltig enligt AvtL § 36. Vidare kunde T kanske åläg
gas att till S utge den obehöriga vinst som han gjort på S:s be
kostnad.
Men om nyssnämnda eller andra åtgärder inte tillgodoser S,
borde S i en del fall kunna ges rätt till ersättning av T. Såframt
en sådan rätt hålls inom snäva gränser äventyrar den inte rättssä
kerheten. Processekonomiska skäl kunde tala för en talerätt för
S direkt mot T.

Vinding Kruse s. 283 ff anför bl.a. två danska avgöranden. I U
1942.1010 hade T sålt en fastighet till A utan att omtala att de sålda
lokalerna snart komme att bli utdömda av hälsovårdsmyndigheterna.
I god tro utan kännedom om sagda inskränkning sålde A följande år
fastigheten till S. Några år senare utdömdes lokalerna, vilket medförde
att S fick en betydligt lägre avkastning än väntat. T och A ålades att
solidariskt ersätta S hans förlorade avkastning, eftersom det hade varit
T:s skyldighet att omtala inskränkningen för A och A:s plikt att omtala
den för S och då T inte borde gå helt ansvarsfri. I U 1973.413 hade
säljaren T gentemot köparen A tämligen grovt åsidosatt sin upplys
ningsplikt gällande en nödig grundförstärkning på den sålda fastighe
15 Hellner II, 2 s. 128 och Skadeståndsrätt s. 62 f. I England talar man generellt
om ”privity of contract”.
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ten. A hade därefter i god tro sålt fastigheten till S. T befanns ansvarig
för S:s skada och hans ansvar förklarades inte förutsätta att A svarade
för skadan.
Enligt Gomard 1 s. 174 f är möjligheterna för S att väcka talan mot T
inte begränsade till sådana fall där S kan stöda sin talan på att T genom
försäljningen till A oförsvarligt har skapat risk för förlust hos S. I varje
fall en fastighetsköpare kan enligt dansk praxis rikta sitt krav mot tidi
gare säljled. Också i Frankrike anses en talan mot säljarens säljare möj
lig, Whin cup s. 133.

En fastighetsköpare kan, då han förlorar fastigheten på grund av
åtkomstklander, rikta sitt ersättningskrav mot den av säljarens
föregångare vars förvärv var felaktigt,16 gamla JB 11:3, nya JB
3:2.
Enligt nya JB 2:26 har den som köpt en fastighet som bostad för sig
rätt att på grund av kvalitetsfel i fastigheten rikta krav mot en sådan
tidigare ägare av fastigheten som har sålt den inom ramen för sin nä
ringsverksamhet. Dennes ansvar överstiger dock inte det ansvar denne
skulle ha mot sin egen avtalspart, se PropJB s. 28, 59 f.

Växelinnehavare har rätt att anställa talan mot utställaren, acceptanten och den som tecknat Indossament eller växelborgen
utan att han är bunden vid den ordning i vilken dessas förbin
delser har ingåtts (VäxelL § 47, CheckL § 44). Här föreligger så
ledes det som brukar kallas ”hoppande regress” (inte ”hoppande
negress” som någon i tiden trodde).
KonsSkL 5:31 och 8:34 ger konsument under vissa förutsätt
ningar rätt att rikta sin skadeståndstalan mot näringsidkare i ti
digare säljled. I PropKonsSkL anförs att det är rättspolitiskt än
damålsenligt att konsumenten, om han så vill, kan kanalisera an
svaret direkt till det säljled som har orsakat felet eller står när
mare felets ursprung.17

Routamo, Kaupanvastuu s. 145 ff, 180 anser att detta borde gälla också lös
öreköp.
17 PropKonsSkL s. 35 f. Hellner II, 2 s. 130 anser det inte uteslutet att part även
i förhållanden utanför konsumentskyddslagstiftningen ibland kunde kräva sin
medkontrahents medkontrahent vid nära förbindelse mellan dessa två.
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I transporträtten finns bestämmelser om talerätt mot annan
än medkontrahenten, likaså i ProduktAnsvL.
Dessa och andra existerande föreskrifter visar att en talan mot
T ingalunda är främmande för lagstiftaren. Antagligen kommer
de att i lag och praxis färga av sig även på andra områden. Den
moderna tendensen att försöka undvika obilliga slutresultat,
t.ex. genom jämkning, innebär ett stort framsteg och har inte
lett till rättsosäkerhet.
Om S ges talerätt mot T bör det tillses att T:s legitima intres
sen inte kränks.18 Hade A t.ex. behållit den felaktiga vara som
han köpt av T, skulle han kanske inte ha utnyttjat den på det
sätt som S haft för avsikt att göra. Eftersom T räknat med detta
hade han inte upplyst A om att varan inte kunde användas på
det av S sedermera planerade sättet. Eller också hade T och A
båda misstänkt att varan var felaktig och A därför fått köpa den
billigt av T. I dylika fall borde S inte ges talerätt mot T. I varje
fall borde A så vitt möjligt höras i rättegången. Se även den lös
ning som man tillgripit i nyssnämnda KonsSkL 5:31 för att till
godose T:s intressen.
Frågan om talerätten är svår att tillfredsställande reglera i
skriven lag, men detta är ju ofta fallet med juridiska problem,
inte minst på skadeståndsrättens område. Men om juridik bara
vore detsamma som att slå upp i lagböcker skulle samvaron med
fru Justitia bli ganska tråkig för oss jurister.

18 Vinding Kruse s. 270 ff, Ramberg s. 258, Hellner II, 2 s. 128.
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Casus mixtus cum culpa 156-158
Culpabedömningen 28-41
Culpagraden 28,214-216
Culpa in contrahendo 50-53, 168, 263
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Differensläran 179 £
Direkt skada 62 f, 71 f, 102, 109 f, 147, 194-202
Disponeringsförlust 149-151, 264 f
Djur, omhändertaget 45 f
Dröjsmål 55-67

E
Ekvivalensteorin
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F
Fackman 38 £
Faktiskt fel 69-94, 95-120
Farans riktning 140 f
Fastighetsförmedling 32, 49, 108, 196 f
Felbegreppet 69 f, 82 f, 109-114
Force maj eure, se övermäktigt hinder
Företag 24-26, 37 f
Förmyndares ansvar 275-277
Försäkring 35, 65, 237-239
Förutsebarhet, skadans 136, 143-147, 149-151
Förvaring 44, 64 f

G
Garanti, se utfästelser
God sed, avtal mot 274
Gåva, se vederlagsfrihet

H
Hemul 121 f, 126-128, 263
Hypotetiskt händelseförlopp 131 f, 149-151
Hyresavtal 66 f, 78, 82-87, 91 f
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I
Ideell skada 219-229
Immateriell skada, se ideell skada
Immateriellt uppdrag 65 f, 80 £
Indirekt skada 62 f, 72, 109-111, 147 £, 194-202
Internationella köp, FN-konventionen 56 f, 59, 62, 144
Intäkter, uteblivna 192-194
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Jämkning enligt SkL 2:1 mom. 2 62, 163, 245-256
Jämkning på grund av ”annan omständighet” 256 f
Jämkning vid medverkan av den skadelidande 231-243
Jämkning på grund av AvtL § 36 246-249
Jämkning då flera är ansvariga för skadan 249-251
Jämkning vid uppsåtligt skadande 253-255
Jämkning av näringsidkares ansvar 255 f

K
Kausalitet, se orsakssamband
Kompensationsavtal, se täckningsavtal
Konkurrerande orsaker 136 f
Kontrollansvar 56-59, 63-67, 83, 102, 156
Kostnader, nödiga och nyttiga 186 f
Kvalitetsfel, se faktiskt fel
Kärnegenskap 75,82

L
Lån

44

M
Medhjälpares ansvar mot huvudmannen 163
Medhjälpares ansvar mot huvudmannens
medkontrahent 163 f, 166 f
Medveten samverkan 130
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Medvetet risktagande 234 f
Medvållande (medverkan) av den skadelidande
Mellanformer (särformer) av ansvar 23-26

125, 231-243

N
Negativt avtalsintresse
267-269
Normal skada 152f
Nödsituation 34 f

52, 125, 150 f, 180-183, 197, 263-265,

O
Oaktsamhet, se culpa
Obehörig vinst 187 £, 190
Oerfarna personer 39
Ogiltiga avtal 259-281
Ogiltiga avtal - återställande av prestationen 260-262
Ogiltiga avtal - rätten till skadestånd 262-265
Ogiltiga avtal med omyndig 274-281
Ogiltiga avtal - formkravet vid fastighetsköp 267-269
Ogiltiga avtal om brottslig verksamhet eller mot laga
förbud 270-274
Olägenhet (men) 221-223
Omfattning, ersättningens 179-217
Omsorgsplikt, underlåten 26-28, 31-32
Omyndigs avtal 274-281
Orsakssamband 129-137,209

P
Panträtt, lagstadgad 122
Perpetuatio obligationis 155 f
Positivt avtalsintresse 147, 179-183, 194-197, 263-265
Presumtionsansvar 41-50, 53, 65-67, 73-77, 83-88, 168 f
Prisavdrag 92-94, 172
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R
Ren förmögenhetsskada 50-53, 263-265, 284-298
Resultat, presterande av 24 f, 55
Rådgivning 32, 103-105
Rådighetsfel 87-92, 111
Rättsliga fel 121-128

s
Samband mellan avtalsobj ektet och annan egendom 74, 83
Sedvänja 35
Sine qua non-teorin, se ekvivalensteorin
Skaderisken 30 f, 233-235
Skadeståndskrav av avtalskontrahent mot
utomstående 290-301
Skadeståndskrav mot bakre led 298-301
Skadeståndskrav av utomstående mot
avtalskontrahent 283-290
Skyddsändamål, normens 140-143
Sociala prestationshinder 61 f
Stilleståndsersättning 193, 198, 223
Strikt ansvar 21-23, 55 f, 63, 72 £, 76, 79-81, 103, 123 f
Sveda och värk 219 f
Svek 265 f, 298
Sytningsavtal 239-243
Säkerhetsåtgärder 36 f, 133 f, 147
Särformer, se mellanformer

T
Tjänster 64-66, 79
Tredje mans skada 285-287
Tvång 265
Täckningsavtal 183-185, 198 f

u
Undersökningsplikt

76, 90 f, 114-120, 124, 236-238
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Uppdelbar skada 132 f
Uppdrag 48-50, 65 £, 77-81
Uppgifter av kontrahent 95-106, 118-120, 172, 197, 201
Upplysningsplikt 24, 90 f, 106-116, 172 f
Uppsåt 19
Uppsägning och hävning av avtalet 24 f
Utfästelser 24, 96-98
Utomkontraktuella ansvarsregler 22 f, 35-37, 50-53, 78 f,
153-155, 164-166, 185, 219-221, 254 f, 283-301

V
Vederlagsersättning 26, 188-191
Vederlagsfrihet 32, 39-41, 44, 63 f
Våda 155-158
Vållande, se culpa
Vårdslöshet, se culpa
Väntjänster 31 f
Värdeersättning 185 f

Å
Återgång av avtalet

181,204

ö
Övermäktigt hinder 22, 59-61
Överviktsprincipen 42 f

