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Sammanfattning 
Rättsfiguren culpa in contrahendo kan tillämpas om en part vid avtals ingående agerar vårds-

löst och åsamkar sin motpart ekonomisk skada. För att ett giltigt köp av fast egendom ska 

föreligga krävs enligt JB 4 kap 1 § att köparen och säljaren iakttar givna formföreskrifter. 

Frågan som uppstår är huruvida en skadelidande part med framgång kan åberopa culpa in 

contrahendo om en fastighetsöverlåtelse inte kommer till stånd eller annars blir ogiltig. Vidare 

är det är inte ovanligt att diverse former av föravtal förekommer vid framtida förvärv av 

fast egendom och det förefaller naturligt att utreda den rättsliga ställning som desamma in-

tar. I uppsatsen används en traditionell juridisk metod för att besvara syftet och utreda gäl-

lande rätt. Vidare analyseras det rättspolitiska motiven bakom formkravet i JB 4 kap 1 §, 

rättsfiguren culpa in contrahendo samt löftesprincipen och ömsesidighetsprincipen som stad-

gas i AvtL 1 §. Med den bakgrunden är det meningsfullt att diskutera hur rättsläget borde 

utvecklas. 

Av praxis framgår att i princip alla former av föravtal saknar bindande verkan. Vid en jäm-

förelse med formkravet i BostadsL har HD tvärtom godtagit skriftliga optionsavtal. Vad 

gäller frågan huruvida culpa in contrahendo kan tillämpas vid köp av fast egendom måste det 

konstateras att rättsläget är oklart. I avsaknad av praxis och prejudicerande rättsfall framstår 

det som att culpa in contrahendo inte kan tillämpas vid köp av fast egendom. Likväl torde di-

verse föravtal ges bindande verkan och culpa in contrahendo torde kunna tillämpas vid köp av 

fast egendom. 
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Abstract 
The doctrine of culpa in contrahendo may be applied if a party at the contract conclusion is 

acting careless and cause economic damages to his opponent. In order for a transfer of real 

estate property to be valid the buyer and the seller need to comply with the requirements in 

accordance to Swedish Land Code chapter 4 section 1. The question that arises is whether 

the party suffering from economic damage may rely on the doctrine of culpa in contrahendo if 

a real estate property transfer fails or becomes invalid. Furthermore, quite often various 

forms of preliminary agreements exists between the parties and it seems natural to examine 

their legal status. A traditional legal method is used to answer the purpose of the thesis and 

to examine the legal question. Furthermore, the legal policy motives behind the form pre-

scribed by the Swedish Land Code, the doctrine of culpa in contrahendo, and basic principles 

of the Swedish contract law will be analysed. With that background it is meaningful to dis-

cuss how the contemporary part of the law should develop. 

From the case law it is clear that more or less all forms of preliminary agreements are not 

legally binding.  In comparison with the form prescribed by the Swedish real estate law the 

Swedish Supreme Court has stated that written preliminary agreements are legally binding. 

In regards of the legal question whether the doctrine of culpa in contrahendo can be applied in 

a situation of transfer of real estate property one must conclude that the law is ambiguous. 

Due to the absence of clear case law, it seems that the party that suffers from economic 

damage cannot rely on the doctrine of culpa in contrahendo in transfer of real estate proper-

ty. Nevertheless, the case law develops and various forms of preliminary agreements and 

the doctrine of culpa in contrahendo should in the future be applicable to transfer of real estate 

property.   



 

 

Förord 
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De finns två personer som förtjänar extra uppmärksamhet i anledning av mina 

studier. Inledningsvis vill jag tacka min gudfader Professor Emeritus Lennart 

Pålsson vid Lunds Universitet som dessvärre gick bort 2010. Avslutningsvis vill 

jag tacka Professor Nicklas Adler och tillika (f.d.) VD och akademisk ledare för 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Rättsfiguren culpa in contrahendo kan vara tillämplig om en part är vårdslös i samband med 

avtals ingående och den andra parten lider ekonomisk skada.1 Ersättning för culpa in contra-

hendo kan med andra ord reparera skadan den skadelidande har till följd av att ett avtal inte 

kommer till stånd eller annars blir ogiltigt. Formkravet som stadgas i jordabalken 

(1970:994) (JB) kräver viss form för att ett giltigt avtal om en fastighetsöverlåtelse ska före-

ligga. Frågan som uppstår är då huruvida den skadelidande parten med framgång kan åbe-

ropa culpa in contrahendo om en fastighetsöverlåtelse inte kommer till stånd eller annars blir 

ogiltig.2 Fastigheters särställning som förmögenhetsegendom i vårt samhälle, oklarheter i 

rättsläget och det faktum det finns relativt lite material som belyser sakfrågan är anledning-

en till denna uppsats. 

För att förtydliga bakgrunden följer nedan ett rekonstruerat fall. Läsaren ska inte fastna vid 

detaljer, utan syftet är enbart att problematisera sakfrågan. Låt säga att A och B har för av-

sikt att ingå ett köpeavtal avseende en fastighet. Det sker utan medverkan från en mellan-

man.3 A och B gör en muntlig överenskommelse eller bekräftar på något sätt avsikten att 

ingå ett avtal. Det kanske till och med upprättas någon form av skriftligt föravtal. Låt oss 

anta att B av någon anledning sedan blir tveksam till att faktiskt genomföra fastighetsaffä-

ren och vill dra sig ur. B fortsätter dock av någon okänd anledning att förhandla. A ställer 

sig frågande till B och varför köpehandlingar inte undertecknas men B försäkrar att det inte 

finns något att oroa sig för. Det går till och med så långt att B uppmanar A att vidta vissa 

åtgärder i syfte att nå ett slutligt avtal. Det slutar givetvis med att den tänkta fastighetsaffä-

ren fallerar och A står med kostnader för ett köpeavtal som inte blev av.  

Är det möjligt för A att kräva ersättning för de kostnader som uppstått? 

                                                
1 Rättsfiguren culpa in contrahendo ska behandlas i kap 3. 

2 Ordet fastighet(er) kommer användas synonymt för fast egendom. Tillika kommer förvärv, överlåtelse och 
köp av fast egendom användas synonymt. 

3 Inte sällan medverkar någon form av mellanman t.ex fastighetsmäklare, ombud eller rådgivare. I denna upp-
sats förutsätter jag att ingen sådan mellanman medverkar eller i vart fall att den skadelidande parten inte rik-
tar skadeståndsansvar gentemot en inblandad mellanman.  
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1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida en skadelidande part med framgång kan 

åberopa rättsfiguren culpa in contrahendo om en fastighetsöverlåtelse inte kommer till stånd 

eller annars blir ogiltigt. Tillika är avsikten att analysera de rättspolitiska motiven till culpa in 

contrahendo samt formkravet i JB 4 kap 1 § och med bakgrund av det diskutera hur rättsläget 

borde utvecklas.  

Uppsatsen omfattar i stort två rättsområden; obligationsrätt4 och fastighetsrätt. Arbetet 

kommer av naturliga skäl avgränsas till formkravet i JB och rättsfiguren culpa in contrahendo. 

Culpa in contrahendo är en rättsfigur som inte kategoriskt kan placeras in i obligationsrätten 

utan är av prekontraktuell natur. För djupare förståelse av culpa in contrahendo är det nöd-

vändigt att redogöra för vissa delar av avtalsrätten och skadeståndsrätten. Det är av natur-

liga skäl också intressant att jämföra formkravet i JB med liknande formkrav på andra 

rättsområden. Det förefaller naturligt och nödvändigt att behandla diverse föravtal5 som fö-

rekommer vid framtida förvärv av fastigheter och vilken rättslig ställning föravtal i allmän-

het har eller borde ha. Vidare är det intressant att sätta culpa in contrahendo i ett större per-

spektiv och som ett spörsmål ska uppsatsens område utvidgas och behandla dolus in contra-

hendo samt relevant strafflagstiftning. Övriga områden och frågor inom obligationsrätten 

och fastighetsrätten saknar relevans för denna uppsats och lämnas därhän. I en analys om 

hur rättsläget borde utvecklas avgränsas uppsatsen till de rättspolitiska motiven bakom culpa 

in contrahendo, formkravet i JB 4 kap 1 § och avtalsrättsliga principer som har ett naturligt 

samband med sakfrågan. 

Inte sällan medverkar någon form av mellanman t.ex mäklare, ombud eller rådgivare vid 

köp av fast egendom. För att förtydliga syftet och avgränsa ämnet förutsätter jag att en så-

dan mellanman inte är inblandad eller i vart fall att den skadelidande parten inte riktar ska-

deståndsansvar gentemot en inblandad mellanman. 

                                                
4 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Persson, Annina H, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt s. 21-22. Hellner påpekar 

helt riktigt att det i obligationsrätten förekommer en skillnad mellan allmän avtalsrätt och kontraktsrätt. 
Likväl återfinns ingen strikt uppdelning mellan allmän avtalsrätt och kontraktsrätt i denna uppsats. 

5 Ordet föravtal är något olyckligt eftersom det kan åsyfta till en faktiskt rättstekniskt lösning i andra sam-
manhang. Föravtal används i denna uppsats som ett samlingsnamn för optionsavtal, handpenningavtal med 
mera. 
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1.3 Metod och material 

I uppsatsen används en traditionell juridisk metod och uppsatsen gör anspråk på att vara 

rättsvetenskaplig.6 En regelorienterad metod används för att utreda gällande rätt medan en 

problemorienterad metod används i syfte att analysera problem i gällande rätt och hur rätts-

läget borde utvecklas.7 Tillika är det nödvändigt att använda en deskriptiv metod för att be-

skriva rättsregler och en komparativ metod för att jämföra olika rättsområden.8 Rättskällor 

används och värderas enligt följande; (i) författning, (ii) praxis, (iii) prejudikat, (iv) förarbe-

ten (v) allmänna principer och (vi) doktrin.9 Uppsatsen har alltså ett normativt perspektiv.10 

Eftersom syftet initialt är att utreda gällande rätt har författning, praxis och prejudikat en 

framträdande roll. Vidare är syftet att diskutera hur rättsläget borde utvecklas. Till grund 

för en sådan diskussion vilar rättspolitiska motiv och det är således ändamålsenligt att för-

arbeten, allmänna principer och doktrin har en framträdande roll. 

På gott och ont rangordnar inte alla som arbetar och studerar juridik rättskällor i samma 

ordning och definierar inte gällande rätt på samma sätt.11 Det är intressant för läsaren att 

veta vad som i denna uppsats menas med gällande rätt. I strikt mening avses författning, 

praxis och prejudikat. Dock avses även förarbeten, allmänna principer och doktrin i den ut-

                                                
6 En beskrivning av de juridiska metoderna behöver sin egen uppsats. Då det inte är möjligt väljer jag att kalla 

metoden i denna uppsats traditionell juridisk metod, andra kanske väljer att kalla det rättsdogmatiskt metod. Se 
Strömholm, Stig, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning, En lärobok i Allmän Rättslära s. 109-110 och 411-420. 
Strömholm ifrågasätter huruvida det är möjligt att beteckna rättsvetenskapens alla metoder som juridisk me-
tod. Strömholm drar slutsatsen att de juridiska metoderna i vart fall söker att tolka rättsregler i syfte att till-
lämpa desamma. Så gör även jag i denna uppsats. 

7 Se Westberg, Peter, avhandlingsskrivande och val av forskningsansats – en idé om rättsvetenskaplig öppenhet, Ur Fest-
skrift till Per Olof Bolding s. 421-426. Westberg diskuterar rättsvetenskap och tillhörande juridiska metoder. 
Med regelorienterad metod avses att tolka gällande rätt med stöd av rättskällor och med problemorienterad 
metod avses i allmänna ordalag att sätta ämnet och problematiken i ett större perspektiv. 

8 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare s. 66-67 och 75-76. Med deskriptiv metod avses att 
beskriva rättskällor och rättsregler. Det är av naturliga skäl nödvändigt att beskriva rättskällor för att kunna 
analysera desamma. Med komparativ metod avses i allmänhet att jämföra olika rättsordningar men kan även 
avse att jämföra olika rättsområden i samma rättsordning, vilket är fallet i denna uppsats. 

9 Strömholm, Stig, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning, En lärobok i Allmän Rättslära s. 317-321. Strömholm dis-
kuterar utförligt om olika rättskällorna utan att ge ett entydigt svar. Strömholm påpekar helt riktigt att alla 
faktorer som de facto påverkar en domare vid rättstillämpning utgör en form av rättskälla. En given och en-
tydig definition samt rangordning kan därför inte med säkerhets fastställas och det finns flera olika värde-
ringar av rättskällor som är gångbara. Jämför dock med förslag från Strömholm s. 320-321. 

10 Strömholm, Stig, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning, En lärobok i Allmän Rättslära s. 81-92. Strömholm kon-
staterar att rättsvetenskapen bygger på en normfunktion och en allmän lära om positivism. Positivism och 
ett normativt synsätt utgör också grund för denna uppsats, även om de finns olika synsätt som är gångbara. 

11 Se exempelvis Strömholm, Stig, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning, En lärobok i Allmän Rättslära s. 305-306. 
Strömholm menar att det inte är möjligt att på ett entydigt sätt fastställa vad gällande rätt är för någonting. 
För egen del menar jag att gällande rätt i princip motsvarar vad rättsläget borde vara i sakfrågan efter att 
tolka rättskällorna som är för handen.  
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sträckning den dömande makten tillämpar desamma.12 Jag definierar och rangordnar alltså 

gällande rätt utifrån de rättskällor den dömande makten torde ha att följa.13 I en diskussion 

om de lege ferenda och tolkning av gällande rätt återfinns däremot ingen strikt värdering av 

rättskällorna, utan en mer eller mindre logisk argumentation används tillsammans med den 

konstanta frågeställningen om syftet med reglerna uppfylls i gällande rätt. Vad annars gäller 

tolkningsmetoder i uppsatsen ska som utgångspunkt en logisk-grammatisk och systematisk 

tolkning användas för att bestämma innebörden av rättsreglerna.14 Vidare ska en objektiv 

tolkningsmetod användas för att fastställa och tolka rekvisit men som så ofta är fallet krävs 

en subjektiv tolkningsmetod för att konkretisera faktiska moment som kan ligga till grund 

för ett eller flera rättsfaktum.15 Till följd av ämnets oreglerade natur är det nödvändigt att i 

månt och mycket använda en teleologisk tolkningsmetod för att få en fram en meningsfull 

innebörd.16 

Grundläggande för uppsatsen är JB och i synnerhet formkravet med tillhörande praxis, för-

arbeten och doktrin. Det är helt avgörande att fastställa vilka rekvisit som krävs för att ett 

giltigt avtal om förvärv av en fastighet ska vara för handen och vilken rättsföljd som inträ-

der om så inte är fallet. Vidare ska förarbeten och doktrin studeras för att förstå syftet 

bakom formkravet och på så vis bättre förstå gällande rätt. Culpa in contrahendo är en rättsfi-

gur som inte är stadgad i lag utan har utvecklats i praxis. Culpa in contrahendo är tillämplig på 

vissa former av utomobligatorisk förmögenhetsskada och utgör ett av flera undantag från 

kravet på brott som är lagstadgat i skadeståndslagen (1972:207) (SkL) 2 kap 2 §. Det är inte 

ändamålsenligt att lägga större vikt vid lagstiftning i det hänseendet utan rekvisit och väg-

ledning måste sökas i praxis. Det finns flertal rättsfall som behandlar culpa in contrahendo i 

allmänhet och de kommer utredas mer eller mindre ingående. Dessvärre är det få rättsfall 

som är direkt relevanta för denna uppsats. Därför är det av intresse att diskutera syftet med 

skadeståndsrätten. Förarbeten och doktrin ska av naturliga skäl studeras ingående. Utan att 

                                                
12 Jag särskiljer med andra ord, i strikt mening, på vad som bör vara gällande rätt och vilka källor som har 

värde som rättskälla. En rättskälla kan ju faktiska vara en rättskälla utan att tillhöra gällande rätt. 

13 Den allmänna uppfattningen är att domstolarna i landet är (i) bunden av lag, (ii) bör tillämpa tidigare praxis, 
(iii) får tillämpa förarbeten medan (iv) doktrin kan tillämpas. 

14 Strömholm, Stig, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning, En lärobok i Allmän Rättslära s. 446-453. Det är med 
andra ord frågan om en språklig förståelse av rättsreglerna. 

15 Strömholm, Stig, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning, En lärobok i Allmän Rättslära s. 453-456. 

16 Strömholm, Stig, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning, En lärobok i Allmän Rättslära s. 453-456. En teleologisk 
tolkningsmetod kan vara både objektiv och subjektiv. Oavsett det spörsmålet avser en teleologisk metod att 
tolka en rättsregel i ljuset av syftet eller målsättningen med en rättsregel. I denna uppsats benämns en sub-
jektiv och teleologisk tolkningsmetod som syftet.  
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gå händelserna i förväg måste det understrykas att även då culpa in contrahendo är en utomob-

ligatorisk rättsfigur återfinns den i en gråzon mellan det utomobligatoriska och det inomob-

ligatoriska området. Som läsaren förstår är det nödvändigt att även här analysera rekvisit i 

lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) 

samt praxis, allmänna principer och doktrin. AvtL är gammal och av naturliga skäl kommer 

inte förarbeten till den att studeras ingående. Däremot får allmänna avtalsrättsliga principer 

mer utrymme i uppsatsen. Vidare ska även relevanta straffrättsliga bestämmelser för den 

presumtiva skadevållaren behandlas som ett spörsmål och brottsbalk (1962:700) (BrB) och 

doktrin ska studeras för att utreda rättsfiguren dolus in contrahendo.  

I en analys de lege ferenda ska de rättspolitiska motiven jämföras med gällande rätt. Avsikten 

är i all korthet att analysera vad syftet med regelverket eller rättsregeln är och jämföra det 

med hur gällande rätt ser ut. Frågan som uppstår är således huruvida syftet är införlivat i 

gällande rätt och om syftet verkligen är relevant. Med den bakgrunden är det möjligt att 

analysera och dra slutsatser om hur rättsläget borde utvecklas. 

1.4 Övriga kommentarer 
En kommentar om uppsatsen i övrigt är på sin plats. Kursivstil används i uppsatsen för att 

markera citat, latinska ord eller uttryck samt i övrigt viktigt juridiska ord eller uttryck. Vi-

dare förekommer det, från och till, text i noterna i syfte att förtydliga rättskällans innehåll. 

Vid hänvisning till åsikter i doktrin med flera författare eller om det litterära verket har 

överlåtits till annan hänvisas för enkelhetens skull till den första författaren eller ursprungs-

författaren. Vidare finner jag det nödvändigt att i detta inledningskapitel förklara att jag har 

inspirerats av det material Professor Jan Kleineman har framställt om culpa in contrahendo 

och avtalsrättsliga principer samt av den avhandling Erika P Björkdahl har framställt om lo-

jalitet och kontraktsliknande förhållanden. Samtidigt ska det påpekas att uppsatsen inte på 

något vis är begränsad till eller en upprepning av de ovan nämnda författarna. Vidare före-

faller det mer lättläst att allt eftersom presentera analyser och slutsatser av gällande rätt och 

hur rättsläget borde utvecklas än att så att säga spara allt till slutet. Det avslutande kapitlet 

kommer således varken vara en analys eller en slutsats utan enbart utgöra avslutande kom-

mentarer om uppsatsämnet. Vidare är det enligt min mening viktigt att även i ett akade-

miskt arbete inte helt utelämna praktiska frågor och dessa ska också presenteras löpande. 
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2 Formkravet i jordabalken 

2.1 Syfte och funktion 
Fastigheter intar tveklöst en särställning som förmögenhetsegendom och dess betydelse i 

samhället, oavsett tid, kan inte nog betonas. Givet är att fastigheter ofta har ett stort eko-

nomiskt värde. Tillika har fastigheter speciella praktiska funktioner och sociala värden för 

både privatpersoner och företag. Mot den bakgrunden är rättigheter och skyldigheter till 

följd av ägande av fastigheter nästan alltid föremål för diskussion. 

JB var under lång tid föremål för ett omfattande reformarbete som resulterade i att en ny 

lag trädde i kraft 1 januari 1972 och ersatte gamla JB från 1734.17 Nya JB bygger i väsentliga 

delar på gamla JB med tillhörande speciallagar och praxis.18 Samtidigt är det värt att påpeka 

att JB redaktionellt förändrades och att nya bestämmelser om köp, byte och gåva av fast 

egendom infördes samt avgörande förändringar avseende det så kallade formkravet.19 I JB 4 

kap 1 § första stycket stadgas att [k]öp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling 

som underskrives av säljaren och köparen. Handlingen skall innehålla en uppgift om köpeskilling och för-

klaring av säljaren att egendomen överlåtes till köparen. Det är alltså frågan om; köpehandling, fas-

tighet, köpeskilling, överlåtelseförklaring samt vilka parterna är och deras underskrift.20 I JB 

4 kap 1 § tredje stycket stadgas att avtal som inte uppfyller villkoren i första stycket är ogil-

tiga. Villkoren är kumulativa och rättsföljden blir att om ett villkor inte iakttas, blir avtalet 

ogiltigt och alla prestationer ska gå åter.21 Vidare kan man konstatera att formkravet utgör 

ett undantag från löftesprincipen som stadgas i AvtL 1 § första stycket och den grundläggande 

principen om att anbudet och accepten är bindande var för sig.22  

Det ska dock påpekas att parterna tillsammans kan, så att säga, läka skadan. För att ogiltig-

het ska inträda krävs det att en part faktiskt åberopar formfel och ogiltighet.23 Inte sällan 

                                                
17 Prop. 1970:20 Förslag till jordabalk s. 1-2. 

18 Prop. 1970:20 Förslag till jordabalk s. 1. 

19 Prop. 1970:20 Förslag till jordabalk s. 1-2. 

20 Grauers, Folke, Fastighetsköp, s. 45-46. 

21 Se Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I s. 232-233. Effekter av ogiltighet är inte helt klart. Huvudregeln är likväl 
att om hela avtalet, oavsett anledning, blir ogiltigt ska det parterna har presterat gå åter. Skadestånd till följd 
av ogiltighet är en annan fråga. 

22 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I s. 49-52. 

23 Se t.ex RB 13 kap 1 §. Det följer alltså av sedvanliga processrättsliga regler i dispositiva mål. Se även Grau-
ers, Folke, Fastighetsköp, s. 45-46. Grauers menar att ogiltighet inte inträder av sig själv utan någon av parter-
na måste åberopa det. Likväl måste parterna åtgärda felet. 
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innehåller en köpehandling en klausul om att förvärvet ska gå åter om köparen inte får för-

sträckning24. Givetvis är det fullt möjligt att förvärva fastigheter med villkor i enlighet med 

JB 4 kap 4-6§§.25 Vidare är det inte ovanligt att det både upprättas en köpehandling och ett 

köpebrev.26 Fenomenet med dubbla handlingar är inte föremål för problem, utan stämmer 

väl överens med JB 4 kap 2 §, under förutsättning att formkravet efterlevs. Avslutningsvis 

ska det påpekas att köpehandlingen mellan säljaren och köparen är civilrättsligt bindande.27 

Lägg dock märke till att köparen och således ägaren inte kan inteckna fastigheten förrän 

han är lagfaren ägare.28  

Vad är då syftet med dessa strikta villkor och formkravet överhuvudtaget? Ogiltighet som 

rättsföljd kan leda till tämligen långtgående konsekvenser. I förarbetena kan man utläsa att 

frågan om formkrav inte var helt given och flertal argument för och emot låg till grund för 

lagstiftningen.29 Inledningsvis kan det konstateras att historiska skäl väger tungt. Det har så 

långt tillbaka i tiden som man kan följa rättsutvecklingen funnits någon form av formkrav 

för köp av fast egendom.30 Vidare har fastigheter i allmänhet ett stort ekonomiskt värde. 

Det framhålls också vikten av att ägarförhållandet av fastigheten blir helt klarlagt, vilket 

även är ett bärande argument idag.31 På ena sidan för parterna och på andra sidan för tredje 

man samt det allmänna.32 Som ett sidoargument till att ägandeförhållandet blir klarlagt ska 

det också uppmärksammas att förvärv av fastigheter ofta torde ske efter långtgående för-

handlingar och det kan helt enkelt vara lämpligt att fastställa ett slutligt avtal mellan parter-

na. Formkravet inbegriper ett krav på överlåtelseförklaring och det ska ske i skrift. Anled-

                                                
24 I vanligt språkbruk brukar det talas det om lån. I ett juridiskt sammanhang förutsätter lån att den saken som 

lånas lämnas tillbaka. Det är av naturliga skäl inte möjligt att vid kreditgivning att lämna tillbaka samma 
pengar som lånades. Utbyte av pengar mot vederlag betecknas som försträckning. 

25 Av naturliga skäl tillåts villkorade förvärv och klausul om återgång. Det är ju en förutsättning för en funge-
rande kreditmarknad. Se Grauers, Folke, Fastighetsköp s. 61-63. 

26 Grauers, Folke, Fastighetsköp s. 38-40. Grauers påpekar att det inte finns någon fast terminologi. Grauers 
benämner den första köpehandlingen som köpekontrakt och den andra som köpebrev. I denna uppsats 
uppställs inte heller någon strikt terminologi. 

27 Prop. 1970:20 Del A s. 297. Det är det civilrättsliga begreppet som bestämmer vem som är rätt ägare. 
Grauers, Folke, Fastighetsköp s. 78-79. Avtalet ger även sakrättsligt skydd mot överlåtarens borgenärer. 

28 JB 20 kap 1 § och 22 kap 1 § och Jensen, Ulf, Panträtt i fast egendom s. 50-51. Syfte med lagfaren ägare är att 
visa för allmänheten att en ägarövergång har skett, alltså att publicera förvärvet. 

29 Prop. 1970:20 del B förslag till jordabalk s. 122-124. Departementschefen yttrar sig om formkravet under ru-
briken Allmänna synpunkter. Jag rekommenderar den intresserade att studera uttalandet. 

30 Prop. 1970:20 del B förslag till jordabalk s. 122. 

31 Prop. 1970:20 förslag till jordabalk del B s. 122. 

32 Se t.ex Jensen, Ulf, Panträtt i fast egendom s. 50-51. Det torde vara frågan om ett historiskt krav och strävan 
att publicera ägarförhållandet. 
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ningen till det är främst att formkravet ska motverka förhastade och ogenomtänkta försälj-

ningar och att formkravet tvingar fram ett tydligt bevis på att en överlåtelse har skett.33 Ar-

gumenten i sig är välgrundade men som det alldeles riktigt påpekas i förarbetena finns det, 

lös egendom som är av större ekonomiskt värde och avtal avseende köp av lös egendom 

som helt formlöst kan ingås med bindande verkan, t.ex immateriella rättigheter och före-

tagsöverlåtelser. Avslutningsvis konstateras det i förarbetena att argumenten var för sig 

knappast kunde vara bärande för att ha ett formkrav. Likväl dras slutsatsen att: [v]ad man 

vinner genom ett formkrav får noga vägas mot det besvär som det innebär att iaktta formregeln.34 Med 

andra ord framstår det vid en samlad bedömning motiverat att ha ett formkrav. 

2.2 Praxis rörande föravtal och formkravet 
Syftet med detta kapitel är inte att utreda vilka möjligheter det finns att göra ett avtal om 

förvärv av fastighet giltigt. Avsikten är snarare att behandla diverse avtalsformer som före-

kommer i samband med förvärv av fastigheter och den praxis som Högsta domstolen 

(HD) har intagit angående desamma. De mest aktuella avtalsformerna torde vara; muntligt 

löfte, avsiktsförklaring, föravtal, optionsavtal och handpenningavtal.  

Inledningsvis kan det konstateras att HD har tolkat formkravet i JB 4 kap 1 § restriktivt.35 

Frågan är då huruvida ett muntligt eller skriftligt löfte om att i framtiden ingå ett avtal om 

förvärv av en fastighet är giltigt. Det framgår av praxis och doktrin att det inte är möjligt att 

med bindande verkan avtala om att i framtiden ingå ett avtal om en fastighetsöverlåtelse.36 

Det krävs att en köpehandling undertecknas enligt de villkor som stadgas i JB 4 kap 1 § för 

att det ska vara giltigt. Vad är då anledningen till denna restriktiva tolkning? Formkravet är 

stadgat i lag och erbjuder efter tolkning av ordalydelsen och grammatiken egentligen inte 

någon annan lösning. Ett hinder är att det i ett föravtal i regel saknas en explicit överlåtelse-

förklaring och således saknas ett rekvisit för att rättsregeln ska vara tillämplig.37 Det starkaste 

                                                
33 Prop. 1970:20 förslag till jordabalk del B s. 122-123. 

34 Prop. 1970:20 förslag till jordabalk del B s. 123. 

35 Se t.ex NJA 1977 s. 509, NJA 1984 s. 673, NJA 1987 s. 726, 1990 s. 18 och 2002 s. 467. Se även Hager, 
Rickard, Allmänna fastighetsrätten s. 34-35, Grauers, Folke Fastighetsköp s. 66-68. Författarna är eniga om att 
alla typer av muntliga skriftliga löften att i framtiden ingå ett avtal om förvärv av en fastighet är ogiltig och 
saknar i sin helhet rättslig verkan. 

36 Se t.ex NJA 1977 s. 509, NJA 1984 s. 673, NJA 1987 s. 726, 1990 s. 18 och 2002 s. 467. Se även Hager, 
Rickard, Allmänna fastighetsrätten s. 34-35, Grauers, Folke Fastighetsköp s. 66-68. Författarna är eniga om att 
alla typer av muntliga skriftliga löften att i framtiden ingå ett avtal om förvärv av en fastighet är ogiltig och 
saknar i sin helhet rättslig verkan. 

37 Hager, Rickard, Allmänna Fastighetsrätten s. 33.  
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argumentet för en restriktiv tolkning är att om diverse former av föravtal skulle vara bin-

dande uppstår avtalsbundenhet oberoende av formkravet och såldes skulle formkravet ur-

holkas.38 Syftet med formkravet skulle med andra ord sättas åt sidan och formkravet skulle 

bli en ren formalitet eller rent av bara få en preventiv funktion. Förvisso innebär inte ett 

bindande föravtal per automatik att ett giltigt förvärv av en fastighet föreligger, utan det 

krävs enligt JB 4 kap 1 § att parterna iakttar givna formföreskrifterna.39 

Det ska dock påpekas att det i praxis har utvecklats vissa undantag från formkravet i JB 4 

kap 1§. Det är tämligen speciella situationer. I praxis uppställs inte absoluta krav på att 

formföreskrifterna måste iakttas om fastighetsöverlåtelsen har familjerättslig eller benefik 

karaktär.40 Undantagen kan t.ex bli aktuella exempelvis vid bodelning, äktenskapsskillnad el-

ler gåva. Det ska påpekas att HD tolkar undantaget restriktivt och det är inte givet att und-

vika formkravet genom att klassificera överlåtelsen som gåva. Läsaren kanske blir förvånad 

av detta undantag. Tvärtom förefaller det vara en rimlig tillämpning. I svensk rätt råder en 

allmän rättsprincip att lika fall ska behandlas lika och olika fall olika.41 Det går att argumentera 

att en överlåtelse till ett marknadsmässigt värde är en annan rättslig situation än om överlå-

telse sker inom en familj eller genom gåva. Vidare är äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB) eller 

specialbestämmelser om gåva i JB också tillämpliga på situationen.  

Handpenningavtal förekommer vid förvärv av fastigheter och det är därför lämpligt att i 

korthet behandla dess funktion. Det är inte ovanligt att en part vid förhandling vill sätta 

press på sin motpart. Av den anledningen kan parterna ingå ett handpenningavtal. Både 

skriftliga och muntliga avtal är bindande i enlighet med AvtL 1 § första stycket.42 Syftet 

med handpenningavtal är inte att binda parterna för en framtida fastighetsöverlåtelse, utan 

syftet är istället att försäkra en eller två parter mot onödiga kostnader och det torde vara 

anledningen till att handpenningavtal är giltiga utan iakttagande av något formkrav.43 Ofta 

erlägger den presumtive köparen en handpenning med villkor att handpenningen ska för-
                                                
38 Se NJA 1987 s. 726 citat; I rättspraxis har fastlagts att en utfästelse om en framtida överlåtelse av fast egendom liksom av-

tal om förköpsrätt till sådan egendom inte är bindande. Se även Hager, Rickard, Allmänna Fastighetsrätten s. 33-34.  

39 Kleineman, Jan, Principerna för bindande avtalslöften och frågan om formavtals ogiltighet s. 42. 

40 Se t.ex NJA 1981 s. 897 och NJA 1984 s. 482. Undantagen gäller bara under vissa omständigheter. Det är 
fortfarande frågan om en restriktiv tolkning. 

41 RF 1 kap 9. Det är alltså frågan om likhet inför lagen. Förvisso inget avgörande argument i sammanhanget. 

42 Se även NJA 1974 s. 526. HD diskuterar verkan av handpenningavtal. I fallet hade parterna inte avtalat 
huruvida handpenningen skulle förverkas men HD uttalade att det var underförstått i avtalet och utdömde 
skadestånd för det negativa kontraktsintresset. 

43 Grauers, Folke, Fastighetsköp s. 66-69. 
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verkas om förvärvet av fastigheten inte blir av.44 På det viset kan säljaren skydda sig mot 

onödiga kostnader. Om parterna istället är överens och det blir ett fastighetsförvärv avräk-

nas det erlagda beloppet mot köpeskillingen. Det ska dock påpekas att om förhandlingarna 

strandar och säljaren står med mer kostnader än vad som är erlagt i handpenningavtalet kan 

säljaren inte få skadestånd för resterande del.45 Det är också värt att påpeka att ett hand-

penningavtal även kan innehålla ömsesidiga klausuler om skadestånd.46 På så vis kan ju 

även köparen skydda sig mot onödiga kostnader. 

2.3 Jämförelse med formkravet i bostadsrättslagen 
I bostadsrättslagen (1991:614) (BostadsL) återfinns ett formkrav som i all väsentlighet mot-

svarar formkravet i JB 4 kap 1 § samt lagtekniskt överensstämmer med AvtL 1 § första och 

tredje stycket. I BostadsL 6 kap 4 § första stycket stadgas att [e]tt avtal om överlåtelse av en bo-

stadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen 

ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt om ett pris. Vidare stadgas det i 6 

kap 5 § tredje stycket att [e]n överlåtelse som inte uppfyller formföreskrifterna i 4 § är också ogiltig. 

Som läsaren förstår är formkravet i JB och i BostadsL i det närmaste identiska. I synnerhet 

syftet att klargöra ägarförhållandet mellan parterna samt tillgodose behovet på tillräcklig 

bevisning om ägarövergången och tvinga fram tydliga avtalsvillkor.47 

 

I NJA 1992 s. 66 uppkom frågan huruvida ett optionsavtal avseendet en framtida överlå-

telse av en bostadsrätt var giltigt. I korthet var omständigheterna följande. Makarna L (A) 

hade träffat ett skriftligt optionsavtal med Gun L (B) som avsåg ett framtida förvärv av en 

bostadsrätt som B ägde. Efter en kortare tids förhandling undertecknade parterna ett opt-

ionsavtal. B upplät bostadsrätten till A i andra hand till dess att tiden för optionsavtalet 

kunde göras gällande. Bostadsrätten omfattades nämligen av en hembudsklausul till bo-

stadsrättsföreningen. B vägrade emellertid att överlåta bostadsrätten för priset i optionsav-

talet när A avtalsenligt ville förvärva bostadsrätten. 

                                                
44 Grauers, Folke, Fastighetsköp s. 66-69. 

45 Grauers, Folke, Fastighetsköp s. 68. 

46 Grauers, Folke, Fastighetsköp s. 66-69. 
47 Prop. 1981/1982:169 Med förslag för att främja övergång från hyresrätt till bostadsrätt s. 61-62. 
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HD konstaterade inledningsvis att frågan i målet var huruvida optionsavtalet om överlåtelse 

av bostadsrätten i framtiden var bindande. I sedvanlig ordning fastslog HD att en utfästelse 

om att i framtiden sälja fast egendom inte är bindande i svensk rätt. Vidare uttalade HD att 

vad gäller annan egendom är utgångspunkten att optionsavtal är bindande och att det är en 

naturlig följd av avtalsrättens princip om avtalsfrihet. I sakfrågan uttalade HD att varken ti-

digare eller nuvarande lagstiftning om bostadsrätt innehåller något förbud mot optionsav-

tal. Med bakgrund av det gjorde HD följande bedömning. Det finns inte tillräcklig anledning att 

anse att uppställandet av formkrav vid överlåtelse av bostadsrätt skulle inverka på rättsläget beträffande 

optionsavtal på så sätt att ett sådant avtal under alla omständigheter blev ogiltigt. HD tillägger dock att 

ett optionsavtal måste upprättas i skriftlig form. Om muntliga optionsavtal skulle anses gil-

tiga skulle det likställas med ett skriftligt avtal och på ett icke godtagbart sätt urholka form-

kravet. B förpliktigades att till makarna utge skadestånd som motsvarade skillnaden mellan 

köpeskillingen i optionsavtalet och marknadsvärdet på bostadsrätten samt relevanta kost-

nader som uppstod till följd av optionsavtalet inte kunde göras gällande. 

NJA 1992 s. 66 behandlar förvisso frågan om giltiga föravtal och inte culpa in contrahendo. 

Likväl är fallet intressant för att belysa formkravets funktion i olika juridiska forum och 

HD gör principiellt intressanta uttalanden. Givet är att rättsfallet har fått prejudicerande 

verkan. HD påpekar att alla former av föravtal avseende att i framtiden förvärva en fastig-

het saknar bindande verkan, vilket framgår av praxis. Vidare uttalar HD att det saknas di-

rekt lagstöd för en sådan tolkning och HD motiverar det med syftet bakom formkravet.48 

Vad gäller bostadsrätter konstaterar HD att frågan om optionsavtal inte behandlades i för-

arbetena. Det ger således HD en befogad anledning att utveckla rättsläget. HD utvecklar i 

korthet syftet med formkravet i BostadsL, vilket i stort motsvarar syftet med formkravet i 

JB. Dock påpekar HD att en bostadsrätt är lös egendom och i regel är optionsavtal bin-

dande medan en fastighet är fast egendom49. Avslutningsvis konstaterar HD att det inte 

finns några skäl att inte ge optionsavtal vid förvärv av bostadsrätt bindande verkan, under 

förutsättning att avtalet är skriftligt. Det är värt att notera den markanta skillnaden i gäl-

lande rätt. En utfästelse om att i framtiden förvärva en fastighet är ogiltig, förutom då över-

låtelsen uppenbart har familjerättslig eller benefik karaktär. Medan en utfästelse om att i 
                                                
48 Jämför dock med Prop. 1970:20 Del B sid 22-23. Departementschefen diskuterar huruvida det borde finnas 

en general förköpsrätt i JB men avfärdade förslaget. Med det i åtanke är det märkligt att HD uttalar att det 
saknas direkt lagstöd för tolkningen att en utfästelse om att i framtiden sälja fast egendom saknar bindande 
verkan. Likväl har HD uttalat det så och det får ligga till grund för närmare analys i denna uppsats. 

49 JB 1 kap 1 § jord är fast egendom och fast egendom är indelad i fastigheter. Allt som inte är fast egendom 
är således lös egendom. 
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framtiden förvärva en bostadsrätt är bindande under förutsättning att det är skriftligt och 

skadestånd utgår för skillnaden mellan köpeskillingen och marknadsvärdet med tillägg för 

merkostnader. Inget skadestånd utgår däremot vid ett optionsavtal avseende ett framtida 

förvärv av en fastighet eftersom optionsavtalet inte är bindande. Det synes vara resultatet 

av argumentationen att en bostadsrätt är lös egendom och att en fastighet är fast egendom.  

2.4 Löftes- och ömsesidighetsprincipen 
De olika avtalsrättsliga principerna är centrala för att förstå systematiken och bakgrunden 

till den praxis som har utvecklats om formkravet i JB. I AvtL 1 § första stycket stadgas att 

[a]nbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2-9 §§ sägs, bindande för 

den, som avgivit anbudet eller svaret. Stadgandet ger utryck för löftesprincipen50 och den grund-

läggande avtalsrättsliga principen att anbudet och svaret är bindande var för sig.51 I AvtL 1 

§ andra stycket stadgas att [v]ad i nämnda paragrafer stadgas skall lända till efterrättelse, så vitt ej 

annat följer anbudet eller svaret eller av handelsbruk eller annan sedvänja. Som läsaren förstår ger 

stadgandet uttryck för lagens dispositiva karaktär och principen om avtalsfrihet. Avslut-

ningsvis stadgas det i AvtL 1 § tredje stycket att [i] fråga om avtal, för vars giltighet enligt lag 

fordras iakttagande av viss form, gälle vad särskilt är stadgat. Innebörden är i all enkelhet att om 

annan lag kräver viss form ska det gälla.52 JB 4 kap 1 § är ett sådant undantag och är i för-

hållande till AvtL 1 § första stycket lex specialis.53  

Varför stannar jag då upp och analyserar grundläggande avtalsrätt i en uppsats om culpa in 

contrahendo? Alla som har studerat juridik kan ju tolka paragrafen. Det framhålls att AvtL 

1 § tredje stycket ger uttryck för en ömsesidighetsprincip.54 Ömsesidighetsprincipen innebära 

att ingen av parterna är bundna av sitt löfte att i framtiden ingå ett avtal förrän båda parter-

na uppfyller de givna formföreskrifterna.55 Vidare skulle ömsesidighetsprincipen innebära 

att den part som lämnar anbud inte är bunden av sitt löfte förrän den andra parten har 

                                                
50 Utbyte av samstämmiga viljeförklaringar och det rättsfaktum att anbudet och svaret är bindande var för sig 

benämns i denna uppsats som löftesprincipen. 

51 Se t.ex NJA II 1915 nr 1:5 Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område s. 161-
165. Citat: [p]å nu anförda grunder vilar den i förslaget 1 § uttalade grundsatsen, att anbud om ingående av avtal och svar å 
sådant äro bindande för avgivaren. 

52 Se t.ex NJA II 1915 nr 1:5 Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område s. 165. 

53 Grönfors, Kurt, Avtalslagen s. 32-33. 

54 Exempelvis Grauers, Folke, Fastighetsköp s. 48-49. 

55 Grauers, Folke, Fastighetsköp s. 48-49. 
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lämnat ett svar som motsvarar anbudet.56 Parterna blir med andra ord bundna samtidigt el-

ler inte alls.57 Ömsesidighetsprincipen skulle i så fall också motivera den praxis HD har in-

tagit, att inga muntliga eller skriftliga löften om att i framtiden förvärva en fastighet är bin-

dande. Inte heller skulle det då vara möjligt att kräva någon form av skadestånd till följd av 

underlåtelsen att infria löftet, eftersom löftet enligt ömsesidighetsprincipen inte är bindande 

förrän erforderligt avtal upprättats. Vad är anledningen till detta? Det torde vara så att 

formkravets skulle urholkas om löftet i sig var bindande, oavsett iakttagande av formföre-

skrifter. 

Vid en snabb överblick kanske man ska stanna här och inte lägga mer vikt vid AvtL 1 §. 

Frågan som dock uppstår vid en närmare analys av ordalydelsen och systematiken är 

huruvida AvtL 1 § verkligen ger uttryck för en ömsesidighetsprincip i det avseendet att löf-

tet var för sig inte är bindande förrän givna formföreskrifter är uppfyllda.58 AvtL 1 § tredje 

stycket stadgar ju bara att [i] fråga om avtal, för vars giltighet enligt lag fordras iakttagande av viss 

form, gälle vad särskilt är stadgat. Stadgandet ger enligt sin ordalydelse och meningsuppbygg-

nad enbart stöd för att om annan författning kräver iakttagande av viss form för giltighet 

ska det gälla.59 Det betyder nödvändigtvis inte att löftet som sådant inte skulle vara bin-

dande.60 Här är det inte ovanligt att man blandar ihop de olika principerna, avtalen och löf-

tena. En fråga (i) är huruvida löftet att i framtiden ingå ett avtal är bindande och en annan 

(ii) är huruvida ett giltigt avtal faktiskt föreligger. Den andra frågan är tämligen enkel att be-

svara. Om formföreskrifterna i JB 4 kap 1 § inte iakttas är avtalet ogiltigt. Den första frågan 

är mer komplicerad och är föremål för analys i denna uppsats. Grauers och Kleineman är 

av olika åsikt huruvida en ömsesidighetsprincip gäller i svensk rätt i det avseendet att skade-

stånd inte kan utgå om en part underlåter att infria löftet. Vad gäller fastigheter förefaller 

                                                
56 NJA II 1915 nr 1:5 Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område s. 165. Citat: 

[a]vtal, som ingås utan iakttagande av sålunda föreskrivna former, äro ogiltiga. Därav blir också en följd, att ej heller anbud 
om slutande av sådana avtal äro bindande. Först därigenom att avtal upprättas i föreskriven form bliva kontrahenterna å 
ömse förpliktade. 

57 Det torde framgå av NJA 2000 s. 747. 

58 Kleineman, Jan, Principerna för bindande avtalslöften och frågan om formavtals ogiltighet s. 41-59. Kleineman diskute-
rar och analyserar de avtalsrättsliga principerna och menar att det har skett en sammanblandning. Kleine-
man menar att ömsesidighetsprincipen knappast gäller i svensk rätt eller i vart fall att löftet om att i framti-
den ingå ett avtal borde vara bindande.  

59 Kleineman, Jan, Principerna för bindande avtalslöften och frågan om formavtals ogiltighet s. 41- 47. För att förtydliga: 
Kleineman menar givetvis inte att löftet om att i framtiden förvärva en fastighet leder till ett giltigt fastig-
hetsförvärv. Däremot menar Kleineman att löftet som sådant är bindande och den andra partens underlå-
tenhet att upprätta ett giltigt avtal resulterar i ett kontraktsbrott som borde kunna leda till skadestånd. 

60 Kleineman, Jan, Principerna för bindande avtalslöften och frågan om formavtals ogiltighet s. 58. 
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det vara så att ömsesidighetsprincipen gäller även om HD inte explicit uttrycker det så. 

Som tidigare påpekats resulterar inte löftet om att i framtiden förvärva en fastighet avtals-

bundenhet för någon av parterna och skadestånd kan inte utgå för underlåtelsen att infria 

löftet. De facto tillämpar HD således ömsesidighetsprincipen och det utgör gällande rätt. Det 

ska dock noteras att NJA 1992 s. 66 och dess prejudicerande verkan torde ha åsidosatt öm-

sesidighetsprincipen vid formkravet i BostadsL. HD behandlar inte ömsesidighetsprincipen 

i domskälen men HD tar inte hänsyn till ömsesidighetsprincipen eftersom optionsavtal ges 

bindande under förutsättning att det är ett skriftligt avtal och underlåtelsen att infria löftet 

utgör grund för skadestånd. Det går att med goda skäl ifrågasätta huruvida ömsesidighets-

principen har en framtid i svenska rätt, i det avseendet att löftet inte är bindande och att 

underlåtelsen att infria löften inte kan utgöra grund för skadestånd.61 

2.5 Analys och slutsats 
Inledningsvis ska det framhållas att formkravet som sådant är sunt eftersom det klargör 

ägarförhållandet mellan parterna, för det allmänna och tredje man. Vidare är det praktiskt 

eftersom kravet på skriftlighet och överlåtelseförklaring tillgodoser behovet av bevissäk-

ring. Argumentet att skydda säljaren från förhastade beslut saknar enligt mitt förmenande 

hållbarhet i vår tid eftersom omsättning som sådant är grundbulten i en fri marknadseko-

nomi. Även då formkravet till viss del är föråldrat medför det fortfarande positiva effekter. 

På det hela taget framstår det som att formkravet medföra fler positiva än negativa effekter 

och det är kanske lämpligt att införa ett formkrav även på andra rättsområden. 

De lege lata är varken muntliga eller skriftliga utfästelser om framtida förvärv av fastigheter 

bindande. Skadestånd kan inte utgå för underlåtelsen att infria ett sådant löfte. Med hänvis-

ning till NJA 1992 s. 66 är situationen tvärtom vid skriftliga utfästelser om att i framtiden 

förvärva en bostadsrätt. I huvudsak motiverar HD skillnaden i rättsläget med att en bo-

stadsrätt är lös egendom och en fastighet är fast egendom. Är den argumentation logisk 

och är det motiverat att markant skilja på rättsläget? Det går att argumentera att domen är 

ett steg i rätt riktning eftersom formkravets syfte inte längre är lika aktuellt och att det blev 

rättvist i det enskilda fallet. Må så vara. En fastighet och en bostadsrätt fyller i all väsentlig-

het samma funktion, både för fysiska och juridiska personer. Vidare är syftet med formkra-

ven i stort sett detsamma, nämligen att klargöra ägarförhållandet mellan parterna, för det 

allmänna och tredjeman. Vidare är syftet att undvika förhastade beslut och att tillgodose 

                                                
61 Kleineman, Jan, Principerna för bindande avtalslöften och frågan om formavtals ogiltighet s. 41-59. 
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tillräcklig bevisning om ägarövergången. Att argumentera att det ena är fast egendom och 

det andra är lös egendom är vid en jämförelse med övriga argument synnerligen svagt. Att 

det saknas stöd i lag eller förarbeten för att optionsavtal inte skulle ha bindande verkan vid 

ett framtida förvärv av en bostadsrätt är i sammanhanget icke ett hållbart argument ef-

tersom att förutsättningarna är desamma vid formkravet i JB. På det hela taget är domen 

olycklig och rättsläget framstår som obilligt eftersom lika fall behandlas olika. Frågan man i 

sammanhanget kan ställa sig är vilken verkan ett optionsavtal ska ges vid ett framtida för-

värv av en ägarlägenhet? Ägarlägenhet är enligt JB 1 kap 1a § en fastighet och tillika fast 

egendom men är inte ägarlägenhet och bostadsrätt likväl samma sak för gemene man och 

är inte en ägarlägenhet av sin natur mer lik en bostadsrätt än t.ex en villa? Det finns på det 

hela taget ingen logisk anledning att i detta avseende skilja på fast och lös egendom. De lege 

ferenda önskas att HD i det här avseendet tillämpar formkraven och alla typer av föravtal 

konsekvent, oavsett om optionsavtal ska ha bindande verkan eller ej. 

Huruvida optionsavtal och diverse formkrav ska vara bindande måste vara upp till lagstifta-

ren att besluta om.62 Frågan är uppenbarligen laddad och förutsägbarhet och rättsäkerhet 

efterfrågas framför flexibilitet. Det framstår också som att sakfrågan står i nära anknytning 

med frågan om ömsesidighetsprincipens faktiska innebörd. Tveklöst gäller ömsesidighets-

principen enligt AvtL 1 § tredje stycket och JB 4 kap 1 § i det avseendet att om inte givna 

formföreskrifter iakttas är avtalet ogiltigt. Frågan är istället huruvida löftesprincipen eller 

ömsesidighetsprincipen bör gälla avseende löftet att i framtiden ingå ett avtal om köp av 

fast egendom. Det finns starka och logiska argument för både löftesprincipen och ömsesi-

dighetsprincipen. Å ena sidan finns det visst stöd i förarbetena för tolkningen att löftet inte 

är bindande och således kan skadestånd inte utgå för underlåtelsen att infria löftet. Det som 

också ger stöd för ömsesidighetsprincipen är att det indirekt torde resultera i avtalsbunden-

het och det skulle således urholka formkravet. Vetskapen om att skadestånd kan utgå torde 

ju vara ett tillräckligt skäl för att stå fast vid löftet om att i framtida genomföra ett fastig-

hetsförvärv. Å andra sidan framgår det enbart av ordalydelsen att ogiltighet inträder som 

rättsföljd om inte givna formföreskrifter iakttas. Det framgår inte av ordalydelsen att löftet 

blir ogiltigt. Vidare är huvudprincipen i svensk rätt löftesprincipen, alltså att anbudet och 

svaret är bindande var för sig. Bryter en part löftet att ingå ett avtal borde det i vanlig ord-
                                                
62 Utgångspunkten är att riksdagen stiftar lagar enligt RF 1 kap 4 § och att domstolarna enligt RF 1 kap 8 § 

ska döma efter dem. Likväl är det vedertaget att det på det civilrättsliga området inte är möjligt att reglera 
varje tänkbar situation och därför erhåller domstolarna en större behörighet och befogenhet att utveckla 
rättsläget. Frågan är dock hur långtgående befogenhet HD ska få i den här frågan och om det inte är mer 
lämpligt att riksdagen stiftar lag om det istället. 
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ning utgöra grund för skadestånd. Löftesprincipen är grundläggande för svensk rättsord-

ning och det är olyckligt att löften som normalt sett är bindande saknar verkan till följd av 

formkravet i JB 4 kap 1 §. Vidare innebär inte en bindande utfästelse per automatik att ett 

giltigt förvärv av en fastighet är för handen. Parterna måste likväl upprätta en köpehandling 

som uppfyller rekvisiten i JB 4 kap 1 §. Skillnaden i likhet med NJA 1992 s. 66 är att skade-

stånd utgår till följd av underlåtelsen att infria löftet. I sammanhanget bör det återigen på-

pekas att om ömsesidighetsprincipen appliceras fullt ut skulle det i princip inte vara möjligt 

att kräva skadestånd på någon grund förrän ett erforderligt avtal föreligger mellan parterna. 

Som utgångspunkt skulle således t.ex illojala ageranden skyddas av ömsesidighetsprincipen. 

Av både juridiska och rättspolitiska argument förefaller ett sådant rättsläge vara obilligt. 

Min slutsats är att optionsavtal och andra typer av föravtal bör vara bindande i enlighet 

med löftesprincipen. Möjligtvis leder det indirekt till avtalsbundenhet eller annars tvingar 

fram ett slutligt avtal men till syvende och sist är det mer rimligt att parterna är bundna av 

sitt löfte än ej. Vidare har alla fysiska och juridiska person valmöjligheten att inte ingå ett 

föravtal och kan således undvika avtalsbundenhet.  

Oavsett huruvida optionsavtal är eller kommer vara bindande så är det värt att påpeka att 

det knappast är ett tillfredställande verktyg för gemene man. Ofta torde en misslyckad fas-

tighetsaffär med ett bindande optionsavtal vara föremål för konflikt mellan parterna. Vi-

dare får det att antas att en sådan tvist kommer kosta tid och pengar. Särskilt negativt torde 

det vara för privatpersoner med familj. Handpenningavtal är ett betydligt mer sparsamt till-

vägagångssätt som dessutom tillgodoser behovet på förutsägbarhet. Dessvärre förefaller 

handpenningavtal inte vara vanligt förekommande och jag kan inte mer än beklaga det. Än 

mer ovanligt tycks det vara att införa en klausul om skadestånd för säljaren om den till-

tänkta fastighetsaffären inte blir av. Det förefaller i vart fall från en praktisk synvinkel vara 

så att ömsesidiga handpenningavtal är det verktyg som är bäst lämpat för att hantera ren 

förmögenhetsskada vid framtida förvärv av fastigheter och det är önskvärt att lagstiftaren 

undersöker saken närmare och lämnar förslag om detsamma. 
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3 Culpa in contrahendo 

3.1 Allmänt om skadeståndsrätten 
I Sverige har skadeståndsrätten av historiska skäl nära anknytning till straffrätten och ska-

destånd ska utgå som ett straff till den enskilde från det allmänna.63 Skadeståndsrätten har 

med andra ord en preventiv funktion.64 Det allmänna vill på så vis förhindra oönskade be-

teenden i samhället och undvika vissa typer av skador. Annars är skadeståndsrättens 

främsta funktion att reparera skador.65 Tanken är att försätta den skadelidande i samma 

ekonomiska situation som före skadan. Det är avgörande att ha skadeståndsrättens syfte 

och funktion i åtanke för att förstå gällande rätt.  

SkL 1 kap 1 § stadgar att [i] denna lag meddelade bestämmelser om skadestånd tillämpas, om ej annat 

är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer av regler om skadestånd i avtalsförhållan-

den. Av stadgandet framgår att SkL är tillämplig på frågor om skadestånd men om annan lag 

också är tillämplig ska den ha företräde. Vidare ska andra regler om skadestånd i avtalsför-

hållande eller skadeståndsbestämmelser i avtal ha företräde. Sålunda har tvingande och dis-

positiva kontraktsrättsliga regler företräde framför SkL.66 Med andra ord är andra skade-

ståndsrättsliga regler i förhållande till SkL lex specialis och avtal utesluter en tillämpning av 

SkL. Utmärkande för SkL är således att dess bestämmelser är tillämpliga på skadestånd ut-

anför kontrakt.67 SkL är tillämplig på person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada. 

Vidare reglerar SkL skadestånd för det allmänna samt för arbetstagare och arbetsgivare. I 

denna uppsats ska som bekant bara ren förmögenhetsskada behandlas. 

3.2 Rättsfiguren culpa in contrahendo 

3.2.1 Bakgrund 

Av naturliga skäl är det avgörande att definiera vad som avses med ren förmögenhetsskada. 

I SkL 1 kap 2 § stadgas att [m]ed ren förmögenhetsskada förstås i denna lag sådan ekonomisk skada 

som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada. Av stadgandet framgår att 

om den aktuella skadan hänför sig till person- eller sakskada kan det inte vara föremål för 

                                                
63 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt s. 30-31. 

64 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt s. 42-46. Man brukar tala om prevention i allmänhet och 
ekonomisk prevention. 

65 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt s. 39-40. 

66 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt s. 93-95. 

67 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt s. 25. 
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ren förmögenhetsskada. Den slutsatsen stärks genom meningsuppbyggnaden ren förmö-

genhetsskada. 

I SkL 2 kap 2 § stadgas att [d]en som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan. 

Inledningsvis kan man konstatera att det krävs en brottslig handling för att bestämmelsen 

ska vara tillämplig. I huvudsak är brottskatalogen i BrB av intresse men även andra special-

strafflagar kan vara tillämpliga.68 Det behöver dock inte vara frågan om en uppsåtlig hand-

ling utan även diverse former av vårdslöshet kan vara kriminaliserat och utgöra grund för 

skadestånd.69 Varför kan skadestånd för ren förmögenhetsskada endast utgå vid brott? Å 

ena sidan är det av historiska skäl. Det allmänna avser att förhindra oönskade beteenden i 

samhället genom att sanktionera desamma. Å andra sidan är det av samhällsekonomiska 

skäl och den grundläggande principen om fri konkurrens. Det ska framhållas att ansvar för 

ren förmögenhetsskada ska tillämpas restriktivt eftersom det annars skulle kunna innebära 

alltför långtgående konsekvenser och oförutsebart ansvar för fysiska och juridiska perso-

ner.70 Om en sedvanlig culparegel71 hade tillämpats vid ren förmögenhetsskada hade det med 

största sannolikhet tillintetgjort den marknadsekonomi som råder idag.72  

Låt säga att företag A sedan ett år tillbaka bedriver verksamhet på gatan X i en normalstor 

stad i Sverige. Företag B startar en verksamhet jämte företag A. Till råga på allt säljer före-

tag B samma produkter, samma tjänster och till samma pris som företag A. Som ett direkt 

resultat minskar vinsten i företag A med hälften, jämfört med föregående år. Om det hade 

varit ett sedvanligt culparekvisit hade det per definition varit frågan om en ren förmögen-

hetsskada. Företag A har ju förlorat hälften av sin vinst, vilket är en skada som kan värderas 

i svenska kronor och skadan har inget att göra med person- eller sakskada. Det finns ett 

närliggande orsakssamband mellan förlusten och det faktum att företag B startar sin verk-

samhet. Företag B kanske inte med uppsåt orsakat A skada men B torde vara likgiltig inför 

detta faktum. I vart fall har skadan tillkommit genom vårdslöshet eller oaktsamhet och så-

ledes skulle saklig grund för skadestånd föreligga. Vad kan B göra för att undvika skadan? 

Om en sedvanlig culparegel och culpabedömning hade tillämpas får det antas att B helt en-

                                                
68 Prop. 1972:5 Förslag till skadeståndslag s. 567. 

69 BrB 1 kap 1-2 §§. En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen.  

70 Se Björkdahl, Erika P, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden s. 37.  

71 Det vill säga uppsåt eller vårdslöshet i likhet med SkL 2 kap 1 § med sedvanligt krav på adekvat kausalitet. 
Dock utan krav på brottslig handling.  

72 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt s. 67-68. 
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kelt får undvika att starta verksamheten. I en marknadsekonomi skulle det av naturliga skäl 

inte vara ett acceptabelt rättsläge eftersom det skulle leda till regionala och lokala mono-

pol.73 Med den bakgrunden uppställs det i lag krav på att en brottslig handling ska föreligga 

och en restriktiv tolkning förespråkas. Det torde vara så att lagstiftaren balanserar mellan 

att å ena sidan upprätthålla en marknadsekonomi med fri konkurrens och å andra sidan 

motverka otillbörlig konkurrens eller annars oönskade beteenden. Därmed får fysiska och i 

synnerhet juridiska personer i viss mån tåla ren förmögenhetsskada och företag får i all-

mänhet betrakta det som en affärsrisk.74 

SkL 2 kap 2 § är dock inte avsedd att tolkas motsatsvis och skadestånd för ren förmögen-

hetsskada kan utgå utan att det föreligger en brottslig handling.75 Det framhålls i förarbe-

tena att det som huvudregel krävs en brottslig handling i likhet med BrB men att lagstifta-

ren lämnar det till rättstillämparen att utveckla rättsläget.76 Det är inte möjligt att på förhand 

reglera varje tänkbar rättslig situation och det är lämpligt att rättstillämparen får visst ut-

rymme att utveckla rättsläget. Culpa in contrahendo är ett resultat av en sådan rättsutveckling.  

Vad betyder då culpa in contrahendo? Culpa är ett latinskt ord som närmast kan översättas till 

skuld. Culpa har dock blivit ett samlingsnamn för vållande, vårdslöshet, oaktsamhet, ovar-

samhet, försumlighet med mera.77 Jag avser inte att göra någon skillnad mellan de olika be-

greppen i faktiskt mening eftersom de i princip är likalydande och motsvarar culpa.78 In con-

trahendo är även det ett latinskt uttryck som lämpligen kan översättas till; vid avtals ingå-

ende.79 Sammantaget är det frågan om vårdslöshet vid avtals ingående.80 Culpa in contrahendo 

har utvecklats i svensk rättspraxis som en allmän skadeståndprincip utan krav på brottslig 

handling, även om rättsfigurens innebörd inte är helt klar.81 Culpa in contrahendo är med 

andra ord tillämplig på förmögenhetsskador utanför avtal. Vidare, skadestånd för culpa in 

                                                
73 Att det likväl finns konkurrens regler som begränsar en fri marknadsekonomi är en annan sak. 

74 Björkdahl, Erika P, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden s. 37. Påstående får i övrigt anses vara så gott en 
allmän rättsgrundsats. 

75 Prop. 1972:5 s. 567-568. Ren förmögenhetsskada. 

76 Prop. 1972:5 s. 568. Ren förmögenhetsskada. 

77 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt s. 127-128. 

78 Rodhe, Knut, Obligationsrätt s. 310-312. Rodhe diskuterar begreppet vållande.  

79 Se t.ex Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt s. 94-95 och Björkdahl, Erika P, Lojalitet och kontrakts-
liknande förhållanden s. 31 och 43.  

80 Rodhe, Knut, Obligationsrätt s 337-338.  

81 Se t.ex Rodhe, Knut, Obligationsrätt s 337-338, Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt s. 94-95 och 
Björkdahl, Erika P, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden s. 30-31.  
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contrahendo utgår för det negativa kontraktsintresset.82 Däremot utgår skadestånd till följd av av-

talsbrott för det positiva kontraktsintresset.83 Skillnaden kan från ett ekonomiskt perspektiv 

vara stor. Det negativa kontraktsintresset omfattar i det här sammanhanget i huvudsak de 

kostnader som den skadelidande har för att ingå ett avtal som inte blev av eller sedermera 

blev ogiltigt. Medan det positiva kontraktsintresset även omfattar potentiella vinster inom 

ramen för det ingångna eller tilltänkta avtalet. Syftet med culpa in contrahendo är alltså i likhet 

med den allmänna skadeståndsrätten att reparera skadan. 

Culpa in contrahendo är lätt att sammanblanda med andra obligationsrättsliga frågor. Vad som 

kan orsaka en sammanblandning är det faktum att culpa in contrahendo är tillämplig vid avtals 

ingående. Utmärkande för culpa in contrahendo är likväl att ett avtal inte kommer till stånd eller 

att det senare blir ogiltigt.84 Tillika uppstår förmögenhetsskada vid avtalsförhandlingar eller 

liknande förhållanden och jag väljer därför att beteckna culpa in contrahendo som prekontrak-

tuell. Förhoppningsvis kan den beskrivningen bringa klarhet i rättsfigurens natur.  

Det ska dock påpekas att culpa in contrahendo i vissa fall även torde vara tillämplig om det 

finns ett giltigt avtal mellan parterna.85 Låt säga att en part trots ett bindande avtal har onö-

diga kostnader för diverse åtgärder före avtalets ingående och som faller utanför ramen för 

det ingångna avtalet. Den skadelidande torde då med framgång kunna åberopa culpa in con-

trahendo. Huruvida det är lämpligt för verksamheten är en annan fråga. Om den skadeli-

dande däremot så att säga har konkurrerande ansvarsgrunder är det förmånligare att göra sin 

rätt gällande genom kontraktsrättsliga regler eftersom det omfattar det positiva kontraktsin-

tresset.86 Avslutningsvis är det även utifrån ett bevis- och processhänseende förmånligare. 

Det är i allmänhet svårare att styrka culpa in contrahendo än ett eller flera avtalsbrott. 

3.2.2 Rättsfall 

Culpa in contrahendo är varken stadgat i lag eller behandlad i förarbeten. Det framstår istället 

som ändamålsenligt att analysera rättsfall för att fastställa och tolka rekvisit samt presentera 

                                                
82 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I s. 110. Det är möjligt att skadestånd för culpa in contrahendo under vissa om-

ständigheter kan ersätta det positiva kontraktsintresset. Det är oklart när så skulle vara fallet och undantaget 
är ytterst begränsat och kräver således inte mer utrymme i denna uppsats. Se även Se t.ex Hellner, Jan, Ra-
detzki, Marcus, Persson, Annina H, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt s. 198. 

83 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I s. 222. 

84 Kleineman, Jan Avtalsrättsliga formföreskrifter och allmänna skadeståndsrättsliga ansvarsprinciper, s. 458. 

85 Rodhe, Knut, Obligationsrätt s. 338-339. 

86 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt s. 95-96. 
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culpa in contrahendo i allmänhet. Läsaren kan använda sig av följande figur för att få en bild av 

det kontraktslikande förhållanden som kan uppstå vid culpa in contrahendo.  

Α ⎯  ⎯  ⎯ Β 

Figur 1. A och B symboliserar de obundna parterna där A är den skadelidande medan B är den presumtive 

skadevållaren. B är föremål för ett eventuellt skadeståndsansvar. 

I NJA 1963 s. 105 var omständigheterna i korthet följande. A bedrev affärsverksamhet i 

Venezuela och B var företrädare för ett bolag i Colombia. B förhandlade med A i syfte att 

anställa A som VD för bolaget i Colombia. Det upprättades ett kontrakt mellan A och B 

som skickades till A varvid A flyttade till Colombia och började sin anställning. Enligt 

Colombiansk rätt kunde dock bara bolagstämman besluta om att anställa VD, vilket både A 

och B var medvetna om. Bolagsstämman valde att inte anställa A som VD för bolaget. Frå-

gan uppkom huruvida B som företrädare för bolaget i Colombia kunde göras ansvarig för 

den förmögenhetsskada A lidit till följd av att avtalet blev ogiltigt och i vilken omfattning. 

Inledningsvis fastställde HD att avtalet inte kunde göras gällande. B som företräde bolaget i 

Colombia kunde inte med bindande verkan ingå ett avtal om anställning om VD, vilket A 

var medveten om och skadestånd till följd av avtalsbrott kunde inte utgå. Frågan var istället 

vilken betydelse det brev B hade skickat till A med anställningsavtalet skulle tillmätas. Vi-

dare vilken betydelse det hade att B uppmanat A att infinna sig i Colombia och förhand-

lingarna i övrigt. HD konstaterade att A måste uppfattat bolagstämmans godkännande som 

en ren formalitet. Vidare konstaterade HD att B trodde det var tveksamt att bolagstäm-

mans faktiskt skulle godkänna A som VD. HD drog slutsatsen att, under sådana omstän-

digheter skicka att ett brev till A med anställningsavtal och uppmana A att infinna sig i 

Colombia var ägnat att vilseleda A. HD bedömde att om B hade informerat A att det var 

tveksamt huruvida bolagsstämman skulle godkänna A som VD, skulle A aldrig åkt till 

Colombia utan stannat kvar i Venezuela. Avslutningsvis fastställde HD att B genom sin 

vårdslöshet ådragit sig skadeståndsansvar. A erhöll ersättning för flyttkostnader, represen-

tationskostnader och övriga förluster som uppstod genom att avsluta sin verksamhet i Ve-

nezuela. 

I NJA 1978 s. 147 var omständigheterna i korthet följande. Byggnadsaktiebolaget Abacus 

(A) och aktiebolaget Tössberg (B) hade förhandlat om en framtida upplåtelse av en butiks-

lokal i en fastighet som A ägde. Parterna träffade ett muntligt projekteringsavtal som inne-
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bar att vissa lokaler skulle reserveras och byggas om till de önskemål B hade för att etablera 

en livsmedelsbutik. A vidtog vissa åtgärder för att tillgodose de önskemål B hade. B avstod 

dock från att etablera sin verksamhet och något slutligt avtal kom aldrig till stånd. A yrkade 

i första hand att ett bindande avtal hade kommit till stånd och krävde ersättning för onyt-

tiga kostnader. I andra hand yrkade A culpa in contrahendo och skadestånd för onyttiga kost-

nader. 

HD konstaterade inledningsvis att det visserligen fanns ett muntligt projekteringsavtal men 

att det på väsentliga punkter hade lämnats öppet vad det slutliga avtalet skulle innebära. 

Parterna hade t.ex inte avtalet om nyttjandeperiod och vederlag. HD bedömde att inget 

bindande avtal fanns mellan parterna. Vad gällde culpa in contrahendo uttalade HD att det ge-

nom projekteringsavtalet hade uppkommit förpliktelser för parterna att samarbete i syfte 

att i framtiden upplåta nyttjanderätt. Parterna hade därför en skyldighet att ta skälig hänsyn 

till varandras intressen. HD konstaterade att båda parterna måste varit medvetna om att ett 

framtida avtal var beroende av ett flertal osäkra faktorer. Å ena sidan medför det att B hade 

en skyldighet att verka lojalt mot A för att ett slutligt avtal skulle komma till stånd innan A 

ådragit sig för omfattande kostnader. Å andra sidan kunde B i ett affärsförhållande av en 

sådan natur med fog kunnat anta att A själv skulle kunna ta tillvara på sina ekonomiska in-

tressen. Avslutningsvis konstaterade HD att det inte var styrkt att B brustit i vad som ålegat 

företaget.  

I NJA 1990 s. 745 var omständigheterna i korthet följande. Bertil L (A) och Svenska 

Rotormaskiner aktiebolag (B) hade inlett ett samarbete i syfte att ingå ett avtal om exklusiv 

återförsäljningsrätt till en ny produkt. I syfte att gå vidare skickade B en avsiktsförklaring el-

ler ett så kallat letter of intent till A. En förutsättning för ett slutligt avtal mellan A och B var 

att B från en utomstående part skulle erhålla avtal om licensrätten till den nya produkten. I 

väntan på erforderligt avtal slöt parterna ett annat återförsäljningsavtal till en redan befintlig 

produkt och försäljningsresultatet skulle också ligga till grund för det första tilltänkta avta-

let. Det dröjde nästan ett år innan B erhöll erforderligt avtal och parterna höll varandra in-

formerade under tiden. Trots att B erhöll avtal om licensrätten till den nya produkten upp-

rättades inget slutligt avtal mellan A och B. I första hand yrkade A ersättning från B till 

följd av avtalsbrott och i andra hand ersättning för dolus in contrahendo eller culpa in contra-

hendo. 
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Inledningsvis konstaterade HD att inget slutligt avtal hade upprättas mellan parterna och 

således var inget avtalsbrott för handen. Frågan var dock vilken verkan en avsiktsförklaring 

eller ett så kallat letter of intent skulle ha i fallet. HD uttalade att ett letter of intent i allmänhet 

torde uttrycka en önskan att i framtiden ingå ett avtal och kan därför inte ges bindande ver-

kan mellan parterna om inte enskilda klausuler är avsedda att just ge bindande verkan. I fal-

let förelåg inga sådana klausuler och avsiktsförklaringen saknade bindande verkan. Vad gäl-

ler frågan om dolus- eller culpa in contrahendo uttalande HD följande. Förhandlingarna hade 

gått så långt att båda parterna var inriktade på att upprätta ett slutligt avtal. Därför hade B 

en viss förpliktelse att ta hänsyn till A:s ekonomiska intressen och i synnerhet att begränsa 

A:s kostnader ifall ett slutligt återförsäljningsavtal inte skulle komma till stånd. Vidare kon-

staterade HD att skadestånd borde utgå om B i förhållande till A hade agerat illojalt. HD 

uttalade att det måste stått klart för parterna att huruvida ett slutligt återförsäljningsavtal 

kunde upprättas var beroende av flera osäkra faktorer och arbetet innebar ett risktagande. 

Vidare måste A insett att försäljningsresultatet för det första avtalet skulle påverka möjlig-

heterna att ingå ett slutligt avtal för den nya produkten. Avslutningsvis uttalade HD föl-

jande. Å ena sidan när B på styrelsemöte beslutade att inte upprätta något slutligt avtal med 

A borde B kontaktat A och informerat om beslutet utan dröjsmål. Å andra sidan ansåg HD 

det inte visat att A hade haft några betydande kostnader under förhandlingsperioden eller 

till följd av dröjsmålet. A:s talan lämnades utan bifall. 

3.2.3 Förutsättningar 

Vid en analys av de tre rättsfallen återfinns gemensamma mönster och det är möjligt att 

fastställa samt tolka rekvisit för culpa in contrahendo. Som utgångspunkt väljer jag i det här av-

seendet att ansluta mig till Björkdahl och författarens förklaringsmodell. Några kommenterar 

om modellen och terminologin är på sin plats. Björkdahl menar att förklaringsmodellen 

principiellt kan tillämpas för att fastställa förutsättningar för ansvar vid förhandlingar eller 

andra kontakter mellan obundna parter, vilket i denna uppsats är culpa in contrahendo.87 

Björkdahl väljer att beskriva lojalitetsplikten i sin förklaringsmodell som en risköverföring.88 

Det är möjligt att vi menar samma sak men terminologin känns främmande. Risköverföring 

leder osökt tankarna till förutsättningsläran och avtal som sanktion.89 Om det är så Björkdahl 

menar kan jag inte hålla med. Vidare benämns vårdslösheten vid culpa in contrahendo ibland 
                                                
87 Björkdahl, Erika P, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden s. 438-461. 

88 Björkdahl, Erika P, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden s. 230-234. 

89 Se NJA 1992 s. 234 och NJA 1985 s. 178. 
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som vilseledande vårdslöshet.90 Jag nöjer mig med vårdslöshet eller culpa eftersom vilseledande 

egentligen bara beskriver arten av vårdslöshet men jag avser inte att göra någon faktiskt 

skillnad mellan vilseledande vårdslöshet och vårdslöshet. Nedan följer en analys av culpa in 

contrahendo i generella termer och syftet är att presentera de olika rekvisiten i mer eller 

mindre logisk ordning (i-vi). 

Inledningsvis kan man konstatera att det är frågan om skadestånd utanför kontrakt och det 

är helt avgörande att (i) fastställa att det föreligger en ren förmögenhetsskada som kan vär-

deras i kronor och ören samt begränsa den skadelidande kretsen.91 Med det avses att man 

måste fastställa vem som har lidit ren förmögenhetsskada och vem som är den presumtiva 

skadevållaren. På så vis återfinns ett kontraktsliknande förhållande och det är meningsfullt att 

diskutera culpa in contrahendo. Det vållar sällan några större problem.  

Nästa förutsättning är att den skadelidande parten (ii) måste vara i god tro om att ett fram-

tida avtal ska ingås och skadevållaren måste vara i ond tro. Det är i allmänhet tillräckligt att A 

litar på B och förutsättningarna för att vara i god tro.92 Man kan säga att A är i god tro un-

der förutsättningar att A inte är ond tro.93 Ond tro borde föreligga om B inte har för avsikt 

att ingå ett avtal eller är osäker på huruvida det är genomförbart samtidigt som B är med-

veten om att A är i villfarelse eller i vart fall bort inse94 att A är i villfarelse.95 Tillika stämmer 

det väl överens med allmänna avtalsrättsliga principer.96 Likväl är det inte tillräckligt med 

god och ond tro för att kunna tillämpa culpa in contrahendo. I de tre rättsfallen tar HD ställ-

ning till huruvida A haft fog att fästa tillit till omständigheterna. Som huvudregel krävs så-

ledes att (iii) A måste ha haft en befogat tillit eller haft anledning att fästa tillit till objektiva 

                                                
90 Se t.ex NJA 1990 s. 745, RH 1996:154 och Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada s. 430. 

91 Björkdahl, Erika P, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden s. 284-286. 

92 Det är värt att påpeka att god tro hos ena parten inte per automatik motsvaras av ond tro hos den andra 
parten. Skadestånd kan t.ex även utgå om den andra parten också är i god tro men spörsmål om god och 
ond tro är i princip utanför denna uppsats. 

93 Björkdahl, Erika P, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden s. 215-216. Det är i det närmaste en allmän 
rättsgrundsats att den part som kräver ersättning är i god tro.  

94 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I s. 28-39. Adlercreutz diskuterar bort inse, måste inse, måste antagas ha ägt 
vetskap med mera i förhandlande till att faktiskt ha varit medveten om de givna förutsättningarna. Att fak-
tiskt vara medveten om sakförhållanden eller att man bort inse sakförhållanden faller båda under begreppet 
ond tro. 

95 Björkdahl, Erika P, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden s. 343-359. Det krävs i huvudsak att en part är i 
ond tro för att rättsliga konsekvenser ska inträda. Ond tro beskrivs enklast om har insett eller bort inse. 

96 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I s. 28-39. Adlercreutz diskuterar mekanismen om god och ond tro. 
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omständigheter.97 Frågan kan omformuleras och lyder då: borde A ha litat på B? Om så är 

fallet finns förutsättningar för culpa in contrahendo. Om A däremot inte borde litat på all-

männa eller individuella omständigheter saknas det med andra ord en befogad anledning att 

fästa tillit. Det är en fråga som måste bedömas i det enskilda fallet och det kan inte med sä-

kerhet besvaras i allmänna ordalag. Likväl torde bedömningen utgå ifrån hur nära ett slut-

ligt avtal är, mätt i åtgärder som vidtagits för att upprätta ett avtal och avgörande borde 

vara den bekräftelse som den skadelidande parten erhållit.98 Vidare torde omständigheter 

såsom att ett letter of intent99 skickas eller att den skadelidande parten på inrådan av motpar-

ten utför ett eller flera moment i avsikt att uppnå ett slutligt avtal var en stark indikation på 

att befogat tillit föreligger.100 

Det räcker emellertid inte bara med att begränsa parterna och fastställa god tro och ond tro 

samt befogad tillit (i-iii). Skadevållaren måste även (iv) varit vårdslös och frågan är då på 

vilket sätt skadevållaren har varit vårdslös. Vid en sedvanlig prövning i skadeståndsrätten 

tillämpas allt som oftast den fria culpabedömningen.101 I allmänna ordalag avses att fastställa 

culpa genom att utreda (a) risken för skadan, (b) den sannolika skadans storlek, (c) möjlig-

heterna för undvika skadan och (d) skadevållarens möjlighet att inse (a-c).102 Frågan är dock 

om den fria culpabedömningen är lämplig att tillämpa vid culpa in contrahendo och är det 

verkligen det rättstillämparen gör? Nej, inte explicit och under alla omständigheter i vart fall 

med ytterligare ett rekvisit för att fastställa vårdslöshet. Utmärkande för culpa in contrahendo 

är att det i början av förhandlingar inte uppstår något ansvar gentemot varandra utan risken 

och initiala kostnader får ses som en affärsrisk eller allmän risk som parterna själva får 

bära.103 Om förhandlingarna däremot når ett visst stadium uppstår ömsesidiga förpliktel-

                                                
97 Björkdahl, Erika P, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden s. 362-367. Författaren menar att befogat tillit är 

ett avgörande kriterium för skadestånd och kallar det för legitimerade faktorer. 

98 Björkdahl, Erika P, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden s. 367-369. 

99 Se Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I s. 113-117. En avsiktsförklaring eller ett letter of intent och dess juridiska in-
nebörd är inte helt klar. Beroende på dess innehåll kan det vara bindande. Oavsett måste bindande eller ej 
måste det ses som en objektiv faktor för en viljeförklaring och det handlar således om bevissäkring. 

100 Vilket påminner med omständigheterna i NJA 1963 s. 163. Se även Björkdahl, Erika P, Lojalitet och kon-
traktsliknande förhållanden s. 367- 375. 

101 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt s. 133-150. Den fria culpa bedömning torde också vara van-
ligast förekommande även om det i allmänhet är lättare att fastställa culpa utifrån en författning. T.ex om 
det råder ett klart och tydligt eldningsförbud i en kommun och en person trots det väljer att elda. Det är 
uppenbart är vårdslöst beteende och uppenbart en avvikelse från vad personer borde ha gjort. 

102 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt s. 134. 

103 Se exempelvis Björkdahl, Erika P, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden s. 284-286. 
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ser.104 När det inträder är oklart och måste avgöras från fall till fall men man kan säga att 

det beror på faktorer såsom tid, förväntningar och investeringar. 105 Vad innebär då ömsesi-

diga förpliktelser och culpa i detta avseende? HD utrycker att dem i övrigt obundna parterna 

har en skyldigt att agera lojalt gentemot varandra och ta till vara på varandras intressen.106 

Det avser således en lojalitetsplikt. Vad lojalitetsplikt innebär måste också bedömas i det 

enskilda fallet. I allmänna ordalag betyder det att parterna inte får agera illojalt mot 

varandra.107 Vidare innebär det att parterna har en skyldighet att ta hänsyn till varandras 

ekonomiska intressen eller i vart fall inte orsaka varandra skada.108 Tillika torde det innebära 

att om en part är i villfarelse har den andra parten en skyldighet att ta motparten ur sin vill-

farelse.109 Det förefaller ändamålsenligt att vid utfyllnad av lojalitetsplikten i syfte att fast-

ställa dess innehåll göra det naturalia negotii och såldes använda allmänna principer och reg-

ler som har ett naturligt samband med rättsfiguren.110 Om man omformulerar lojalitetsplik-

ten och culpa kan man istället ställa frågan: vad borde en normal och ansvarfull person ha 

gjort i den givna situationen?111 En avvikelse från vad skadevållaren borde ha gjort i den 

givna situationen får anses vara ett culpöst beteende och culpa in contrahendo kan tillämpas.112 

Det torde vara nödvändigt att i sedvanlig ordning tolka och fylla ut vad lojalitetsplikt inne-

bär i det enskilda fallet för att sedan bedöma huruvida det har skett en avvikelse som kan 

betecknas som culpa.113 I sammanhanget är det intressant att Heidbrink utrycker följande 

angående culpa, utfyllning och tolkning. Culpa förefaller beteckna en avvikelse från det avtalsinnehåll 

                                                
104 NJA 1963 s. 105, NJA 1978 s. 147 och NJA 1990 s. 745. 

105 Björkdahl, Erika P, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden s. 296-297. Författaren menar att när det före-
ligger en intention att ingå ett framtida avtal uppkommer ömsesidiga förpliktelser eller en lojalitetsplikt. 

106 NJA 1963 s. 105, NJA 1978 s. 147 och NJA 1990 s. 745. 

107 Se t.ex Munukka, Jori, Kontraktuell Lojalitetsplikt s. 80-83. 

108 Se t.ex Munukka, Jori, Kontraktuell Lojalitetsplikt s. 12 och 83. 

109 Munukka, Jori, Kontraktuell Lojalitetsplikt s. 153-154. Det är främst frågan om att avråda eller upplysa sin 
motpart. 

110 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt II s. 15-21. Adlercreutz diskuterar tolkning och utfyllnad. 

111 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt s. 110 och 128. Hellner menar att normen, plikt att inte orsaka 
annan skada och bonuus pater familias är goda riktlinjer för att bedöma skadestånd för person- och sakskada 
även det är en förenkling av verkligenheten som inte är konkret nog. Vidare passar det inte riktigt in på ren 
förmögenhetsskada men likväl är det en god utgångspunkt och tankebild. 

112 Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada s. 428-430. I det här avseendet menar Kleineman att det in contractu 
och in contrahendo är en upplysningsplikt som ska vara föremål för en culpabedömning. 

113 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt II s. 15-25. Adlercreutz diskuterar tolkning och utfyllnad. Se även Munukka, 
Jori, Kontraktuell Lojalitetsplikt s. 135. 
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som fastställs genom avtalsutfyllning.114 Med andra ord kan man fastställa att skadevållaren i det 

enskilda fallet borde uppfyllt lojalitetsplikten och skadevållarens misslyckande att uppfylla 

lojalitetsplikten får anses vara ett vårdslöst beteende. Sammanfattningsvis torde lojalitets-

plikten utgöra den ömsesidiga förpliktelsen mellan parterna och efter att lojalitetspliktens 

innehåll har fastställts genom tolkning och utfyllnad ska den fria culpabedömningen tilläm-

pas för att fastställa huruvida culpa föreligger. Värt att notera är att det inte bara är aktiva 

handlingar som är föremål för culpa utan även passivitet.115 Kanske är det också en parts 

underlåtenhet att ta sin motpart ur sin villfarelse som är det starkaste beviset för att culpa in 

contrahendo föreligger.  

Vidare (v) måste det i enlighet med sedvanligt skadeståndsrätt föreligga adekvat kausalitet.116 

I allmänhet krävs det ett orsakssamband mellan en aktiv eller passiv handling och skadan.117 

Vidare får inte orsakssambandet var för långtgående utan det ska vara adekvat eller med 

andra ord ligga i farans riktning och inte sällan vållar det problem för den skadelidande att 

visa.118 Avslutningsvis är frågan (vi) huruvida det föreligger en giltig ursäkt.119 I t.ex NJA 

1990 s. 745 bedömde HD att B borde informerat A om sitt beslut att inte upprätta ett slut-

ligt avtal. Likväl ansåg HD att A inte haft några betydande kostnader och inga andra skäl 

fanns för att göra ansvar gällande för B. Det är dessvärre ett spörsmål som av utrym-

messkäl inte kan behandlas vidare i denna uppsats. Det är likväl värt att notera gällande rätt. 

Även om alla förutsättningar för culpa in contrahendo är för handen kan skadevållaren undgå 

skadeståndsansvar om det finns en giltig ursäkt. Det hör bland annat samman med att både 

obundna och bundna parter har en skyldighet att begränsa sin egen skada.120 

                                                
114 Heidbrink, Jakob, Logistikavtalet s. 111. Vid culpa in contrahendo är det då frågan om en avvikelse från lojali-

tetsplikten som är föremål för en culpabedömning. Författaren tycks även mena att culpa i princip är samma 
sak inom och utanför kontraktsförhållande s. 106-107 och 117-118. 

115 Se exempelvis Munukka, Jori, Kontraktuell Lojalitetsplikt s. 153-167 och 422-428.. Munukka diskuterar inne-
börden av upplysningsplikt. Att inte upplysa sin motpart kan vara en avvikelse från lojalitetsplikten och ska-
devållarens passivitet som står i centrum för en culpabedömning. Vidare kan lojalitetsplikten i ett pre-
konktratuellt förhållande innebära en förpliktelse att verka för avtalsverkan.  

116 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt s. 195-212. 

117 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt s. 195-196. 

118 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt s. 202-204. 

119 Se Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Persson, Annina H, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt s. 55-73. Hellner 
diskuterar ändrade förhållanden i olika former. Utmärkande är att skadevållaren som har gjort ett eller flera 
kontraktsbrott under vissa omständigheter kan befrias från skadestånd. 

120 Munukka, Jori, Kontraktuell Lojalitetsplikt s. 167-170. 
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3.2.4 Fördjupning om lojalitetsplikten 

Några kommentarer om lojalitetsplikten är på sin plats. Lojalitetsplikten torde historiskt 

sätt vara hämtad från avtalsrätten och är allt som oftast inte stadgad i lag. Det följer av loja-

litetspliktens natur att den inte innebär ett lika omfattande ansvar in contrahendo som in 

contractu.121 Det beror oftast på att förpliktelserna mellan parterna i en prekontraktuell situ-

ation är oklar i jämförelse med avtalsförpliktelser i allmänhet. Det torde bero på att det är 

nödvändigt att i det enskilda fallet utfylla och tolka vad lojalitetsplikten innebär in contra-

hendo. Givet är det även ofta fallet in contractu men lojalitetsplikten är i det avseendet i all-

mänhet implicit eller explicit reglerad och följer för övrigt av avtalsförhållandet. Parterna 

förutsätter således i allmänhet att det föreligger en lojalitetsplikt in contractu vilket sällan 

torde vara fallet in contrahendo.  

Lojalitetsplikt har blivit ett samlingsnamn för flera olika förpliktelser t.ex medverkanplikt, 

omsorgsplikt, tystnadsplikt och upplysningsplikt.122 De diverse förpliktelser är en del av lo-

jalitetsplikten men det är av processrättsliga skäl till fördel för den skadelidande att exem-

pelvis åberopa att motparten har brustit mot sin tystnadsplikt än mot sin lojalitetsplikt i 

allmänhet eftersom det är mer exakt. Det kan inte nog understrykas att det är av stor vikt 

för den skadelidande parten att så att säga peka på vilken förpliktelse som är föremål för ta-

lan och vad förpliktelsen inbegriper. På det viset är det ju möjligt att visa på vilket sätt ska-

devållaren förfarit vårdslöst eller så att säga avvikit från vad han borde ha gjort. Sällan torde 

den skadelidande vinna någon större framgång med ett intetsägande påstående om att mot-

parten brustit i sin lojalitetsplikt. 

3.3 Vad är gällande rätt? 

3.3.1 Problematisering 

Frågan huruvida culpa in contrahendo kan tillämpas om en framtida fastighetsöverlåtelse inte 

kommer till stånd eller senare blir ogiltig är ett spörsmål som inte har fått någon större 

uppmärksamhet av varken lagstiftaren, rättstillämparen eller doktrin. Förklaringen torde 

främst vara att den skadelidande parten åberopar att ett giltigt avtal föreligger mellan par-

terna och skadestånd ska utgå till följd av avtalsbrott. Tillika är någon form av mellanman 

nästan alltid inblandad och det är förmånligare att kräva ansvar mot den rättsfiguren.  

                                                
121 Munukka, Jori, Kontraktuell Lojalitetsplikt s. 141-142 och 422-424. 

122 Munukka, Jori, Kontraktuell Lojalitetsplikt s. 143-184. 
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Problemet med culpa in contrahendo och köp av fast egendom är framförallt att styrka att A 

faktiskt är i god tro och har en befogad tillit till B. JB 4 kap 1§ är tydlig och HD:s praxis är 

också tydligt. Vidare sker många fastighetsaffärer mellan personer som juridiskt betraktas 

som lika starka och någon snedvridning mellan parterna är rent abstrakt svår att se. Det får 

också anses känt för den stora massan att det krävs en undertecknad köpehandling för att 

genomföra en fastighetsöverlåtelse. Sammantaget talar det för att det är svårt för A att be-

finna sig i god tro och som utgångspunkt borde A inte lita på B. Det torde framförallt vara 

rekvisiten eller momenten (ii-iii) god tro och befogat tillit som vållar problem för den ska-

delidande att styrka. 

3.3.2 Rättsfall 

NJA 1973 s. 175 är ett av få rättsfall som behandlar sakfrågan och omständigheterna var i 

korthet följande. Byggnadsingenjören L H (A) och läkaren Evi K (B) förhandlade om ett 

framtida förvärv av en fastighet som A ägde. B ville flytta in i fastigheten men även driva 

läkarmottagning i fastigheten. Efter önskemål från B vidtog A omfattande åtgärder och 

ändringar av fastigheten. Båda parterna förutsatte att ett slutligt avtal skulle komma till 

stånd. B valde däremot att inte genomföra det tilltänkta förvärvet. A yrkade i först hand att 

ett muntligt entreprenadavtal hade kommit till stånd och krävde skadestånd till följd av av-

talsbrott. I andra hand yrkade A skadestånd eftersom B avsiktligt eller av vårdslöshet vilse-

lett A vid förhandlingarna (dolus- eller culpa in contrahendo). 

Inledningsvis konstaterade HD att inget giltigt avtal kommit till stånd. Vad gäller andra-

handsyrkandet bedömde HD saken som följande. B hade inte ådragit sig någon förpliktelse 

till följd av löftet att köpa fasigheten. Således kunde B inte ha ådragit sig skadeståndsskyl-

dighet till följd av någon förpliktelse. Avslutningsvis uttalade HD att omständigheterna inte 

var sådana att B ådragit sig att till någon del svara för ändringskostnaderna, oavsett om ett 

giltigt förvärv av fastigheten hade kommit till stånd eller ej. 

Läsaren kan få uppfattningen att jag sammanfattat rättsfallet väl kortfattat. Det är inte fallet. 

HD:s domskäl består nämligen inte av mer än ett par meningar. Med hänvisning till NJA 

1973 s. 175 i kombination med ömsesidighetsprincipen drar Grauers slutsatsen att skade-

stånd inte kan utgå enbart på grund av löftet att i framtiden förvärva en fastighet.123 Likväl 

framhåller Grauers att culpa in contrahendo borde kunna tillämpas i en sådan situation.124 

                                                
123 Grauers, Folke, Fastighetsköp s. 69-70. 

124 Grauers, Folke, Fastighetsköp s. 69-70. 
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Grauers behandlar alltså sakfrågan de lege lata och de lege ferenda. Hellner å sin sida gör föl-

jande uttalande om den skadelidandes möjlighet att kräva skadestånd vid köp av fast egen-

dom. Inledningsvis konstaterar Hellner att ett löfte om att sälja eller köpa en fastighet inte 

är bindande och saknar rättslig verkan.125 Vidare; [t]rots det nu sagda kan ett skadeståndsåtagande 

göras i samband med en uppgörelse som syftar till ett framtida köp. Den tilltänkta köparen, eller säljaren, 

kan alltså ta på sig ett ansvar att betala skadestånd för den skada som motparten lider till följd av att löf-

tet inte infrias.126 Det framstår som att Hellner är av uppfattningen att culpa in contrahendo kan 

tillämpas om en framtida fastighetsöverlåtelse fallerar eller annars blir ogiltig. I samman-

hanget är det intressant att Heller inte hänvisar till någon rättskälla utan i all enkelhet kon-

staterar att skadestånd kan utgå.  

In dubio anser jag att man inte kan dra allt för långtgående slutsatser av ett gammalt rättsfall 

som behandlar en relativt ny rättsfigur och i synnerhet när domskälen är så kort hållna. Min 

tolkning är att HD (i) inte ansåg att ett giltigt avtal förelåg mellan parterna. Vidare bedömde 

HD att (ii) det inte i det enskilda fallet uppkommit någon lojalitetsplikt mellan parterna och 

att (iii) inga andra omständigheter kunde läggas till grund för culpa in contrahendo. Det är att 

gå för långt att med hänvisning till NJA 1973 s. 175 konstatera att culpa in contrahendo inte 

under några omständigheter kan tillämpas vid köp av fast egendom.127 Mig veterligen har 

HD inte i något annat rättsfall behandlat sakfrågan och det saknas en given och entydig 

praxis. HovR har i ett fall behandlat frågan mer ingående.  

I RH 1996:154 var omständigheterna följande. Norrmejerier ekonomisk förening (A) hade 

förhandlat med NCC Bygg Aktiebolag (B) om att B skulle exploatera mark som A ägde och 

att B skulle förvärva fastigheterna. I förhandlingarna mellan parterna företrädes B av X. X 

bekräftade via telefon affären med A och skickade över ett köpeavtal. X förklarade senare 

att han saknade behörighet att med bindande verkan underteckna avtalet och styrelsen i B 

var tvungen att godkänna affären. X förklarade för A att styrelsens godkännande var en 

formalitet. Emellertid valde styrelsen för B att inte godkänna avtalet. A hävdade att under 

tiden parterna hade förhandlat, hade fastigheterna sjunkit i värde och yrkade skadestånd 

från B som arbetsgivare för att X uppsåtligen eller av oaktsamhet vilselett A om sin behö-

righet. 

                                                
125 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Persson, Annina H, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt s. 37. 

126 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Persson, Annina H, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt s. 38. 

127 Kleineman, Jan Avtalsrättsliga formföreskrifter och allmänna skadeståndsrättsliga ansvarsprinciper s. 441-443. 



 

 
31 

Inledningsvis bedömde HovR att X inte gjort sig skyldig till oredligt förfarande enligt BrB 9 

kap 8 § och skadestånd för ren förmögenhetsskada enligt SkL 2 kap 2 § kunde inte utgå. 

Vad gäller culpa in contrahendo resonerade HovR som följande. Att avtalet på grund av formfel 

inte uppfyller kraven i jordabalken och därför är ogiltigt hindrar dock inte att det kan föreligga starka skäl 

för att utdöma skadestånd till den som blivit vilseledd av felaktiga uppgifter. Vidare uttalade HovR föl-

jande om NJA 1973 s. 175. Det är emellertid oklart vilka slutsatser som kan dras av rättsfallet, men 

det ligger enligt hovrättens bedömning närmast till hands att förstå det så att Högsta domstolen inte tog 

ställning till om vårdslöst vilseledande kunde grunda skadeståndsansvar. Rättsfallet ger därför inte stöd för 

uppfattningen att ansvar för sådant beteende är uteslutet vid avtal om köp av fast egendom. Sedermera 

resonerade HovR kring syftet med formkravet i JB 4 kap 1 § och framhöll att det var nöd-

vändigt att begränsa rätten till skadestånd för att inte motverka syftet med formkravet. 

HovR bedömde att det var otillfredsställande att en part kunde undgå ansvar oaktat dennes 

vårdslöshet och således prövade HovR culpa in contrahendo. Principiellt framhöll HovR med 

hänvisning till NJA 1990 s. 745 att det måste vara frågan om ett kvalificerat oetiskt beteende för 

att tillämpa culpa in contrahendo. I det enskilda fallet skulle oaktsamhetsnormen prövas i för-

hållande till att X inte förrän sent i förhandlingarna upplyst A om sin bristande behörighet. 

Sammanfattningsvis bedömde HovR att A varken visat att X insett eller bort inse att hans 

beteende kunnat vålla A ekonomisk skada och att X agerande inte utgjort ett tillräckligt av-

steg från den aktsamhet som var motiverad av förhållandena. HovR ogillade talan i sin hel-

het. 

RH 1996:154 ger likväl stöd för att culpa in contrahendo kan tillämpas om en fastighetsöverlå-

telse inte kommer till stånd eller annars blir ogiltig. HovR domskäl är också intressanta på 

flera principiella plan. Inledningsvis bedömde HovR att HD i NJA 1973 s. 175 inte tog 

ställning till culpa in contrahendo och att syftet med formkravet inte förhindrade en tillämp-

ning av culpa in contrahendo. Om så är fallet saknas rättsfall från HD som behandlar sakfrå-

gan. Vidare bedömde HovR att det vid culpa in contrahendo och köp av fast egendom inte var 

frågan om en sedvanlig vårdslöshetsnorm utan ett kvalificerat oetiskt beteende. HovR läm-

nade talan utan bifall, i likhet med NJA 1990 s. 745 och ett konkret exempel på vad ett kva-

lificerat oetiskt beteende kan vara saknas. I NJA 2005 s. 608 bedömde HD att skadevålla-

rens agerande utgjorde att tydligt avsteg från vad som måste krävas av en kommersiell aktör 

och fallet ger en fingervisning om vad som kan utgöra ett kvalificerat oetiskt beteende.128 I 

                                                
128 NJA 2005 s. 608 behandlar förvisso inte culpa in contrahendo utan otillbörlig inblandning i annans avtalsför-

hållande och det var frågan om en trepartssituation. Likväl är rättsfallet principiellt intressant eftersom akt-
samhetsnormen ett kvalificerat oetisk beteende behandlas och HD gillade talan. 
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RH 1996:154 uttalade HovR att bedömningen bör göras utifrån en affärsetisk norm, vilket 

torde fastställas utifrån hur en lojal aktör på en marknad, med hänsyn till förhållanden som 

förelåg, kan förväntas att uppträda gentemot sin motpart. Motsatsvis, tycks HovR mena att 

en affärsetisk norm är det som är etiskt godtagbart bland yrkesmän inom en bransch. Det 

förefaller logiskt att fastställa ett kvalificerat oetiskt beteende utifrån någon form av sed-

vänja eller handelsbruk. Det torde vara det enda möjliga sättet att fastställa vad som är 

etiskt godtagbart och etiskt oförsvarbart, då den ena partens vårdslöshet inte är lagreglerad. 

Ordet kvalificerat indikerar att det krävs något mer än ett oetiskt beteende och det uppställda 

rekvisitet torde vara ett resultat av en reduktionsslutstolkning.129 HovR föreslår alltså ett 

högre uppställt krav än vårdslöshet i likhet med NJA 1990 s. 175. Det torde betyda att 

normen som ska vara för handen befinner sig mellan vårdslöshet och grov vårdslöshet. 

Utmärkande för normen ett kvalificerat oetiskt beteende är att den uppställs i kommersiella 

förhållanden.130 Antagandet bygger på att normen kvalificerat oetiskt beteende och liknande 

normer framkommit i rättsfall mellan kommersiella parter. Det finns ingen direkt logisk an-

ledning som motsätter att det uppställs ett liknade vårdslöshetskrav i privata miljöer. Frågan 

är bara på vilka grundval en etisk norm ska fastställas mellan privatpersoner i allmänhet.  

3.4 Dolus in contrahendo 
Det är inte ovanligt att den skadelidande i första hand åberopar dolus in contrahendo och i 

andra hand culpa in contrahendo. Dolus är ett latinskt ord som betyder uppsåt och svek.131 I 

allmänna ordalag betyder dolus in contrahendo uppsåt eller svek vid avtals ingående och rätts-

figurens innebörd är således inte entydig.132 Dolus in contrahendo kan delvis (i) förekomma vid 

uppsåtligt vilseledande och delvis (ii) vid kriminaliserade handlingar enligt BrB eller annan 

special lagstiftning.133 I det första fallet är dolus in contrahendo i likhet med culpa in contrahendo 

ett undantag från kravet på brottslig handling i SkL 2 kap 2 § och uppsåtligt eller avsiktligt 

vilseledande är således en civilrättslig fråga. I det senare fallet sammanfaller dolus in contra-

hendo med kravet på brott enligt SkL 2 kap 2 § och är då en följd av en straffrättslig sankt-

                                                
129 Strömholm, Stig, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning, En lärobok i Allmän Rättslära s. 463. Strömholm menar 

att det karaktäristiska för ett reduktionsslut är att begränsa tillämpningsområdet. 

130 Munukka, Jori, Kontraktuell Lojalitetsplikt s. 429-430. 
131 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt s. 127. 

132 Kleineman, Jan Avtalsrättsliga formföreskrifter och allmänna skadeståndsrättsliga ansvarsprinciper s. 449-451. 

133 Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada s. 435. 
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ion i kombination med skadestånd för ren förmögenhetsskada.134 I det senare fallet är det 

egentligen inte meningsfullt att tala om dolus in contrahendo eftersom skadevållaren fälls för 

en kriminaliserad handling. Likväl är det en form av dolus in contrahendo och det är ändamåls-

enligt för att beskriva omständigheterna och rättsfiguren. Till gruppen hör framförallt olika 

former av bedrägliga beteenden och oredligt förfarande.135 Vidare är uppsåtsrekvisitet i det 

hänseendet en straffrättslig fråga och inte en civilrättslig.136  

Dolus in contrahendo som inte är kriminaliserat kräver inte särskilt mycket utrymme i denna 

uppsats. I jämförelse med culpa in contrahendo är det istället frågan om att skadevållaren i 

princip har förhandlat med den skadelidande utan någon egentlig avsikt att ingå avtal eller i 

annat fall uppsåtligt har vilselett den skadelidande på ett sätt som inte är kriminaliserat.137 

Svårigheten i likhet med culpa in contrahendo är att visa vårdslöshet eller uppsåtligt vilsele-

dande och rättstillämparen synes vara tämligen obenägen att tillämpa rättsfiguren.138 

Dolus in contrahendo och skadestånd för ren förmögenhetsskada enligt SkL 2 kap 2 § till följd 

av en straffrättslig sanktion är i jämförelse med dolus in contrahendo som inte är kriminaliserat 

mer precis och så att säga lättare att ta på. Rättstillämparen ska utdöma skadestånd under 

förutsättning att den skadelidande i vanlig ordning kan visa adekvat kausalitet. Bedrägeri 

och oredligt förfarande enligt BrB 9 kap 1, 8 §§ torde vara de mest aktuella bestämmelserna 

vid köp av fast egendom. Problematiken med bedrägeri är att det måste innebära vinning för 

gärningsmannen, vilket sällan torde vara fallet när två parter förhandlar om ett framtida för-

värv av en fastighet. Det skulle i så fall t.ex vara om skadevållaren är inblandad i flera för-

handlingar eller annars om skadevållaren av affärsmässiga skäl vill fördröja eller sabotera 

för den skadelidande. Däremot torde oredligt förfarande vara aktuellt om ett framtida fas-

tighetsförvärv fallerar och skadevållaren med uppsåt orsakat den skadelidande skada. I BrB 

9 kap 8 § stadgas att [d]en som, i annat fall än förut i detta kapitel är sagt, förfar oredligt i det han me-

delst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet och därigenom skadar den vilseledde eller 

någon i vars ställe denne är, dömes för oredligt förfarande till böter eller fängelse i högst två år. Till skill-

nad från bedrägeri krävs det således inte att det ska innebära vinning för skadevållaren för 

att bestämmelsen ska vara tillämplig. Vidare framgår det av ordalydelsen att det inte bara är 

                                                
134 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt s. 67-70. 

135 Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada s. 436. 

136 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt s. 128. 

137 Ramberg, Jan, Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt s. 61-63. 

138 Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada s. 435. 
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aktiva handlingar utan även passivitet kan utgöra grund för ansvar.139 Om alla rekvisit är för 

handen och skadevållaren dömes för oredligt förfarande utgör det grund för ren förmö-

genhetsskada enligt SkL 2 kap 2 §. Likväl kvarstår problematiken för den skadelidande att 

visa straffrättsligt uppsåt och således att de objektiva rekvisiten täcks av de subjektiva rekvi-

siten.140 Det ska dock påpekas att uppsåt avser direkt och indirekt uppsåt samt likgiltighets-

uppsåt.141 Utan att fördjupa sig i straffrätten betyder likgiltighetsuppsåt i allmänna ordalag 

att gärningsmannen ska ha insett risken för skada och varit likgiltig inför det faktum, vilket 

stämmer överens med underlåtenhet.142 Det är vid en jämförelse med culpa in contrahendo 

inte så olikt aktsamhetsnormen vilseledande vårdslöshet och underlåtelsen att ta sin mot-

part ur sin villfarelse. Tveklöst är det inte möjligt att göra en faktisk analogi mellan straffrät-

ten och civilrätten eftersom rättsområdena är så pass olika. Vidare följer det av legalitets-

principens starka ställning inom straffrätten att straffbestämmelser ska tolkas restriktivt.143 

En jämförelse mellan aktsamhetsnormen vilseledande vårdslöshet och likgiltighetsuppsåt är 

av rättspolitiskt karaktär och syftar enbart till att sätta sakfrågan i ett större perspektiv. 

3.5 Analys och slutsats 

3.5.1 Rättsläget 

Frågan huruvida det är möjligt för en skadelidande part att med framgång åberopa rättsfi-

guren culpa in contrahendo om en fastighetsöverlåtelse inte kommer till stånd eller annars blir 

ogiltig måste besvaras på följande sätt. Med gällande rätt avser jag författning, praxis och 

prejudikat. Vidare avses förarbeten, allmänna principer och doktrin i den mån den dö-

mande makten tillämpar de samma. Culpa in contrahendo är inte lagstadgat och således saknas 

även förarbeten. Likväl framgår det av en tydlig praxis att rättsfiguren tillämpas och ges 

mer utrymme av rättstillämparen. Culpa in contrahendo tillhör med säkerhet gällande rätt.  

Frågan huruvida culpa in contrahendo så att säga är en del av gällande rätt vid köp av fast 

egendom kan inte med enkelhet besvaras. Å ena sidan råder den en entydig praxis att näst-

an alla former av föravtal saknar bindande verkan i kombination med att det är nödvändigt 

att begränsa rätten till skadestånd för att inte motverka syftet med formkravet i JB 4 kap 1§. 

                                                
139 Wennberg, Suzanne, Introduktion till Straffrätten s. 59. 

140 Wennberg, Suzanne, Introduktion till Straffrätten s. 30. 

141 Wennberg, Suzanne, Introduktion till Straffrätten s. 30-31. 

142 Wennberg, Suzanne, Introduktion till Straffrätten s. 31 

143 BrB 1 kap 1§ och prop. 1993/94:130 s. 17. 
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Å andra sidan är rättsfiguren culpa in contrahendo avsedd att vara tillämplig vid kontraktslik-

nande förhållanden. Vidare är flera professorer av åsikten att culpa in contrahendo bör kunna 

tillämpas vid köp av fast egendom.144 Likväl kvarstår hierarkiproblematiken. HD har i NJA 

1973 s. 175 tagit ställning till sakfrågan men lämnade talan utan bifall. Enligt min mening 

ska inte för långtgående slutsatser dras av rättsfallet utan det räcker att stanna vid att HD 

ogillade talan. Däremot torde det inte med hänvisning till NJA 1973 s. 175 kunna konstate-

ras att det inte under några omständigheter är möjligt att tillämpa culpa in contrahendo om ett 

fastighetsförvärv inte kommer till stånd eller annars blir ogiltigt. RH 1996:154 ger stöd för 

att culpa in contrahendo kan tillämpas vid köp av fast egendom och fastställer att det ska vara 

frågan om ett kvalificerat oetiskt beteende. Dessvärre är det inte möjligt att ge ett mer in-

tetsägande svar än att rättsläget är oklart och det är osäkert huruvida culpa in contrahendo är 

tillämpligt vid köp av fast egendom. Slutsatsen bygger på flera sammankopplade faktorer 

men framförallt på grund av den omtalade risken att urholka syftet med formkravet och att 

det saknas ett prejudicerat rättsfall från HD. Vidare är det oklart vilka rekvisit som ska vara 

för handen. HovR föreslår aktsamhetsnormen ett kvalificerat oetiskt beteende men lämnar talan 

utan bifall. Dessvärre är det inte möjligt att fastställa och tolka rekvisit förrän HD har bildat 

en praxis i sakfrågan eller det i vart fall finns ett prejudicerande rättsfall. Med den bakgrun-

den måste det stå klart att rättsläget är oklart och om jag med säkerhet ska svara på frågan 

huruvida culpa in contrahendo kan tillämpas vid köp av fast egendom måste svaret vara ne-

kande. Det saknas till syvende och sist praxis och prejudicerande rättsfall. 

3.5.2 De lege ferenda 

Angående problematiken (kap 3.3.1) för den skadelidande parten (A) att vara i god tro och 

ha haft fog att fästa tillit till de givna omständigheterna samt sin motpart måste följande 

konstateras. Initialt bör A vara i ond tro eftersom formkravet i JB 4 kap 1 § och dess inne-

börd är så pass klart och känt för allmänheten. Likväl är det möjligt för A att senare i tiden 

vara i god tro under förhandlingar av en framtida fastighetsöverlåtelse. God tro uppstår t.ex 

om en part uttrycker sin vilja och ger ett muntligt löfte eller någon form av föravtal som 

bekräftar sin vilja att sluta avtal. Vidare är verkligheten inte svart eller vit. För visst finns det 

skillnader mellan fysiska personer såsom ålder, utbildning och ekonomisk styrka. Tillika 

finns det skillnader mellan juridiska personer såsom affärsområde, personal och ekonomisk 

styrka. Utan att göra en utförlig redogörelse kan det uppstå flertal situationer och omstän-

digheter som gör att A är i god tro om förutsättningarna att ingå ett framtida avtal om köp 
                                                
144 Som tidigare hänvisats: Grauers, Folke, Hellner, Jan, Kleineman, Jan. 



 

 
36 

av fast egendom. Uppenbart finns också flertalet situationer där B befinner sig i ond tro 

genom att t.ex uppmana A att vidta åtgärder i vetskap om att A är i villfarelse. Vad gäller 

befogad tillit är det mer komplicerat. Borde A litat på B och förutsättningarna att i framti-

den ingå ett avtal om köp av fast egendom? Denna fråga är komplicerad och borde bli en 

bedömning från fall till fall. Fokus bör i den här situationen ligga på hur nära avtalsslutet är, 

mätt i åtgärder som vidtagits för att upprätta ett avtal och övriga investeringar i tid och 

pengar. Det kan t.ex vara att anlita värderingsmän, advokater eller mera ingripande åtgärder 

såsom att renovera eller på annat vis investera i en byggnad. Helt avgörande för befogad 

tillit är den bekräftelse som A erhållit från B. Det bör utredas och bedömas på så vis att en 

hög grad av bekräftelse styrker att tilliten var befogad. Det kan konstateras att det är svårt 

att uppnå en befogad tillit vid köp av fast egendom men det finns många situationer där så 

är fallet. Det torde vara fallet när ett letter of intent skickas eller att A på inrådan av B utför 

ett eller flera moment i avsikt att uppnå ett slutligt avtal. I synnerhet bör A ha en befogad 

tillit om B vid flera tillfällen förklarat att formkravet är en formalitet och att det kommer 

upprättas ett erforderligt avtal eller kanske till och med skickar över köpehandlingar. Sam-

manfattningsvis finns förutsättningar för culpa in contrahendo vid köp av fast egendom. 

Det synes vara för handen att den främsta anledningen till att diverse olika föravtal inte le-

der till avtalsbundenhet är att det skulle urholka formkravet i JB 4 kap 1 §. I linje med strä-

van att upprätthålla formkravets funktion är det nödvändigt att begränsa rätten till skade-

stånd eftersom det annars indirekt skulle medföra avtalsbundenhet och således motverka 

syftet med formkravet. Det hänger givetvis samman med den historiska utgångspunkten att 

icke kriminaliserade handlingar bör tillåtas till förmån för en fri konkurrens. Med det i 

åtanke skulle det tala för att det inte finns utrymme för culpa in contrahendo vid köp av fast 

egendom. Enligt min mening föreligger det dock en sammanblandning i en sådan argumen-

tation. Varken syftet med eller resultatet av culpa in contrahendo är att direkt eller indirekt 

medföra avtalsbundenhet utan att möjliggöra skadeståndsansvar i situationer där vårdslös-

het leder till en ren förmögenhetsskada. Det ska betonas att syftet är att reparera skadan 

som den skadelidande lidit till följd av skadevållarens agerande eller passivitet och att mot-

verka beteenden som inte är önskvärda i samhället som stort. Det ska påpekas att det ena 

inte tar ut det andra och det förefaller som att man ofta i diskussionen blandar ihop äpplen 

med päron. Det måste också påpekas att skadestånd för culpa in contrahendo och skadestånd 

till följd av avtalsbrott av sin natur är två olika sakfrågor och tillhör två olika rättsområden. 

Från en rättspolitisk synvinkel bör man också med fog ifrågasätta huruvida vårdslöst vilse-
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ledande verkligen hänger samman med fri konkurrens och ska tillåtas med det argumentet i 

kombination med syftet att upprätthålla vikten av formkravet i JB 4 kap 1 §. Givet är att 

obundna parter, konsumenter och kommersiella aktörer, i viss mån får tåla ekonomiskt 

skada som ett led i förhandlingar. Likväl bör inte alla former av vilseledande agerande vara 

fria från skadeståndsansvar bara för agerandet inte är kriminaliserat eller annars uppsåtligt. 

Är det verkligen rimligt att tillåta vårdslöshet och ekonomiskt skada till dess att det kan be-

dömas vara uppsåtligt eller brottsligt? Normen ett kvalificerat oetisk beteende och normen 

likgiltighetsuppsåt är inte på mils avstånd ifrån varandra och vid t.ex oredligt förfarande ut-

går skadestånd för en förmögenhetsskada. Låt vara att det är direkt olämpligt att göra en 

jämförelse mellan civilrätten och straffrätten eftersom det är så pass olika rättsområden 

men från ett rättspolitiskt synsätt kan inte rättsläget uppfattas som sunt. Det framstår som 

obilligt att en skadevållare oberoende graden av vilseledande vårdslöshet kan undgå skade-

ståndsansvar. Sammanfattningsvis leder den logiska argumentationen till att det finns ut-

rymme för culpa in contrahendo vid köp av fast egendom.  

De lege ferenda är det önskvärt att HD tar ställning i sakfrågan och som ovan framhållits, ger 

utrymme åt rättsfiguren culpa in contrahendo vid köp av fast egendom. Vad gäller aktsamhets-

normen ett kvalificerat oetisk beteende kan man argumentera på olika sätt. Om ett kvalificerat 

oetisk beteende tillämpas mellan kommersiella parter vid alla situationer gynnar det förut-

sägbarheten. Det följer också av den sedvanliga systematiken att uppställa högre krav på 

kommersiella parter och därmed tillåta tuffare förhandlingar. Med andra ord får mer kost-

nader ses som en del av en affärsrisk. Vidare ska man inte nonchalera vikten av att be-

gränsa rätten till skadestånd på det obligationsrättsliga området till förmån för fri konkur-

rens. Problemet med aktsamhetsnormen ett kvalificerat oetisk beteende i likhet med NJA 

1990 s. 745 och RH 1996:154 är att det förefaller vara så komplicerat att styrka och de facto 

förblir culpa in contrahendo enbart en teoretisk rättsfigur. Så långt är det inte rimligt att be-

gränsa rätten till skadestånd. Det är knappast meningsfullt att uppställa rättigheter och 

skyldigheter i praxis om det inte är möjligt att driva igenom sin rätt eller hållas ansvarig för 

dem. Efter en samlad bedömning framstår aktsamhetsnormen ett kvalificerat oetiskt bete-

ende som olämplig och en sedvanlig culpabedömning bör istället tillämpas i kombination 

med en lojalitetsplikt.  

Vad borde då lojalitetsplikten innebära i det här avseendet och vad borde utgöra culpa? Låt 

säga att A och B förhandlar om en framtida fastighetsöverlåtelse. De obundna parterna är 

överens om att vidta flera åtgärder som kan värderas i kronor och ören innan de upprättar 
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ett slutligt avtal som uppfyller föreskrifterna i JB 4 kap 1§. Vid detta stadium bör det före-

ligga en lojalitetsplikt. Om någon av parterna senare, oavsett anledning, blir osäker på 

huruvida det är möjligt att genomföra den tilltänkta fastighetsöverlåtelsen borde den parten 

upplysa den andra parten och därmed ta den parten ur sin villfarelse. Då har den andra par-

ten en rimlig möjlighet att begränsa sina kostnader. Culpa in contrahendo borde således vara 

tillämplig om skadevållaren agerar illojalt eller om skadevållaren insett eller bort inse att 

motparten var i villfarelse och skadevållaren underlåter att ta sin motpart ur sin villfarelse. 

En annan fråga är under vilka förutsättningar det ska vara ursäktligt. 

3.5.3 Lämpligt att åberopa culpa in contrahendo? 

Det ska framhållas att culpa in contrahendo inte är ett lämpligt verktyg för en skadelidande 

part att reparera sin skada.  Det gäller oavsett huruvida frågan rör köp av fast egendom eller 

någon annan rättslig situation och oavsett om culpa in contrahendo tillhör gällande rätt eller 

bör tillhöra gällande rätt. Först och främst är det komplicerat från ett bevis- och process-

hänseende att styrka culpa in contrahendo och synnerligen vid köp av fast egendom. För det 

andra reparerar i huvudsak bara culpa in contrahendo skadan. Det är med andra ord frågan om 

skadestånd för det negativa kontraktsintresset. Det är ofördelaktigt för den skadelidande 

från två perspektiv. Ofta torde skadans omfattning var mindre än kostnaderna för att driva 

en rättslig process. Vidare är det svårt att styrka skadans omfattning. Det är med andra ord 

komplicerat att visa adekvat kausalitet och att visa att just kostnaden X är ett resultat av 

skadevållarens vårdslöshet. Slutsatsen är att culpa in contrahendo måste ses som en absolut 

sista möjlighet för den skadelidande parten att kräva skadestånd och det gäller i synnerhet 

vid köp av fast egendom. 
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4 Avslutande kommentarer 

Det förefaller nödvändigt att i korthet upprepa syftet med uppsatsen. Syftet med denna 

uppsats är att utreda huruvida en skadelidande part med framgång kan åberopa rättsfiguren 

culpa in contrahendo om en fastighetsöverlåtelse inte kommer till stånd eller annars blir ogil-

tigt. Tillika är avsikten att analysera de rättspolitiska motiven till culpa in contrahendo samt 

formkravet i JB 4 kap 1 § och med bakgrund av det diskutera hur rättsläget borde utveck-

las. Som framhållits i kap 1.4 är detta avslutningskapitel varken en analys eller en slutsats. 

För analys och slutsats hänvisas läsaren framförallt till kap 2.5 och 3.5. Nedan följer enbart 

avslutande kommentarer om uppsatsämnet.  

Uppsatsämnet har inte fått någon större uppmärksamhet av varken lagstiftaren, rättstilläm-

paren eller doktrin. Det torde främst bero på att den skadelidande parten i första hand åbe-

ropar att ett giltigt avtal föreligger mellan parterna och skadestånd ska utgå till följd av av-

talsbrott. Tillika är någon form av mellanman nästan alltid inblandad och det är förmånli-

gare att kräva ansvar mot en sådan rättsfigur. Rättsfiguren culpa in contrahendo är inte reglerad 

i lag och det saknas således förarbeten. Culpa in contrahendo har utvecklats i praxis och kan 

tillämpas om en part vid avtals ingående är vårdslös och åsamkar sin motpart ren förmö-

genhetsskada. Culpa in contrahendo är således ett undantag från kravet på brottslig handling 

som i allmänhet krävs för att skadestånd ska utgå för ren förmögenhetsskada enligt SkL 2 

kap 2 §, även om rättsfigurens innebörd inte är helt klar. Syftet med culpa in contrahendo är att 

reparera skadan den skadelidande har lidit och motverka otillbörliga eller annars oönskade 

beteenden i samhället.  

För att ett giltigt fastighetsförvärv ska föreligga krävs att parterna iakttar formföreskrifterna 

i JB 4 kap 1 §. Det starkaste argumentet mot culpa in contrahendo vid köp av fast egendom är 

att det är nödvändigt att begränsa rätten till skadestånd för att inte urholka formkravet och 

således motverka dess syfte. Som framhållits i kapitel 2 förefaller inte sakfrågan vara isole-

rad till rättsfiguren culpa in contrahendo och formkravet i JB 4 kap 1 § utan även inkludera in-

nebörden av löftesprincipen och ömsesidighetsprincipen som stadgas i AvtL 1 § första och tredje 

stycket. Det är inte alltid helt enkelt att hålla isär juridiska och rättspolitiska argument avse-

ende culpa in contrahendo, formkravet i JB 4 kap 1 § samt löftesprincipen och ömsesidighetsprinci-

pen. Ofrånkomligen och omedvetet har även jag på något ställe i denna uppsats misslyckats 

med denna uppgift. En tämligen klen tröst i sammanhanget är att både rättstillämparen och 

doktrin tycks göra värre sammanblandningar. 
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Vad gäller rättsläget måste det konstateras att det är oklart. Det beror på flera samman-

kopplade orsaker men framförallt på grund av att det saknas en given praxis och prejudice-

rande rättsfall. Från ett juridiskt perspektiv menar jag att diverse former av bindande förav-

tal inte direkt eller indirekt skulle leda till att ett giltigt avtal om köp av fast egendom skulle 

föreligga eller annars på ett icke godtagbart sätt urholka formkravet i JB 4 kap 1 §. Således 

bör skadestånd till följd av en parts underlåtelse att infria löftet om att i framtiden förvärva 

en fastighet utgöra saklig grund för skadestånd. Vidare menare jag culpa in contrahendo inte 

indirekt skulle leda till avtalsbundenhet eller annars på ett annars icke godtagbart sätt ur-

holka formkravet i JB 4 kap 1 §. Skadestånd till följd av culpa in contrahendo bör således tillå-

tas vid köp av fast egendom. Till syvende och sist förefaller det också från ett rättspolitiskt 

perspektiv obilligt att en skadevållare oaktat graden av vilseledande vårdslöshet kan undgå 

skadeståndsansvar enbart för att agerandet inte är brottsligt eller annars uppsåtligt. 

Avslutningsvis ska det påpekas att oavsett huruvida culpa in contrahendo kan eller bör kunna 

tillämpas vid köp av fast egendom ska det ses som en absolut sista möjlighet för den skade-

lidande parten att reparera sin skada. Det förefaller som att handpenningavtal med ömsesi-

diga klausuler om skadestånd är det verktyg som är bäst lämpat för båda parterna att för-

säkra sig mot ren förmögenhetsskada. 
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Figurer 

Α ⎯  ⎯  ⎯ Β 

Figur 1. A och B symboliserar de obundna parterna där A är den skadelidande medan B är den presumtive 

skadevållaren. B är föremål för ett eventuellt skadeståndsansvar. 


