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Abstract 
 
 
 
 
The starting point must be that as long as no binding agreement between 
negotiators has been concluded, the negotiators has no obligations towards each 
other. Swedish Law does, however, recognize that obligations may arise in a pre-
contractual phase. Different circumstances may add liability in a pre-contractual 
phase. This essay is a study about what the presumptions are for the liability in a 
pre-contractual phase. This essay also deals with what circumstances a party can 
add when he will claim damages in a pre-contractual phase. The essay only deals 
with Commercial Contract Law and Swedish Law.    
 
The purpose of this essay is to analyze when a liability on the whole will be 
present in the pre-contractual phase of a negotiation. My focus is on negotiations 
where parties intend to enter into a contract but where the negotiations are called 
off before any agreement has been made. In connection with this scenario one of 
the party claims damages for the needless costs that he has brought upon himself 
or for the economic damage that has emerged in connection with the negotiations 
that were called off. My purpose of this essay is also to study which 
circumstances a party may add liability for in a pre-contractual phase.  
 
In order to answer my questions I have used a traditional juridical method. 
Because this essay does not deal with any specific regulation, my main sources 
have been the few cases that are available for this kind of study.   
 
In order to bring up liability in a pre-contractual phase, a good faith obligation 
must have entered between the negotiating parties and one of them must have 
violated this obligation in a negligent way. A prerequisite for liability is that the 
suffering party has relied on the negligent information. Only unethical behaviour 
can cause a liability for damages. There are different circumstances that a party 
can add when he will claim damages in a pre-contractual phase. These 
circumstances can mainly be summarized in two different categories. Either one 
party has given false or misleading information or a party has failed to inform the 
other party of different circumstances that are important for the other party.  
 
Keywords 
 
Liability in a pre-contractual phase, good faith, negligent behavior, culpa in 
contrahendo, dolus in contrahendo.  
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Sammanfattning 
 
 
 
 
Som utgångspunkt har förhandlingsparterna vid avtalsförhandlingar inte någon 
som helst förpliktelse i förhållande till varandra i utomkontraktuella situationer, 
det vill säga där förhandlingsparterna är avtalsmässigt obundna. Emellertid kan 
det redan under utomkontraktuella situationer uppkomma skyldighet i fråga om 
hur parter bör agera. Omständigheter kan komma att läggas till grund för ansvar i 
utomkontraktuella situationer. Denna uppsats handlar om vilka förutsättningarna 
är för skadeståndsansvar vid avtalsförhandlingar där förhandlingsparter är 
avtalsmässigt obundna. Den behandlar också vilka omständigheter som en part 
kan lägga till grund för skadeståndsanspråk före avtal. I uppsatsen behandlas 
enbart kommersiella avtalsförhandlingar och svensk rätt.  
 
Syftet med uppsatsen är att analysera när utomkontraktuellt ansvar vid 
avtalsförhandlingar överhuvudtaget kan komma att bli aktuellt. Fokus ligger på 
förhandlingar där två parter förhandlar med avsikt att ingå avtal men där 
förhandlingarna på ett eller annat sätt avbryts innan avtal slutits. I samband med 
detta gör en förhandlingspart anspråk på ersättning för de onödiga kostnader som 
denne dragit på sig under förhandlingarna eller för ekonomisk skada som 
uppkommit i samband med att förhandlingarna avbryts. Tanken är även att 
undersöka vilka omständigheter som en part kan lägga till grund för ett 
skadeståndsanspråk före avtal.  
 
För att kunna besvara mina frågeställningar har jag använt mig av sedvanlig 
juridisk metod. Eftersom inte uppsatsen behandlar någon specifik lag har vikten 
förlagts på doktrinen och de få rättsfall som finns att tillgå inom området.  
 
För att utomkontraktuellt ansvar vid avtalsförhandlingar ska aktualiseras ska en 
lojalitetsplikt har inträtt mellan parterna och motparten ska ha brutit mot denna på 
ett klandervärt sätt, antingen uppsåtligt (dolus in contrahendo) eller oaktsamt 
(culpa in contrahendo). En förutsättning för ansvar är att den skadelidande hyst 
befogad tillit till den oaktsamt förmedlade informationen. Endast oetiska 
beteenden hos den som avbryter förhandlingar kan medföra att denne blir 
skadeståndsskyldig. Det finns olika omständigheter av skiftande karaktär som en 
part kan lägga till grund för ett skadeståndsanspråk. Dessa omständigheter kan 
huvudsakligen sammanfattas i två olika typer. Antingen har en förhandlingspart 
lämnat vissa felaktiga eller vilseledande uppgifter eller har en förhandlingspart 
underlåtit att upplysa om omständigheter som kan vara av betydelse för 
motparten.  
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Utomkontraktuellt ansvar, lojalitetsplikt, klandervärt beteende, culpa in 
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1. Inledning 
 
 
 
 
1.1 Problemställning och syfte 
 
Runt om i vårt avlånga land sluts ett stort antal avtal varje dag. För parterna som 
sluter avtal är det av intresse att avtalen är väl underbyggda så att de inte i 
efterhand visar sig ha medfört mer skada än nytta. Därför föregås avtalsslut ofta 
av avtalsförhandlingar där parterna överlägger om avtalsvillkor och så vidare för 
att undvika sådana skador. Som utgångspunkt har förhandlingsparterna inte någon 
som helst förpliktelse i förhållande till varandra i utomkontraktuella situationer1. 
Parterna får stå för sina egna kostnader som uppkommer med anledning av de 
förberedande insatserna och de kan inte få ersättning av motparten ifall insatserna 
blir onödiga.2 Var och en kan själv bestämma om de överhuvudtaget vill ingå 
avtal, med vem avtalet ska ingås och innehållet i avtalet.3 Det är detta som kallas 
för avtalsfrihet. Emellertid kan det redan under utomkontraktuella situationer 
uppkomma skyldighet i fråga om hur parter bör agera vid avtalsförhandlingar. 
Omständigheter vid avtalsförhandlingar kan komma att läggas till grund för 
ansvar i utomkontraktuella situationer. Vid relationer där ett avtal existerar mellan 
parter blir en part bara ansvarig i förhållande till sin avtalsmotpart och gränsen för 
hur stor skadan kan bli bestäms av vad avtalet omfattar. På det utomkontraktuella 
området kan avtalet av förklarliga skäl inte användas för att avgöra hur stor 
skadan kan bli. Istället måste andra förutsättningar avgöra detta.4 Denna uppsats 
behandlar två problemställningar med anknytning till avtalsförhandlingar där 
förhandlingsparter är avtalsmässigt obundna. Dessa är följande:  
 
Vilka är förutsättningarna för ett utomkontraktuellt ansvar? 
 
Vilka omständigheter kan part lägga till grund för ett skadeståndsanspråk före 
avtal?  
 
Syftet med uppsatsen är att analysera när utomkontraktuellt ansvar vid 
avtalsförhandlingar överhuvudtaget kan komma att bli aktuellt. Fokus ligger på 
avtalsförhandlingar där parter förhandlar med avsikt att ingå avtal men där 

                                                 
1 Med en utomkontraktuell situation menas att förhandlingsparterna är avtalsmässigt obundna.   
2 E.P. Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, 2007, s. 23.  
3 J. Ramberg & C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007, s. 28 
4 E.P. Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, 2007, s. 284f. 
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förhandlingarna på ett eller annat sätt avbryts innan avtal slutits. I samband med 
detta gör en förhandlingspart anspråk på ersättning för de onödiga kostnader som 
denne dragit på sig under förhandlingarna eller för ekonomisk skada som 
uppkommit i samband med att förhandlingarna avbryts. Tanken är även att 
undersöka vilka omständigheter som en part kan lägga till grund för ett 
skadeståndsanspråk före avtal.  
 
 
1.2 Avgränsningar 
 
Uppsatsen behandlar kommersiella avtalsförhandlingar. Uppsatsen avser att 
enbart behandla svensk rätt och behandlar också endast utomkontraktuellt ansvar 
där två parter förhandlar om avtal. Uppsatsen behandlar frågan om ansvar när 
förhandlingar inte lett till avtal. Därmed lämnas skadestånd i samband med avtals 
ogiltighet utanför uppsatsens innehåll. Vilken skada som ersätts om motpart 
brister i sin lojalitetsplikt vid avtalsförhandlingar lämnas också utanför. Här 
konstateras bara att skadestånd ersätts till det negativa kontraktsintresset.5 Frågan 
om det krävs sakliga skäl för att en förhandlingspart ska kunna avbryta 
avtalsförhandlingar utan rättsliga påföljder sammanhänger med frågan om 
kontraheringsplikt, det vill säga om det finns en skyldighet för parterna att 
fortsätta förhandla tills alla möjligheter att enas är uttömda och en skyldighet att 
försöka få avtal till stånd. Denna fråga har lämnats utan avseende. Den läsare som 
har intresse för denna fråga hänvisas till Erika P. Björkdahls avhandling, Lojalitet 
och kontraktsliknande förhållanden.  
 
 
1.3 Metod och material 
 
Den metod som används i denna uppsats är sedvanlig juridisk metod. Därmed 
utgår materialet från traditionella rättskällor som rättspraxis och litteratur på 
området. Då inte uppsatsen behandlar någon specifik lag läggs vikten på doktrinen 
och de få rättsfall som finns att tillgå inom området. I svensk praxis finns endast 
tre rättsfall som behandlar frågan om utomkontraktuellt ansvar vid 
avtalsförhandlingar. Det finns även en begränsad litteratur på området, även om 
frågan om utomkontraktuellt ansvar fått ökad uppmärksamhet på senare tid.6  
 
 
 
                                                 
5 B. Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, 2006, s. 152. 
6 Ett bevis för detta är till exempel Erika P. Björkdahls avhandling Lojalitet och kontraktsliknande 
förhållanden (2007) och Anders Holms avhandling Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en 
allmän rättsprincip (2004).  
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1.4 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med en analys av vilka förutsättningarna är för att 
utomkontraktuellt ansvar vid avtalsförhandlingar ska kunna bli aktuellt. En 
förutsättning för detta är att en lojalitetsplikt ska ha inträtt mellan parterna och att 
motparten brutit mot denna på ett klandervärt sätt. Klandervärt beteende innebär 
att förhandlingsparten oaktsamt (culpa in contrahendo) eller uppsåtligt (dolus in 
contrahendo) förorsakat förhandlingspart att dra på sig onödiga kostnader i 
samband med förhandlingar. I kapitlet diskuteras när en parts lojalitetsplikt 
inträder och vari den består. Tanken är att där göra en relativt djupgående analys 
av när en parts lojalitetsförpliktelse inträder. Dessutom kommer jag i kapitel 2 
diskutera frågan om betydelsen av att det föreligger en intention att ingå avtal 
samt om det krävs sakliga skäl för att avbryta förhandlingarna när lojalitetsplikt 
inträtt utan att riskera rättsliga påföljder. Beteenden som kan leda till ersättning 
under avtalsförhandlingar mellan avtalsmässigt obundna parter diskuteras också. 
Häri diskuteras rättsfigurer som culpa in contrahendo och dolus in contrahendo. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  
 
I Kapitel 3 analyseras vilka omständigheter som kan läggas till grund för ett 
skadeståndsanspråk före avtal. Det finns olika omständigheter av skiftande 
karaktär som en part kan lägga till grund för ett skadeståndsanspråk. I kapitlet 
kommer ett resonemang kring dessa typer av omständigheter att föras.    
 
Uppsatsen avslutas med en slutsats och avslutande kommentarer.    
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2. Förutsättningar för utomkontraktuellt 
ansvar 
 
 
 
 
2.1 Inledning 
 
Förevarande kapitel avser att analysera vilka förutsättningarna är för att ett 
utomkontraktuellt ansvar vid avtalsförhandlingar ska kunna bli aktuellt (vilka är 
förutsättningarna för att överhuvudtaget ha möjlighet till ersättning mellan 
avtalsmässigt obundna parter?). Centrala rättsfall och doktrin på området bildar 
utgångspunkt för diskussionen.  
 
 
2.2 Redogörelse för centrala rättsfall  
 
Då rättsfallen utgör grundmaterialet för den analys som uppsatsen innehåller följer 
här relativt ingående redogörelser för omständigheterna och den rättsliga 
bedömningen i respektive fall.  
 
 
NJA 1963 s. 105 
 
En av huvuddelägarna i ett colombianskt aktiebolag, Graffman, förhandlade med Eriksson, en 
svensk affärsman boende i Venezuela. Förhandlingarna gällde anställning av Eriksson som VD för 
det colombianska bolaget. Vid förhandlingarna var förutom Graffman även Francisco M 
närvarande vid några tillfällen. Han var också en inflytelserik person inom det colombianska 
företaget. Efter en tids förhandlingar enades parterna om villkoren för Erikssons anställning. 
Överenskommelsen resulterade i ett anställningsavtal som överlämnades till Eriksson. En 
förutsättning för att avtalet skulle träda ikraft var dock att bolagsstämman skulle godkänna avtalet, 
i enlighet med colombiansk lagstiftning. Detta var Eriksson medveten om. Eriksson uppmanades 
av Graffman att komma till Colombia för att påbörja sin tjänstgöring som VD trots att avtal 
formellt inte var ingånget. Något godkännande från bolagsstämman kom aldrig till stånd. Eriksson 
påstod att Graffman, under förhandlingarna, lämnat sken av att bolagsstämmans godkännande 
enbart var en formalitet och att Graffman därmed uppträtt vilseledande. Eriksson yrkade ersättning 
för de skador som uppstått till följd av att ett avtal inte kommit till stånd.  
 
HD fann att Erikssons uppfattning var befogad. Även om Eriksson känt till att bolagsstämmans 
godkännande var en förutsättning för att avtalet skulle träda ikraft så hade denne, på grund av den 
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position som Graffman hade i det colombianska bolaget, skäl att anta att det inte skulle vara något 
hinder för hans anställning. Behovet av bolagsstämmans godkännande måste ha framstått som 
praktiskt betydelselöst för Eriksson. HD ansåg dock inte detta beteende av Graffman vara 
tillräckligt vårdslöst för att ansvar skulle kunna utkrävas på grund av detta. Avgörande blev istället 
det telegram som tillsänts Eriksson några dagar efter uppgörelsen. I detta telegram uppmanades 
Eriksson att inställa sig i Colombia för tjänstgöring som VD. Telegrammets innehåll fick Eriksson 
att känna sig säker på att godkännandet endast var en formalitet. Att denna tolkning varit tänkbar 
måste Graffman ha insett. Graffman har även vitsordat att han vid avsändandet av telegrammet 
varit tveksam till om bolagsstämman skulle godkänna avtalet. Att under dessa omständigheter trots 
det sända detta telegram, vilket var ägnat att vilseleda Eriksson med avseende på utsikterna för 
honom att få anställning i bolaget, inbegriper en sådan vårdslöshet att Graffman dömdes skyldig 
att betala Eriksson skadestånd.   
 
   
NJA 1978 s. 147 
 
Fastighetsägaren Abacus förhandlade med livsmedelsföretaget Tössberg. Förhandlingarna gällde 
upplåtelse av lokal för livsmedelsbutik i Abacus fastighet.  I fallet hade Abacus och Tössberg vid 
ett sammanträde ingått ett muntligt projekteringsavtal. Avtalet innebar att en viss lokal skulle 
reserveras och projekteras för en livsmedelsbutik som Tössberg avsåg att driva i lokalen och att 
livsmedelsföretaget skulle hyra den från tidpunkten då lokalen färdigställts. Det gjordes under 
förhandlingarna ingen närmare precisering av de ekonomiska villkoren. Enligt projekteringsavtalet 
skulle Abacus vidta åtgärder för planering och inredning av lokalen i enlighet med Tössbergs 
önskemål. Lokalen anpassades beträffande bärande pelares placering, ventilationsanläggningar, 
samt rör och elinstallationer efter att det skulle drivas en livsmedelsbutik däri. Därefter avstod 
Tössberg från den tilltänkta etableringen. I första hand yrkade Abacus att projekteringsavtalet 
innebar skyldighet för Tössberg att ta lokalen i anspråk genom avtal om hyra eller i varje fall 
skyldighet att betala för bolagets onödiga kostnader för projektering och installationer. För att 
kunna avgöra frågan om skadestånd gjorde HD en bedömning av vilka rättsverkningar 
projekteringsavtalet skulle anses ha. HD fann att projekteringsavtalet var alldeles för lösligt för att 
medföra skyldighet för parterna att träffa ett upplåtelseavtal. Projekteringsavtalet var endast 
muntligt och lämnade väsentliga punkter öppna. Några av dessa öppna punkter var hur lång 
hyrestiden skulle vara och hur ersättningen skulle bestämmas. Domstolen ansåg dock att det 
genom projekteringsavtalet hade uppkommit viss förpliktelse för parterna att samarbeta med sikte 
på en lokalupplåtelse och att man därvid skulle ta skälig hänsyn till motpartens intressen. I andra 
hand yrkade Abacus skadestånd under påstående att Tössberg gjort sig skyldig till culpa in 
contrahendo genom vårdslöst beteende. Tössberg hade uppträtt som om avtal kommit till stånd och 
i vart fall dragit ut på tiden med att genomföra de undersökningar som behövdes för ett definitivt 
besked. HD fann inte att Tössbergs beteende kunnat anses som vårdslöst. Abacus hade inte heller 
själv i tillräcklig utsträckning bevakat sina intressen. Därmed ogillade HD Abacus 
skadeståndsyrkande.    
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NJA 1990 s. 745 
 
I fallet hade Bertil L och SRM inlett förhandlingar. Syftet var att ingå ett avtal om exklusiv 
återförsäljningsrätt för SRM till en Super V-pump. Förutsättningen för att parterna skulle kunna 
komma fram till ett slutligt avtal om försäljningsrättigheterna var att SRM hade möjlighet att 
överta licensrätten till pumpen av en från förhandlingarna utomstående part. I väntan på att avtal 
om licensrätten skulle inträffa kom parterna i februari 1981 överens om att Bertil L skulle få sälja 
pumpar. Vid detta tillfälle finansierade SRM ett antal pumpar för Bertil L:s räkning. Denna 
överenskommelse kom att sammanfattas i ett PM som sedan skapade grund för parternas fortsatta 
förhandlingar och samarbete. I maj 1981 skickade SRM ett brev till Bertil L. Brevet innehöll 
information om att SRM slutit ett samarbetsavtal med ägaren av licensrätten till Super V-pumpen 
och att ett möjligt avtal skulle ingås senast den 31 december 1981. Brevet innehöll också uppgifter 
om att samarbetsavtalet gav Bertil L rätt att teckna försäljningsavtal avseende pumpen. Efter 
ungefär ett år valde SRM att inte teckna något avtal med Bertil L även om bolaget genom slutligt 
samarbetsavtal fått licensrätten till pumpen. Bertil L yrkade därefter skadestånd av SRM under 
påstående att bolaget gjort sig skyldig till dolus alternativt culpa in contrahendo när bolaget passivt 
sett på hur han lade ned arbete och kostnader på en framtida försäljningsverksamhet som inte 
kunde brukas utan att ett avtal kom till stånd. För att avgöra denna fråga gjorde HD en prövning av 
hur förhållandet varit beskaffad mellan förhandlingsparterna. Av domstolens prövning framgår att 
vid slutet av våren 1981 hade avtalsförhandlingarna mellan parterna nått så långt att såväl SRM 
som Bertil L var inriktade på att, om ett slutligt avtal kom till stånd vad gällde licensrätten till 
Super V-pumpen, så skulle Bertil L få återförsäljningsrätten till pumpen. Av den orsaken fick det 
anses att det vid denna tidpunkt hade uppkommit viss förpliktelse för bolaget att ta hänsyn till 
Bertil L:s intressen. Denna förpliktelse har i själva verket haft avseende på Bertil L:s intresse av att 
begränsa de marknadsföringsåtgärder som denne haft ifall något återförsäljaravtal inte kom till 
stånd. Skyldighet att betala skadestånd bör därmed uppstå om bolaget i detta avseende agerat 
illojalt. Bertil L hade för bedömningen av bolagets förfarande under senare delen av 
förhandlingarna hänfört sig till det brev som han i november skickade SRM. Där informerade han 
om sina marknadsföringsåtgärder. Enligt Bertil L hade SRM underlåtit att besvara brevet. Istället 
hade SRM låtit honom att fortsätta med marknadsföringen av pumpen under en lång tid till dess att 
bolaget till slut lämnade besked i avtalsfrågan. Därmed hade SRM:s beteende varit klandervärt 
eftersom de brustit i vad som varit en plikt för bolaget i att besvara brevet. Med tanke på vad som 
parterna hade diskuterat och att Bertil L bara sålt en Super V-pump har bolaget inte saknat fog för 
sin uppfattning att de av Bertil L:s angivna kostnaderna måste vara avsevärt överdrivna. Till följd 
av det anförda kunde inte ansvar enligt culpa in contrahendo klandras bolaget för att de inte svarat 
på det ifrågavarande brevet. När licensavtal slöts mellan ägaren av licensrätten till pumpen och 
SRM i februari 1982 och bolaget i samband med detta fattade beslut om att de inte längre skulle 
ingå ett återförsäljaravtal med Bertil L uppstod en skyldighet för bolaget att omgående meddela 
Bertil L om detta beslut. Bolaget väntade dock fram till sammanträdet i mars 1982 med att ge 
Bertil L besked om sitt beslut. Detta betraktades som klandervärt (culpa in contrahendo). Eftersom 
Bertil L inte haft kostnader av betydelse för försäljningsverksamheten under denna tid som SRM 
väntade med att ge besked kunde bolagets dröjsmål inte anses vara sådant att det bör föranleda 
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skadeståndsskyldighet. HD biföll därför inte yrkandet på denna grund. Något skadestånd dömdes 
således inte ut.  
 
 
2.3 Lojalitetsplikt vid avtalsförhandlingar  
 
2.3.1 Allmänt   
 
I den avtalsrättsliga doktrinen talar man om en så kallad lojalitetsplikt. 
Lojalitetsplikten finns inte uttryckt i någon specifik lag. Istället ses principen som 
en allmän rättsprincip.7 I doktrinen8 definieras lojalitetsplikten såsom en plikt för 
parter i ett avtalsförhållande att inte ensidigt ta till vara egna intressen som kan 
vara till skada för motparten. Avtalsparterna ska istället inom vissa gränser beakta 
varandras intressen. Lojalitetsprincipen utgör en vägledning för parterna och 
bildar utgångspunkt för hur de bör förhålla sig genom att inte enbart tillvarata sitt 
eget intresse utan också att hjälpa varandra för att få ut det mesta av avtalet. 
Grundidén är att en part i första hand ska tänka på sig själv men denne kan bli 
skyldig att vara aktiv till förmån för motparten.9  
 
En allmän lojalitetsplikt bör lämpligen vara av stor praktisk betydelse då den ökar 
balansen mellan avtalsparterna samt tilliten till motparten. En allmän 
lojalitetsplikt kan dessutom verka konfliktbegränsande under avtalets 
fullgörande.10  
 
När parterna slutligen har träffat ett avtal föreligger mestadels en långtgående 
lojalitetsplikt.11 Lojalitetsplikten är huvudsakligen utpräglad mellan parter i ett 
avtalsförhållande men en viss lojalitetsplikt kan uppkomma redan innan parter har 
ingått ett avtal.12 Det är här frågan om situationer där inledande förhandlingar och 
kontakter har påbörjats mellan parterna i avsikt att ingå ett avtal av ett visst slag.13 
Det är denna senare form av krav på lojalitet som är föremål för intresse i denna 
uppsats.  
 
 

                                                 
7 L E. Taxell, Avtalsrätt: Bakgrund, sammanfattning, utblick, 1997, s. 65f. 
8 Se L E. Taxell, a.a., 1997, s. 65f, H. Nicander, Lojalitetsplikt före, under och efter 
avtalsförhållanden, JT 1995/96, s. 31f, J. Ramberg & C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007, s. 35f. 
9 J. Ramberg & C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007, s. 35f.  
10 M. Nilsson, Lojalitetsprincipen – en studie av kommersiella avtalsparters lojalitetsplikt, 2003, s. 
8.  
11 C. Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal, 1993, s. 7. 
12 A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002, s. 111. 
13 H. Nicander, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, JT 1995/96, s. 46. 
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2.3.2 När inträder lojalitetsplikt? – Förhandlingsläget ger uttryck för 
att det finns förutsättningar för att avtal kan komma till stånd 
 
Av de rättsfallen som hittills avgjorts – och som redovisats ovan – kan man inte 
besvara frågan på ett generellt sätt när en lojalitetsförpliktelse uppkommer. Det 
beror på avtalstypen och omständigheterna i det enskilda fallet när lojalitetsplikt 
inträder.14 Utgångspunkten är att förhandlingar inledningsvis är oförpliktande och 
syftar till att utforska möjligheten att nå fram till ett avtal.15 Till exempel kan en 
av parterna avbryta förhandlingarna utan att ange något skäl för det. Dessutom har 
parterna rätt att föra parallella förhandlingar med andra potentiella avtalsparter 
utan att tala om det för sina förhandlingsparter.16 I ovanstående rättsfall har HD 
klargjort vad som kan ge skäl för att ett skadeståndsanspråk i utomkontraktuella 
situationer ska erkännas och vad som gör att ageranden under förhandlingarna inte 
längre skall var oförpliktande utan tvärtom leda till rättsliga följder. Vid sin 
prövning utgick domstolen från förhandlingssituationen i det enskilda fallet. 
Prövningen tar sikte på att utreda hur förhandlingsläget kan uppfattas med 
avseende på möjligheten att avtal kommer att ingås.17 Det handlar om att klargöra 
om det finns ett skyddsvärt intresse. En förpliktelse existerar när ett skyddsvärt 
intresse, som bör beaktas, kan anses föreligga. Ett skyddsvärt intresse kan anses 
ha uppstått när förhandlingsläget ger uttryck för att det finns förutsättningar för att 
avtal kan komma till stånd och då en förhandlingspart med skäl förlitar sig härpå 
och i befogad utsträckning börjar ådra sig kostnader i syfte att nå en slutlig 
uppgörelse.18 Enligt Nicander är det avgörande i frågan när en lojalitetsplikt 
uppstår vid avtals ingående i vilken mån motparten ådragit sig eller kan komma 
att ådra sig kostnader.19 Det är alltså fråga om att definiera en tidpunkt då 
relationen mellan parterna har blivit så nära att motparten har skäl för att ådra sig 
kostnader i tron att avtal kan komma till stånd. Om förhandlingsläget ger en bild 
av nu nämnd karaktär kan det ställas vissa krav på parternas beteenden, nämligen 
att de tar skälig hänsyn till varandras intressen.  
 
Nu redovisat förklaringssätt av när lojalitetsplikt vid avtalsförhandlingar inträder 
och vad rättsprincipen betyder för förhandlingsparterna kan skönjas i tidigare 
nämnda rättsfall. I NJA 1978 s. 147 ansåg HD att det genom projekteringsavtalet 
kunde anses ha uppkommit viss förpliktelse för Abacus och Tössberg att 
samarbeta med sikte på en framtida upplåtelse av lokal och att man därvid skulle 
ta skälig hänsyn till motpartens intressen.  

                                                 
14 Se H. Nicander, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, JT 1995/96, s. 46, NJA 
1963 s. 105, NJA 1978 s. 147, NJA 1990 s. 745. 
15 E.P. Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, 2007, s. 288. 
16 J. Ramberg & C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007, s. 61. 
17 E.P. Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, 2007, s. 287. 
18 A.a., s. 287f.  
19 H. Nicander, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, JT 1995/96, s. 47. 
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Av händelserna i fallet NJA 1990 s. 745 framgår att förhandlingarna var så långt 
gångna att parterna var inriktade på att Bertil L skulle få återförsäljningsrätten till 
Super V-pumpen och denne hade med anledning därav haft kostnader för 
planering och investeringar.20 Detta kan beskrivas så att tillståndet i 
förhandlingssituationen ger ett uttryck för att det finns förutsättningar för att avtal 
kan komma till stånd och att det således kan ställas vissa krav på parternas 
beteenden, nämligen att de tar skälig hänsyn till varandras intressen.     
 
Förklaringssättet av när lojalitetsplikt vid avtalsförhandlingar inträder och vad 
rättsprincipen betyder för förhandlingsparterna kan också prövas på NJA 1963 s. 
105. När man undersöker rättsfallet mot bakgrund av det förklaringssätt som 
presenterats kan följande sägas. Det kan konstateras att möjligheten till att slutligt 
avtal skulle inträffa var goda. I fallet var bolagsstämmans beslut det enda 
återstående momentet innan avtal kunde ingås. Av den orsaken kan det påstås att 
förhandlingsläget gav en bild av att avtal skulle komma att ingås om inget oväntat 
inträffade. Följaktligen skulle också parterna behöva iaktta varandras intressen.21   
 
Således avgörs frågan huruvida en lojalitetsplikt föreligger mellan 
förhandlingsparterna utifrån om förhandlingsläget ger uttryck för att det finns 
förutsättningar för att avtal kan komma att ingås om de fortsatta förhandlingarna 
inte visar något annat. Resultatet av detta innebär att förhandlingarna inte längre 
är oförpliktande utan istället har en förpliktelse att i viss utsträckning beakta 
motpartens intressen inträtt. Det är detta som kallas en lojalitetsplikt.  
 
 
2.3.3 Avgörande omständigheter – avsiktsförklaring och långt gångna 
förhandlingar  
 
Härnäst bör uppmärksammas vilka omständigheter som ger anledning att uppfatta 
förhandlingsläget så att det finns förutsättningar för att avtal kan komma att ingås 
om inget oväntat sker. En omständighet som kan ge intryck av att avtal kan 
komma till stånd är om förhandlingsparterna har ingått någon form av 
överenskommelse om att ingå avtal. Det kan till exempel handla om vad parterna 
ibland kallar projekteringsavtal, avsiktsförklaring eller ett så kallat letter of intent. 
Lojalitetsplikten mellan förhandlingsparter förmodas bli stärkt genom en 
ömsesidig avsiktsförklaring.22 Det bör dock observeras att doktrinens uppfattning 
är att det inte går att tillskriva sådana överenskommelser någon enhetlig rättslig 
innebörd. Oklarhet råder därför att vissa termer, såsom letter of intent, används för 

                                                 
20 A. Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, 2004, s. 98. 
21 E.P. Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, 2007, s. 290. 
22 A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002, s. 115. 
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överenskommelser av väldigt olika slag.23 Som exempel kan nämnas den 
situationen då den ena parten utfärdar vad han anser vara letter of intent medan 
den andra parten genom att acceptera det anser sig ha fått ett avtal till stånd.24   
 
Trots dessa oklarheter tycks förekomsten av en avsiktsförklaring mellan de 
förhandlande parterna från objektiv synpunkt kunna ge uttryck för att det finns 
förutsättningar för att avtal kan komma att ingås förutsatt att inte de fortsatta 
förhandlingarna visar något annat. Till följd därav kan avsiktsförklaringen 
uppfattas som en signal på att förhandlingarna därmed skall drivas med visst 
allvar och att lojalitetsplikt har inträtt.25 Rättsfallet NJA 1978 s. 147 stöder en 
sådan uppfattning. Som tidigare nämnts hade de förhandlande parterna i det fallet 
ingått en avsiktsförklaring i form av ett projekteringsavtal. Avtalet innebar att 
vissa lokaler skulle reserveras och projekteras för en butikslokal som 
livsmedelsföretaget ämnade driva i lokalen och att livsmedelsföretaget, sedan 
lokalerna färdigställts, skulle hyra dem. HD ansåg att det genom 
projekteringsavtalet uppkommit en viss förpliktelse för parterna att samarbeta 
med sikte på en framtida lokalupplåtelse. Det kan påstås att projekteringsavtalet i 
rättsfallet var så intetsägande att innehållet i sig inte gav uttryck för några 
förpliktelser. Synpunkten framförs av Björkdahl med stöd av Adlercreutz. De 
båda menar att HD: s resonemang därför kan tolkas så att blotta existensen av 
projekteringsavtalet gavs betydelse för hur parternas relation kunde uppfattas och 
hur de fortsättningsvis skulle agera. Innehållet i projekteringsavtalet som 
utgångspunkt saknade således betydelse. Enbart det förhållandet att parterna har 
påbörjat en diskussion som resulterar i en gemensam överenskommelse ger 
uttryck för allvaret i parternas önskan att ingå avtal.26 Dessa synpunkter som 
innebär att innehållet i överenskommelsen som utgångspunkt saknar betydelse 
kritiseras av Ramberg och Ramberg. De menar att det avgörande är en tolkning av 
innehållet i dokumentet.27  
 
En annan omständighet som har betydelse och som kan uppfattas så att det finns 
förutsättningar för att avtal kan komma till stånd är att förhandlingarna har nått 
långt.28 Denna omständighet framgår av NJA 1990 s. 745. I rättsfallet uttrycks 
detta så att avtalsförhandlingarna mellan parterna hade nått så långt att såväl SRM 
som Bertil L var inriktade på att slutligt avtal skulle komma till stånd.29 Därmed 
                                                 
23 Se bl.a. A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002, s. 113ff., E.P. Björkdahl, Lojalitet och 
kontraktsliknande förhållanden, 2007, s. 292, J. Ramberg & C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007, 
s. 64 och B. Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, 2006, s. 147f.  
24 J. Hellner, Kommersiell avtalsrätt, 1993, s. 37. 
25 E.P. Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, 2007, s. 293. 
26 Se E.P. Björkdahl, a.a., 2007, s. 293f och A. Adlercreutz, Rättsverkan av brutna 
avtalsförhandlingar och andra fall av ofullständiga avtal, SvJT 1987, s. 502. 
27 J. Ramberg & C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007, s. 65. 
28 J. Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar, JT 1991/92, s. 138. 
29 NJA 1990 s. 745. 
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hade viss förpliktelse uppstått för parterna att visa hänsyn till varandras intressen. 
Svårigheten är att fastställa vid vilken tidpunkt som förhandlingarna har nått så 
långt att parterna ska iaktta varandras intressen. I fallet NJA 1990 s. 745 var 
parterna eniga om att slutligt avtal skulle ingås.30        
    
Sammanfattningsvis finns det följaktligen omständigheter som ger anledning att 
uppfatta förhandlingsläget så att det finns förutsättningar för att avtal kan komma 
att ingås. En sådan omständighet är till exempel ett letter of intent eller att 
förhandlingarna har nått väldigt långt.  
 
 
2.4 Kravet på att det ska föreligga en intention att ingå 
avtal 
 
Som tidigare nämnts är förhandlingsparter i ett inledande skede av 
avtalsförhandlingarna oförpliktade. Förhandlingarna syftar då många gånger till 
att utforska möjligheten att nå fram till ett avtal.31 Under de inledande 
avtalsförhandlingarna är det acceptabelt att en förhandlingspart inte ser sin 
motpart som en eventuellt kommande avtalsmotpart. Även avtalsförhandlingar där 
motiven är att ta kontakt för att komma över viss information eller att inleda 
förhandlingar för att se vilket marknadsvärde sitt egna företag har torde anses 
accepterat under denna period. När däremot lojalitetsplikt har inträtt och 
förhandlingsparterna anses ha en skyldighet att beakta varandras intressen ska det 
föreligga en intention att ingå avtal. Således ska förhandlingsparterna se varandra 
som eventuella avtalspartners.32 En förhandlingspart har en skyldighet att klargöra 
för motparten om att man inte längre har någon intention om att vilja ingå avtal. 
Om inget klargörande lämnas kan försummelsen komma att ligga till grund för 
skadestånd.33

 
 
2.5 Krävs sakliga skäl för att avbryta förhandlingarna 
efter att lojalitetsplikt inträtt?  
 
Detta avsnitt syftar till att reda ut huruvida det krävs sakliga skäl för att avbryta 
förhandlingarna efter det att lojalitetsplikt har inträffat och hur detta i så fall går 
att förena med principen om avtalsfrihet. I litteraturen förs en diskussion om det 
bör uppställas krav på sakliga skäl för att en part ska få avbryta förhandlingarna 
                                                 
30 E.P. Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, 2007, s. 294. 
31 Se avsnitt 2.3.2. 
32 E.P. Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, 2007, s. 296f. 
33 J. Ramberg & C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007, s. 98. 
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utan att riskera rättsliga påföljder.34 Ramberg och Ramberg menar att 
utgångspunkten bör vara att en förhandlingspart inte behöver uppge något sakligt 
skäl om denne inte finner att man kan komma överens om ett avgörande villkor 
eller om denne inte längre vill ingå avtal.35 Gomard anför att varje 
förhandlingspart frivilligt ska kunna avgöra om han eller hon vill ingå en 
avtalsförpliktelse.36 Vahlén menar även han att det inte bör krävas sakliga skäl för 
att en part ska få avbryta förhandlingarna. Varje förhandlingspart ska frivilligt 
kunna avslå avtalsslut.37 Enligt Hellner ska en part som huvudregel fritt kunna dra 
sig ur förhandlingen när som helst även om förhandlingarna pågått relativt 
länge.38 Om det föreligger ett letter of intent som har upprättats när större delen av 
förhandlingarna är avslutade och parterna i princip har bundit sig krävs det dock 
godtagbara skäl för att avbryta förhandlingar.39 Lando är av liknande uppfattning 
som Hellner. Denne anför att en part generellt sätt kan avbryta förhandlingarna 
utan att uppge sakliga skäl varför. I vissa situationer kan dock krav på att ange 
sakliga skäl föreligga. Vilka situationer det handlar om uppger inte Lando.40 
Simonsen är av uppfattningen att mycket talar för att det bör uppställas krav på 
sakliga skäl för att en part ska kunna dra sig ur förhandlingar utan att riskera 
rättsliga påföljder.41 Även Grönfors anser att det krävs särskilda skäl för att 
frånträda långt gångna förhandlingar men endast om dessa nått så långt att bara 
10-15 % återstår innan full enighet har uppnåtts.42   
 
Det är uppenbart att författarna, inom doktrinen inte är eniga om en part måste ha 
sakliga skäl för att kunna avbryta förhandlingar utan risk för att drabbas av 
skadestånd.  
 
En motsättning kommer att uppstå med principen om avtalsfrihet om sakliga skäl 
förmodas krävas för att en part ska kunna avbryta förhandlingar utan att riskera 
rättsliga påföljder. Avtalsfriheten innebär att var och en själva ska kunna 
bestämma om de överhuvudtaget vill ingå avtal, med vem avtalet ska ingås och 
innehållet i avtalet.43 Frågan uppstår då hur ett utomkontraktuellt ansvar kan 
kombineras med principen om avtalsfrihet?  
 
Svaret ligger i att avtalsfriheten inte är fullständig. Denne är inte helt skyddad mot 
begränsande faktorer. Häri framträder avtalsfrihetens egentliga problem. Taxell 
                                                 
34 E.P. Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, 2007, s. 298.  
35 J. Ramberg & C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007, s. 97. 
36 B. Gomard, Letters of intent (hensiktserklaeringer), 1984, s. 444.  
37 För denna åsikt, se Vahlén i ett rättsutlåtande i NJA 1973 s. 175.  
38 J. Hellner, Kommersiell avtalsrätt, 1993, s. 35.  
39 J. Hellner, Letters of intent (hensiktserklaeringer), 1984, s. 453.  
40 O. Lando, When will a person be liable or bound when negotiating a contract?, 2006, s. 237.  
41 L. Simonsen, Prekontraktuelt ansvar, 1997, s. 74, 179 och 226.  
42 K. Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, 1993, s. 75f.  
43 J. Ramberg & C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007, s. 28. 
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formulerar det som att ”avtalsfriheten gäller till dess den stöter på någon 
begränsande omständighet”.44

 
 
2.6 Klandervärt beteende – dolus och culpa in 
contrahendo 
 
2.6.1 Allmänt  
 
En förhandlingspart ådrar sig emellanåt mycket höga kostnader vid förhandlingar. 
Kostnaderna kan till exempel bestå i resor och konsultkostnader. Som 
utgångspunkt bedriver samtliga förhandlingsparter i en förhandlingssituation 
förhandlingar på egen risk och de står för att dessa kostnader blir onyttiga om 
motparten avbryter förhandlingarna utan att något avtal kommit till stånd.45 Dock 
måste förhandlingarna ske i enlighet med god affärsmoral. Detta innebär att en 
motpart inte oaktsamt (culpa in contrahendo) eller uppsåtligt (dolus in 
contrahendo) får förorsaka förhandlingspart att dra på sig onödiga kostnader i 
samband med förhandlingar. Motparten får med andra ord inte vara klandervärd i 
sitt beteende.46  
 
 
2.6.2 Oaktsamhet - culpa in contrahendo 
 
Grunden för ansvar på grund av oaktsamt beteende i samband med avtals 
ingående benämns culpa in contrahendo.47   
 
Läran om culpa in contrahendo har sitt ursprung i tysk 1800-talsteori. En av de 
första i modern tid som introducerade läran var den tyske rättsvetenskapsmannen 
Jhering i en välkänd uppsats år 1861.48 Läran om culpa in contrahendo har trots 
svårigheter att slå igenom i svensk rätt utvecklats genom rättspraxis och doktrin. 
Idag kan den ses som en allmän skadeståndsrättslig princip i den svenska rätten.49   
   
Frågan om ett ansvar för culpa in contrahendo skall inträda kräver en analys av de 
särskilda omständigheterna i det enskilda fallet.50 För att fastslå vad som kan 
                                                 
44 L E. Taxell, Avtalsrätt: Bakgrund, sammanfattning, utblick, 1997, s. 36. 
45 J. Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar, JT 1991/92, s. 137. 
46 J. Ramberg & C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007, s. 61f. 
47 A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002, s. 110f. 
48 Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtgen oder nicht zur Perfektion gelangten 
Verträgen.  
49 J. Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar, JT 1991/92, s. 125 
och 139. 
50 A.a., s. 133. 
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anses vara vårdslöst tar man utgångspunkt i en affärsetisk norm som utarbetats.51 
Endast oetiska beteenden hos den som avbryter förhandlingar kan medföra att 
denne blir skadeståndsskyldig.52 För ett utomkontraktuellt ansvar fordras att 
skadevållaren bort inse att hans beteende skulle kunna föranleda den aktuella 
skadan.53 Således fordras att den skadevållande är i ond tro. Dessutom krävs att 
den skadelidande haft anledning att förlita sig på den informationen som denne 
tagit emot. En förutsättning för ansvar är att den skadelidande hyst befogad tillit 
till den oaktsamt förmedlade informationen.54 Således krävs det ett 
ställningstagande till om det varit befogat för den skadelidande att vidta de 
åtgärder som baserades på den information som skadevållaren gav.55 I NJA 1963 
s. 105 var det befogat av Eriksson att dra på sig de utgifter som var nödvändiga 
för att tillträda tjänsten eftersom bolagsstämmans godkännande enbart ansågs vara 
en formalitet.56 I NJA 1978 s. 147 var det däremot inte lika självklart att 
Tössbergs vilseledande, vilket föranlett Abacus att dra på sig utgifter, var att anse 
som vårdslöst vilseledande.57 HD ogillade skadeståndstalan på den grunden att 
skadeståndsgrundande vårdslöshet inte förekommit. Detta torde visa på att culpa 
in contrahendo är en nödvändig förutsättning för att en avsiktsförklaring skall 
kunna föranleda skadeståndsansvar.58 Adlercreutz ifrågasätter kravet på vållande 
och anför att en sådan utslagsgivande culpabedömning är alltför snäv. Han menar 
att det inte ska vara nödvändigt att stämpla ett beteende som klandervärt för att 
skadestånd skall kunna utdömas i denna typ av fall. I NJA 1963 s. 105 borde till 
exempel Eriksson få ersättning för onödiga kostnader oavsett om Graffman fick 
anses ha handlat vårdslöst. Enligt Adlercreutz borde istället en allmän 
riskfördelningsprincip ersätta, eller i vart fall komplettera, culpabedömningen.59    
 
I svensk rätt kan en skadelidande part få sina kostnader ersatta för culpa in 
contrahendo. Såsom rättspraxis hittills visar ger dock culpa in contrahendo ingen 
generell rättighet för en skadelidande part att få sina kostnader ersatta då det 
förekommer ett klandervärt beteende under förhandlingarna. Det får tvärtom anses 
vara svårt att erhålla skadestånd i dessa situationer.60  
 
 
                                                 
51 A.a., s. 139. 
52 A.a., s. 140.  
53 A.a., s. 139.  
54 A.a., s. 139f.  
55 A.a., s. 133. 
56 Vid beaktande av påståendet visade sig detta inte alls vara sant utan det framstod som oaktsamt. 
57 J. Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar, JT 1991/92, s. 133.  
58 A. Adlercreutz, Rättsverkan av brutna förhandlingar och andra fall av ofullständiga avtal, SvJT 
1987, s. 502. 
59 A.a., s. 512. 
60 Se J. Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar, JT 1991/92, s. 
140 och O. Lando, When will a person be liable or bound when negotiating a contract?, 2006, s. 
237.  
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2.6.3 Uppsåt - dolus in contrahendo  
 
Dolus in contrahendo innebär att en förhandlingspart kan bli skadeståndsskyldig 
om denne uppsåtligt vilseleder sin motpart i samband med avtalsförhandlingar. 
Ansvar kan till exempel uppkomma om en part förhandlar med en motpart men 
inte har någon egentlig avsikt att ingå avtal med motparten61, till exempel för att 
förhindra att avtalet äger rum med en konkurrent. Ett annat exempel är när en part 
förhandlar om ett avtal trots dennes insikt om att motparten inte kommer att få 
nödvändigt myndighetstillstånd.62   
 
 
2.7 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att en förutsättning för utomkontraktuellt ansvar 
vid avtalsförhandlingar avgörs utifrån om förhandlingsläget ger uttryck för att det 
finns en förutsättning för att avtal kan komma till stånd om de fortsatta 
förhandlingarna inte visar något annat. Förhandlingsläget ger vanligen uttryck för 
att avtal kan komma att ingås genom avsiktsförklaringar eller när förhandlingarna 
har pågått en längre tid. Resultatet av detta innebär att förhandlingarna inte längre 
är oförpliktande utan istället har en förpliktelse att i viss utsträckning beakta 
motpartens intressen inträtt. Det är detta som kallas en lojalitetsplikt. En 
ytterligare förutsättning för utomkontraktuellt ansvar är att kostnaden eller skadan 
ska ha uppstått på grund av förhandlingsmotpartens klandervärda beteende. Detta 
kan uppstå genom att en förhandlingspart agerar oaktsamt (culpa in contrahendo) 
eller uppsåtligt (dolus in contrahendo) i avtalsförhandlingarna och på så vis 
förorsakar motparten att dra på sig onödiga kostnader i samband med 
förhandlingarna. Ett klandervärt beteende behöver i sig inte föranleda skadestånd. 
För att skadestånd ska utgå förutsätts att den skadelidande dragit på sig onödiga 
kostnader under den specifika tiden som motparten varit klandervärd i sitt 
beteende.63 Det kan konstateras att det är svårt för en skadelidande att få 
ersättning för kostnader som denne haft under förhandlingsperioden. I svensk 
rättspraxis har i endast ett fall utdömts ansvar för culpa in contrahendo. En 
förutsättning för utomkontraktuellt ansvar är att skadevållaren bort inse att hans 
beteende skulle kunna föranleda den aktuella skadan. Dessutom fordras att den 
skadelidande hyst befogad tillit till den oaktsamt förmedlade informationen. 
 
 

                                                 
61 Se avsnitt 2.4.  
62 J. Ramberg & C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007, s. 62. 
63 Se NJA 1990 s. 745. I rättsfallet dröjde SRM med att ge Bertil L besked. Detta dröjsmål 
betraktades som klandervärt (culpa in contrahendo). HD beviljade emellertid inte Bertil L 
skadestånd på grund av att denne inte haft kostnader av betydelse för försäljningsverksamheten.   
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3. Omständigheter som en part kan lägga 
till grund för ett skadeståndsanspråk  
 
 
 
 
3.1 Inledning  
 
Olika beteenden kan leda till ansvar före avtal. Ett ansvar kan bli aktuellt bara av 
omständigheter som har inträffat efter att lojalitetsplikt har inträtt och då 
förhandlingsmotpartens beteende varit klandervärt.64 Föreliggande kapitel avser 
att undersöka vilka omständigheter som kan ligga till grund för ett 
skadeståndsanspråk före avtal. Diskussionen tar sin utgångspunkt i 
omständigheter som berörs i rättspraxis och litteratur angående utomkontraktuellt 
ansvar. Rättsfallen som det hänvisas till är samma rättsfall som behandlats i 
tidigare kapitel.     
 
 
3.2 Part lämnar felaktiga eller vilseledande uppgifter 
 
För att uppgifter ska kunna läggas till grund för investeringar och fortsatta beslut 
vid pågående förhandlingar måste förhandlingsparter kunna utgå från att dessa 
uppgifter under förhandlingarna är korrekta. Har en förhandlingspart lämnat 
felaktiga eller vilseledande uppgifter bör den förhandlande motparten kunna 
åberopa detta som grund för ett skadeståndsanspråk. Dock kan det vara svårt att 
använda en generell regel om uppgiftsansvar i utomkontraktuella situationer. 
Frågan om när en parts uppgift kan leda till ansvar skall anpassas till varje enskilt 
fall.65 Till exempel kan det vara av betydelse vem det är som har lämnat 
uppgifterna eller informationen.66 Trots svårigheten att använda någon generell 
regel om uppgiftsansvar kan några utgångspunkter åtminstone framhävas. Som en 
allmän utgångspunkt gäller att uppgifterna ska vara konkreta och ha påverkat 
mottagaren av uppgifterna i dennes ageranden.67 Informationen som lämnas måste 
framstå som säker och till exempel inte vara av sådan läggning att 
uppgiftslämnaren tror att vissa förhållanden föreligger. Om det är så, får det antas 
att informationen inte leder till rättsliga påföljder för uppgiftslämnaren.68 När 

                                                 
64 E.P. Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, 2007, s. 309.  
65 A.a., s. 310f. 
66 J. Kleineman, Ren förmögenhetsskada, 1987, s. 513ff.  
67 E.P. Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, 2007, s. 311. 
68 L. Simonsen, Prekontraktuelt ansvar, 1997, s. 183.  
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någon lämnar uppgifter om sådant som han är kunnig om bör det ses som en 
allmän utgångspunkt att dessa uppgifter kan leda till utomkontraktuellt ansvar. 
Som exempel kan uppgifterna avse uppgiftslämnarens eget verksamhetsområde 
eller förhållanden som uppgiftslämnaren har särskild möjlighet att bilda sig en 
uppfattning om. Om en förhandlande part lämnar en uppgift som det är befogat att 
fästa tillit till när lojalitetsplikt har inträtt bör han ta konsekvensen av att de är 
felaktiga eller vilseledande.69  
 
Dessa allmänna utgångspunkter kan jämföras med rättsfallet NJA 1963 s. 105. I 
fallet lämnade Graffman ett antal muntliga och skriftliga uppgifter till Eriksson. 
Enligt HD var det troligt att dessa uppgifter tillsammans gav intryck av att avtal i 
praktiken var ingånget, vilket gjorde att uppgifterna kunde leda till 
utomkontraktuellt ansvar. Uppgifterna får anses kunna hänföras till Graffmans 
egna förhållanden eftersom de rörde frågan om det bolag som han var VD för, och 
delägare och styrelseordförande i. Normalt anses det vara befogat att lita på 
sådana uppgifter när de kommer från en person som har den ställning som 
Graffman hade. Således kan ansvaret förklaras utifrån uppfattningen att 
uppgifterna gavs relevans därför att det var befogat att fästa tillit till dem. Av 
fallet framgår det också att Graffman var tveksam till om uppgifterna var riktiga 
och att denne också måste ha insett att det var rimligt att uppfatta situationen så att 
det inte förekom några hinder för anställningsavtalet.70    
 
 
3.3 Parts underlåtenhet att upplysa om särskilda 
omständigheter  
 
Huvudregeln vid förhandlingar före avtal säger att förhandlingarna sker på egen 
risk och förhandlingsparterna ska själva ansvara för att de får information om 
omständigheter som är väsentliga för att kunna göra korrekta bedömningar av om 
till exempel en affär är lönsam.71 En förpliktelse att upplysa kan emellertid 
aktualiseras i utomkontraktuella situationer när det handlar om omständigheter 
som rör en förhandlingsparts egen prestation eller verksamhetsområde. Detta 
förutsätter dock att motparten sannolikt inte kan eller har svårigheter att få 
relevant information om detta. Det föreligger också en förpliktelse att upplysa om 
omständigheter som har betydelse för att fastställa om ett för förhandlingarna 
särskilt ändamål kan uppfyllas. Detta förutsätter emellertid att dessa 
omständigheter är svåra att upptäcka eller annars är av oväntad karaktär. Om en 
förhandlingspart underlåter att upplysa om nu anförda omständigheter kan 

                                                 
69 E.P. Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, 2007, s. 312f. 
70 A.a., s. 314. 
71 A.a., s. 317. 
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motparten åberopa denna underlåtenhet som grund för ett utomkontraktuellt 
ansvar.72 Som ett exempel kan ena förhandlingsparten vara beroende av att erhålla 
rätten till en licens i ett avtal med tredje man för att kunna ingå ett 
återförsäljaravtal med sin förhandlingsmotpart.73 I sådana situationer har 
förhandlingsmotparten påtagliga svårigheter att få besked om hur avtalet med 
tredje man utvecklar sig.74     
 
Bör en förhandlingspart vara skyldig att upplysa om situationer då motparten i ett 
tidigt skede av förhandlingarna tar stora risker genom att ägna sig åt långtgående 
avtalsförberedande handlingar? Frågan kom att aktualiseras i rättfallet NJA 1978 
s. 147. I fallet började Abacus att anpassa lokalen beträffande bärande pelares 
placering, ventilationsanläggningar, samt rör och elinstallationer innan avtal 
kommit till stånd.75 Trots att Tössberg varit medveten om att Abacus ådrog sig 
kostnader för ombyggnationen ansåg HD att de inte varit skyldiga att upplysa om 
detta. Det kan påstås att huvudregeln således även täcker fall där ena parten tar 
stora risker i ett tidigt skede av förhandlingarna.    
 
 
3.4 Parts underlåtenhet att upplysa motpart när 
intention att ingå avtal inte längre finns    
 
När det stadium har inträtt då förhandlingsparterna har en lojalitetsplikt gentemot 
varandra får det förutsättas att det föreligger en intention att ingå avtal.76 Denna 
intention hindrar dock inte en förhandlingspart att längre fram i förhandlingarna 
bestämma sig för att avbryta förhandlingarna. Syftet med förhandlingar före avtal 
är just att utreda om det finns någon möjlighet att ingå avtal.77 Dock måste en 
förhandlingspart, som inte längre har en intention att ingå avtal, klargöra detta för 
den förhandlande motparten.78 Underlåter denne att klargöra för motparten om 
beslutet kan denna underlåtenhet komma att ligga till grund för motpartens 
skadeståndsanspråk. En förhandlingspart kan då få ansvara för kostnader som 
motparten har dragit på sig efter den tidpunkt då beslut togs om att någon 
intention att ingå avtal inte längre fanns.79 NJA 1990 s. 745 ges som exempel på 
ovanstående. HD ansåg att den tänkbare huvudmannen (SRM) var skyldig att 
omgående upplysa den tilltänkte återförsäljaren (Bertil L) om att man beslutat sig 
för att inte anlita honom. Skadestånd utgick emellertid inte eftersom det inte 
                                                 
72 A.a., s. 320. 
73 Jfr NJA 1990 s. 745.  
74 E.P. Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, 2007, s. 320. 
75 Se avsnitt 2.2. 
76 Se avsnitt 2.4.  
77 E.P. Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, 2007, s. 297. 
78 J. Ramberg & C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007, s. 63. 
79 E.P. Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, 2007, s. 297. 
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uppkommit någon skada för Bertil L under den fyraveckorsperiod som SRM 
dröjde med att upplysa honom.  
 
 
3.5 Konkurrerande förhandlingar 
 
Det är tillåtet att föra konkurrerande förhandlingar under förutsättning att 
lojalitetsplikt inte har inträtt. Konkurrerande verksamhet är allmänt sätt en så 
viktig beståndsdel i marknadsekonomin att den inte kan anses vara beskuren bara 
för att parter har börjat förhandla.80 När däremot en avsiktsförklaring om att ingå 
avtal förekommer bör det lämpligen anses som stridande mot god affärssed att 
under förhandlingar förhandla med en annan part om samma sak, även om detta 
inte omnämns i avsiktsförklaringen.81 Att bedriva konkurrerande förhandlingar 
kan därmed komma att ligga till grund för ett utomkontraktuellt 
skadeståndsanspråk men det framträder ingen enhetlig bild av vilken betydelse det 
har att en part bedriver konkurrerande förhandlingar när lojalitetsplikt har 
inträtt.82 Det finns också uppfattningar om att det i vissa branscher får anses vara 
kutym att inte förhandla parallellt med andra parter.83  
 
Som tidigare framgått kan det inte anses accepterat att driva förhandlingar utan 
någon intention om att ingå avtal när lojalitetsplikten väl har inträtt.84 När en part 
bedriver konkurrerande förhandlingar är det således avsaknaden av intention, och 
möjligen inte de konkurrerande förhandlingarna i sig, som är det klandervärda.85 
Därmed är problemet med att driva konkurrerande förhandlingar att det kommer i 
konflikt med kravet på att det skall föreligga en intention hos förhandlingsparterna 
att ingå avtal.  
 
 
3.6 Sammanfattning  
 
Som detta kapitel visar finns det olika omständigheter av skiftande karaktär som 
en part kan lägga till grund för ett skadeståndsanspråk. Dessa omständigheter kan 
huvudsakligen sammanfattas i två olika typer. Antingen har en förhandlingspart 
lämnat vissa felaktiga eller vilseledande uppgifter eller har en förhandlingspart 

                                                 
80 L. Simonsen, Prekontraktuelt ansvar, 1997, s. 221.  
81 Se A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002, s. 115 och A. Adlercreutz, Rättsverkan av brutna 
förhandlingar och andra fall av ofullständiga avtal, SvJT 1987, s. 498.  
82 E.P. Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, 2007, s. 340. 
83 L. Simonson, Prekontraktuelt ansvar, 1997, s. 223.  
84 Se avsnitt 2.4.  
85 E.P. Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, 2007, s. 340.  
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underlåtit att upplysa om omständigheter som kan vara av betydelse för 
motparten.  
 
Det förutsätts att en uppgift är konkret och ska ha påverkat mottagaren av 
informationen i dennes ageranden för att uppgiften ska kunna leda till påföljder. 
Att uppgiften ska vara konkret innebär att den inte får vara vag. Av betydelse har 
också vad för slags uppgifter det är frågan om. Om uppgifterna avser 
uppgiftslämnarens eget verksamhetsområde eller förhållanden som 
uppgiftslämnaren själv har särskild möjlighet att bilda sig en uppfattning om bör 
det ses som en allmän utgångspunkt att dessa uppgifter kan leda till 
utomkontraktuellt ansvar.   
 
Andra omständigheter kan också gälla något som en part behövt upplysa om. Den 
typ av omständigheter som en part behöver upplysa om kan gälla sådant som rör 
en förhandlingsparts egen prestation eller eget verksamhetsområde. Detta 
förutsätter dock att motparten sannolikt inte kan eller har svårigheter att få 
relevant information om detta. En part behöver också upplysa om omständigheter 
som har betydelse för att fastställa om ett för förhandlingarna särskilt ändamål kan 
uppfyllas förutsatt att dessa omständigheter är svåra att upptäcka eller annars är av 
oväntad karaktär. En part behöver även upplysa en motpart om någon intention att 
ingå ett avtal inte längre föreligger. Om förhandlingsparten underlåter att upplysa 
om ovanstående omständigheter kan denna underlåtenhet komma att åberopas av 
motparten som grund för utomkontraktuellt ansvar.  
 
Konkurrerande förhandlingar kan också leda till påföljder. Denna tredje typ av 
faktisk omständighet kan en part åberopa som grund för ett utomkontraktuellt 
ansvar förutsatt att det föreligger en avsiktsförklaring om att ingå avtal mellan 
parterna.  
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4. Slutsats och avslutande kommentarer  
 
 
 
 
Den allmänna utgångspunkten vid utomkontraktuella situationer är att 
förhandlingsparter inte har några förpliktelser i förhållande till varandra. Samtliga 
förhandlingsparter i en förhandlingssituation bedriver förhandlingar på egen risk 
och står för att kostnader blir onyttiga om motparten avbryter förhandlingarna 
utan att något avtal kommit till stånd. Ett långtgående ansvar vid 
utomkontraktuella avtalsförhandlingar leder till en slags negativ avtalsbindning. 
Om parter alltför lätt skulle bli ersättningsskyldiga leder detta till att parter inte 
vill förhandla. Detta skulle i sin tur leda till att färre avtal ingås.  
 
Det kan emellertid uppkomma ett utomkontraktuellt ansvar vid 
avtalsförhandlingar. Dock får det generellt anses vara svårt att få skadestånd vid 
avtalsförhandlingar. Flera olika rekvisit ska vara uppfyllda för att ansvar ska 
aktualiseras. För det första ska en lojalitetsplikt ha inträtt mellan parterna och för 
det andra ska motparten ha brutit mot denna på ett klandervärt sätt genom att 
oaktsamt (culpa in contrahendo) eller uppsåtligt (dolus in contrahendo) förorsakat 
motparten att dra på sig onödiga kostnader i samband med förhandlingarna. 
Dessutom krävs att skadevållaren bort inse att hans beteende skulle kunna 
föranleda den aktuella skadan och att den skadelidande hyst befogad tillit till den 
oaktsamt förmedlade informationen. Det måste understrykas att ett klandervärt 
beteende i sig inte behöver förorsaka skadestånd. För att skadestånd ska utgå 
förutsätts att den skadelidande dragit på sig onödiga kostnader under den specifika 
tiden som motparten varit klandervärd i sitt beteende.  
 
Många olika omständigheter kan ligga som grund för en parts 
skadeståndsanspråk. Vanligtvis kan dessa omständigheter sammanfattas i två 
typer. Antingen har en förhandlingspart lämnat vissa felaktiga eller vilseledande 
uppgifter eller har en förhandlingspart underlåtit att upplysa om omständigheter 
som kan vara av betydelse för motparten. För en förhandlingspart är det dock inte 
så enkelt som att bara framhålla olika omständigheter för att bli garanterad 
skadestånd. För att en omständighet ska kunna ligga till grund för ett skadestånd 
förutsätts nämligen att olika villkor är uppfyllda. Till exempel behöver en part 
endast upplysa om sådant som rör en egen prestation eller verksamhetsområde om 
motparten sannolikt inte kan eller har svårigheter att får relevant information om 
detta. Således kan motparten inte få någon ersättning vid omständigheter där 
denne kunde få relevant information om den andra partens prestation eller 
verksamhetsområde.    
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Det finns ett relativt begränsat material om lojalitetsplikt och om ansvar vid 
avtalsförhandlingar, även om det fått ökad uppmärksamhet på senare tid. Det har 
varit intressant att få arbeta med ett rättsområde som fått denna ökade 
uppmärksamhet. Enligt min uppfattning anser jag att rättsområdet förtjänas att 
belysas eftersom det är viktigt att avtalsmässigt obundna förhandlingsparter vet 
vilka förpliktelser som kan inträda mellan dem under avtalsförhandlingar. Det är 
också viktigt att de vet vilka konsekvenserna blir om de bryter mot dessa 
förpliktelser.   
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	In order to answer my questions I have used a traditional juridical method. Because this essay does not deal with any specific regulation, my main sources have been the few cases that are available for this kind of study.   
	 
	In order to bring up liability in a pre-contractual phase, a good faith obligation must have entered between the negotiating parties and one of them must have violated this obligation in a negligent way. A prerequisite for liability is that the suffering party has relied on the negligent information. Only unethical behaviour can cause a liability for damages. There are different circumstances that a party can add when he will claim damages in a pre-contractual phase. These circumstances can mainly be summarized in two different categories. Either one party has given false or misleading information or a party has failed to inform the other party of different circumstances that are important for the other party.  
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