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Sammanfattning 
Arbetet har analyserat hur skadestånd kan tillföras utifrån argumentation kring avtal. Där 
avtalslagen inte kan reglera ansvar vid avtal tillämpas skadeståndslagen och annan 
speciallagstiftning. Speciellt då tredje part har intressen som ska tillgodoses av avtalet. Syftet med 
arbetet har varit att försöka besvara hur svensk kontraktsrätt har reglerat ansvaret mellan 
konsumenter och näringsidkare vid ren förmögenhetsskada när en person inte har varit bunden till 
avtal utan har tolkats in genom konstruktion av ett avtal. Arbetet har därför genomgått dels en kort 
komparativ analys utifrån olika rättsstater och deras argumentation vid ren förmögenhetsskada samt 
en teoriutvecklingsanalys av svensk rätt för att kunna besvara syftet. Arbetet har utgått från vilka 
rättshandlingar som kan inverka på ett avtalsförhållande samt de principer och argument som styr 
domstolar vid deras bedömning när en part ska anses avtalsbunden och ansvarig för en ren 
förmögenhetsskada.
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1 Inledning 
Den svenska avtalsrätten bygger på tanken att ett avtal tillkommer genom anbud och accept. Redan 
i förslag till avtalslagen ansåg man att avtalet bygger på tillit och att parter ställer sig i god tro mot 
varandra genom vilja att ingå avtal. Avtalsrätten har således en objektiv syn på avtalets tillkomst, ett 
förhållande mellan två parter som uttalat anbudet och accepten. Avtalsrättens konstruktion och 
systematik behandlar inte sanktionsprocessen där andra än avtalsbundna parter kan ha intresse av 
avtalets innehåll. Avtalslagens dispositiva lagstiftning överlåter speciallagstiftning att reglera 
skadestånd på grunder där avtalsrätten inte kan. Skadestånd och ansvar för de handlingar som 
medför skada förhåller sig olika då skador kan tillkomma genom avtalet eller innan då det inte 
föreligger ett avtal, kontraktuella och utomkontraktuella skador. Till detta hör att culpa är en 
generell förutsättning för skadestånd men spärregeln i skadeståndslagen förutsätter att skadestånd 
ska utgå vid ren förmögenhetsskada om det föreligger ekonomisk förlust eller annan 
förmögenhetsskada till följd av brottslig gärning. Kontraktsrätten och dess subjektiva 
begränsningar, den objektiva avtalstolkningen, problematiserar hur personer utanför ett kontrakt kan 
rikta anspråk. Kontraktsrätten förutsätter att tillit och god tro samt en vilja att ingå avtal reglerar 
avtalsbundna parter och deras intressen. Lagstiftaren bör ha haft en förklaring till varför avtalsrätten 
inte vill reglera ansvaret mot tredje man och de intressen utomstående har till avtalet.  
 
Kontraktsrätten förhåller sig trots detta olika i tid och rum. För att förstå hur ansvar förhåller sig 
inom svensk rätt i förhållande till tysk civilrätt och angloamerikansk common law och hur ansvaret 
ska tolkas in i kontraktsförhållanden krävs en inblick i svensk kontraktsrätt och hur rätten påverkats 
av historisk argumentation vid svåra kontraktsproblem samt ansvarsfördelning. Med tanke på den 
utveckling av teknik och sociala förändringar som präglar lagstiftning och samhälle finns det 
anledning att se hur svensk kontraktsrätt har påverkats utifrån andra rättsstater och deras 
argumentation. Framförallt med tanke på hur kontraktsförhållanden tolkades vid inrättandet av 
avtalslagen. Hur den svenska kontraktsrätten interagerar med principer, metoder och konstruktioner 
av avtal visar också på ett engagemang att vilja utveckla avtalsrätten.  
 
Utifrån problematik inom avtalsrätten börjar domstolar konstruera avtal och argumenterar kring 
omständigheter och handlingar utanför ett avtalsförhållande, såsom kvasikontrakt och 
tredjemansavtal. Domstolarna förutsätter inte att ett direkt avtal föreligger och de objektiva 
förutsättningarna tillförs inte heller någon direkt betydelse. 
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1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att studera hur skadestånd vid ren förmögenhetsskada tillkommer tredje man 
när svensk avtalsrätt inte kan reglera förhållandet på kontraktuell eller utomkontraktuell grund.  
Bland annat jämförs svensk kontraktsrätt med andra rättsstater och ska visa på likheter och 
skillnader i argumentation och reglering. Vidare undersöks vilka omständigheter och faktorer som 
domstol tar hänsyn till vid tolkning av avtals- och ansvarsförhållanden. Ytterligare syfte är att visa 
för läsaren hur ansvarsfrågan kan lösas genom att tillämpa argumentationstekniker och 
avtalskonstruktioner. De frågeställningar arbetet kommer utgå ifrån för att uppnå syftet är: 
 

• Hur tolkas rättshandlingar för att tillgodose tredje man och dennes intressen? 
• Vilka rättskällor förhåller domstolarna sig till? 
• På vilka sätt är argumentering och konstruktioner behjälpliga? 

1.2 Metod 
Arbetet kommer börja utifrån en kort komparativ analys av rättsstaters skillnader och likheter vid 
skadeståndsproblematik och argumentation för lösningar. Arbetet kommer leda vidare på en analys 
av teoriutveckling. Den senare analysen kommer utgå från den dogmatiska metoden där rättskällor 
såsom svenska förarbeten, lagtexter, praxis och doktrin medverkar i olika grad. Metoder på 
tillämpad struktur kommer visas i den dogmatiska metoden där äldre förarbeten studeras i den mån 
nyare förarbeten inte är behjälpliga. Lagtext tillämpas i mindre omfattning på grund av den lilla 
mängd som finns för arbetets syfte. Praxis kommer användas för att visa på domstolarnas 
argumentationsutveckling och doktrin kommer visa en övergripande bild av hur rättssystemet ser ut 
i teorin. Vid sökande av information av förarbeten, praxis samt lagtext har den juridiska databasen 
Karnov använts. 

1.3 Avgränsning 
Ansvar inom kontraktsrätten kan regleras mot privatpersoner, bolag samt myndigheter och andra 
organisationer utifrån nationella och internationella regleringar. Skadeståndsfrågor som kan uppstå 
är mycket omfattande vid köprättsliga problem där en utomstående kan ha intresse av utförda 
handlingar. Arbetet kommer därför avgränsa sig till skadeståndsproblematik där privatpersoner och 
bolag, i egenskap av tredje man, vill kräva ersättning för uppkommen förmögenhetsskada. 
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2 Kontraktsrätt och Obligationsrätt 

2.1 Romersk rätt 
Kontraktsrätten härstammar från den romerska rätten där avtal ansågs vara ingånget genom skriven 
konsensus. Huvudregeln utgick ifrån normen av Bona Fides. Kontrakten var i stor utsträckning 
formell och krävde inom vissa områden strikt ordformalia för att motverka oklarheter. Exempelvis 
när det handlade om köp och försäljning av subjekt så ansågs formaliteten vara av största vikt för att 
skydda båda parter. Bland annat hade slavhandlarna inget gott rykte om sig vilket bidrog till att 
köpare fick använda sig av restriktiva metoder.1 
Skadestånd och ansvar reglerades genom principen pater familias, den goda familjefadern. Fadern 
ansågs vara den som bar upp familjen och skulle tillgodose familjens intressen samt motverka att 
familjen tillförde någon annan skada. Detta var en av de mest hedersfulla ställningar en person 
kunde ha. Därför var det också heder en kontraktspart påtalade om en motpart inte kunde prestera 
för sin del av avtalet. Gjorde man inte rätt för sig kunde man köpslå genom t.ex. pantsättning.2 
 
Rättsprocessen inom den romerskrättsliga kulturen utgick från en civilrättslig kodifikation, ius 
civile, vilket avsåg medborgares avtalsrättsliga förpliktelser. Förpliktelser reglerades av pretorn i 
domarkåren. Rättsprocesser genomfördes i sk. legisaktionsprocesser där visa rättsakter, actio, var 
förutbestämda. Processen var strikt formaliserad där ordalydelsen i avtalet skulle ingå en viss form, 
annars ansågs avtalet ogiltigt. Efterhand fick pretorn mer att säga till om processen gick in i en mer 
flexibel form, Ius Honorarum. Avtalsparter kunde nu åberopa avtalshandlingar, actiones, och göra 
invändningar på dessa, exceptiones. Dessa invändningar lade grund för pretorns tolkning av avtalets 
logiska och formella struktur. Exempel på dessa akter kunde vara svek och hot vid ingående av 
avtal. Invändningar och bevisföring av dessa slag försvårade för tolkning av avtalet och kunde i 
vissa fall inte ge lösningar på problemen. Det fanns ingen garanti att en part kunde få avtalet 
ogiltigförklarat. Rättsprocessen ansågs inte rättssäker varpå systemet reformerades om och inledde 
en ny form av rättsprocess, Kognitionsprocessen. Genom reformen fick juristen och processen en 
statlig ställning. Kejsardömet fick en aristokratisk ställning vilket visades i den dogmatiska läran 
om rättskällor och i rättsprocessens prägel.3 
 
Innan den internationella handeln ansågs god tro vara den norm avtal eftersträvade. Den 
internationella handeln påverkade avtalsrätten till skydd för annan part eftersom avtal även ansågs 
slutet om en part hade fog att förutse avtalets fullbordan. Detta medförde att internationell handel i 
förhållande till den inhemska handeln reglerades genom flexibla lösningar där bevisföringen 
underlättades och köparen fick en skyddad ställning. När handelsbruket utvidgades internationellt 
var rätten tvungen att genomgå ytterligare reformer för att kunna tillämpa den romerska rätten 
internationellt. Pretorn var tvungen att se utanför den inhemska rätten och principen av Bona Fides 
samt dess reglerade beteendemönster, t.ex. pater familias. Vid handel med annan än den romerska 
medborgaren krävdes rättsskydd. Reformen resulterade i Bonae Fidei Inducia där normativa 
värderingar tillämpades och etiska principer för att köpslå. Avtalsstandard blev att avtal slöts genom 
rationella och resonabla beslut mellan avtalsparter p.g.a. omständigheter kring formlösa 
konsensualavtal.4 
 

                                                 
1 Holm 2004 s.44, Bona Fidei kan likställas vid den svenska lojalitetsplikten. 
2 a.a s.45. 
3 a.a s.49-50. 
4 Holm 2004 s.50-52. 
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2.2 Tysk rätt 
Tyskland satte den kodifierade obligationsrätten på kontinentaleuropa under 1900-talet.5 Rätten 
präglades av romerskrättslig systematik som tyska jurister utbildats inom under 1600 och 1700-talet 
och kunde genom denna systematik framställa pandektläran.6 Tysklands jurister inspirerades av den 
historiska skolan med uppgift att hitta den gällande rätten. Det juristerna hittade var den Tysk-
Romerska rätten vilket avsåg de kontraktuella förpliktelser mellan parterna och medförde ansvar 
enligt systematik och begreppsargumentation.7 Rättsbegrepp och pandektlärans systematik 
framställde senare den tyska handboken för civilrätt, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).8 Av 
historiska skäl gjordes avsteg från annan kodifikation, ex. Code civil. Sökandet efter preciserad 
reglering på kontraktsgrunder var en av anledningarna.9 Stiftarna till BGB fann sitt material genom 
att lokalisera problem i behov av precisering. Skadeståndsrättens reglering för ansvar ansågs kunna 
bli för vid och omfattande om systemet vilade på domstolarnas fria tolkning och rättspraxis. Istället 
tillfördes tre huvudregler att förhålla sig till inom skadeståndsrätten.10 
 

• 823 §, 1 st BGB reglerade skadeståndsansvar vid rättsstridiga kränkningar mot mänskliga 
rättigheter till liv och god hälsa. Till dessa rättigheter avsågs även ”Sonstiges Recht”. Detta 
skydd för rättigheter av annan karaktär kunde motsvara sak-, immateriella- och 
verksamhetsskador men avsåg inte att reglera handlingar som kränkte en person ekonomiskt, 
d.v.s. förmögenhetsskada.  

• I 823 §, 2 st BGB avsågs reglering mot kränkande rättshandlingar mot rättssystemet, d.v.s. 
genom att bryta mot en rättsregel som ska tillgodose en persons ekonomiska intresse 
medförde detta skadestånd. Rättsregelns syfte var att upprätthålla medborgarnas rättsenliga 
attityd till systemet. Även om rättshandlingen stred mot en allmän regel så kunde vissa 
förmögenhetsrättigheter ersättas. 

• I 826 § reglerades de uppsåtliga och oaktsamma rättshandlingar som stred mot sedvänja och 
handelsbruk. Intresset man ville skydda utgick främst från de handlingar med vilseledande 
karaktär där skada orsakat eller vållats den skadelidande.11 
 

Exempelvis fördes argument att viljeförklaringen kunde medföra misstag när viljeförklaringen 
objektivt tolkades, och ligga till last för den som angivit viljeförklaringen. Domstolarna fick därmed 
frihet att döma utifrån en rättshandling vilken kunde anses stötande till karaktären. Gemensamt för 
dessa rättsregler var att skydda intressen hos skadedrabbade och fördela ansvar med utgångspunkt 
från omständigheter och faktorer i förhållandet mellan parterna.12 
 
Trots de kontraktsrättsliga uppfattningarna vid skadeståndsansvar gjordes bedömning utifrån 
utomkontraktuella grunder när parter inte ingått avtal mellan varandra.13 I situationer där en part 
genom handling tillfört ren förmögenhetsskada utgick domstolen från kontraktsliknande 
                                                 
5 Hellner 1990 s. 32. 
6 a.a s. 30. 
7 Jmfr med Otto Gierkes kritiska formulering av Windscheids pandektlära, “begreppsbildning” Hellner 1990 s. 33 

(sista stycket) och s.144 – Jherings kritik mot “begreppsjurisprudensen”, Modéer 2009 s. 102, Kleineman 1987 s. 
394. 

8 Hellner 1990 s. 35 och Kleineman 1987 s. 395-399. 
9 Genom frigörelse från Frankrike 1870 enades Tyskland till en rättsstat. Det aristokratiska statsskicket mellan 1871-

1900 medförde att socialism präglade rättsstatens jurister och medborgare, Modéer 2009 s. 99, 106, 108-109, 112-
113. Se även Hellner 1990 s. 30 och 36-37. 

10 Hellner 1990 s.30-31 och Kleineman 1987 s. 392. 
11 Kleineman 1987 s. 395-399. 
12 Kleineman 1987 s. 399. 
13 Dels p.g.a de “luckor” som BGB hade genom sitt systematiska regleringssätt. Kleineman 1987 s. 399. 
 Dels för ställningstagandet mot orsakssamband, “Kasuistik”, Hellner 1990 s. 37-38. 
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konstruktioner.14 Dessa konstruktioner kunde antingen vara pre- eller postkontraktuella, d.v.s att en 
skada kan ha inträffat redan vid förhandling av kontrakt eller vid fullgörande av kontrakt. 
Principiella ställningstaganden för gott handelsbruk och lojalitet mot kontraktsbundna parter, vid 
ingående och under kontraktets fullbordan, ansågs förenade med ansvar för parterna utanför de 
kontraktsrättsliga förpliktelserna. Exempelvis kunde en prestation för fullgörande av avtal behöva 
iaktta tredje man och de reella intressen tredje man hade utanför avtalsprestationen. Prestationen 
skulle således innebära ett skydd för tredje man att medkontrahenten fullföljer sin avtalsförpliktelse 
genom prestation.15 

2.3 Angloamerikansk rätt 
Det angloamerikanska rättssystemet utgår från common law och argumentationssystematik.16 
Systemet går att finna i den rättspolitiska tillämpningen som bedrivs i bland andra Storbritannien 
och USA.17 I domstol tillämpas rättspolitiska argumentationer och analyser. Dessa kan urskilja 
ansvar för en rättshandling samt de ekonomiska förluster som framkommer genom oaktsam 
rättshandling. Ansvar mellan personer ansågs utgå från kontraktsmässiga relationer mellan två 
parter. En tredje part ansågs inte kunna påverkas eller ha intresse av att få sina rättigheter uppföljda 
utifrån tillkommen skada. 

2.3.1 Brittisk rätt 
Inom den Brittiska systematiken av Common Law baserades ansvarstolkningen utifrån 
begreppsargumentation kring negligance och intentional torts. För specifika skador, t.ex. ren 
förmögenhetsskada, utgick man från uppsåtliga handlingar.18 Argument som fördes placerade 
ansvaret för uppkommen skada vid vårdslöshet vilket medförde att en handling kunde dömas på 
denna grund.19 
 
Vid ansvarsanalyser fanns det rättsfilosofiska argument inom den angloamerikanska rätten. Det 
skyddade intresset den skadelidande ansågs ha var inte det rätten skulle ta ställning till utan det 
fanns fundamentala plikter, exempelvis att en person inte skulle vara vållande till annans skada.20 
Ansvaret för vissa typer av vållande ansågs i specifika fall vara i behov av utökning.21 Den Brittiska 
skadeståndsrätten definierade inte begreppet ”ren förmögenhetsskada” som något subjektivt 
ansvarsfenomen. Vid bedömningen av ansvaret för skada utgick ett ansvar för situationen där en 
skadelidande part drabbas av ekonomisk förlust.22 

2.3.2 Amerikansk rätt 
Under sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet utgick rätten i USA från principer enligt Common 
Law och rättspolitik.23 De principer som framställdes i ett tidigare rättsfall analyserades och fördes 

                                                 
14 Kleineman 1987 s. 401, “Vertrag mit Schutzwirkung für dritte”. 
15 Jämför Culpa in contrahendo och Culpa Post Pactim Perfektum, Kleineman 1987 s. 400-401. 
16 Begreppet angloamerikansk refererar till traditioner inom skotsk rätt men har utökats till de i arbetet nämnda 

områden samt till Australien, Nya Zeeland och Kanada, Kleineman 1987 s. 329. 
17 Kleineman använder begreppet “engelsk rätt” men jag kommer tillsvidare använda mig av begreppet “brittisk rätt”.  
18  Kleineman 1987 s. 372, Deceit, conspiracy och defamation (svek, konspiration och förtal). 
19  Kleineman 1987 s. 329, 361-367  – “Junior books v. veitchi”. 
20  Kleineman 1987 s. 337-338Annes v. Merton London Borough Council - The Wilberforce statement. 
21 Jämför Kleineman 1987 s. 332-333, 337 “prima facie duty of care docrine– Headly Byrne & CO v. Heller & 

Partners ”, s. 337-338, 340 “The Exclusionary rule – Simpson v. Thomson”. 
22  Kleineman 1987 jämför med tredjemansskador, en skadelidande drabbas av sak-eller personskada som ger till följd 
att en tredje person drabbas av ren förmögenhetsskada, s. 336. 
23 Modéer 2009 s. 127-144, Se framställningen av den sociala modernism som inbördeskriget I USA medförde, samt 

de ideologier rättsväsendet förlitade sig till. 
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in i gällande fall. Genom att studera historiska fall, hard case, kunde en rättspolitisk 
samtidsargumentation skapa lösning på fallet genom att referera till tidigare problematik.  
 
Skillnaden mellan Brittisk och Amerikansk rätt är den analysmetodik domstolarna utgick ifrån. 
Domstolarna i Storbritannien och USA kom, trots skilda argumentationsmetoder, fram till samma 
slutsats. Ansvarsfrågor i USA, exempelvis ren förmögenhetsskada, argumenterades kring principen 
om ”negligent misrepresentation” mellan den skadelidande och den som utfört skadan. Denna 
princip var dominerande när en skada och ansvaret för skadan även ställdes mot tredje man. Bland 
annat fanns argument kring ”Privity”, d.v.s. att ett ansvar inte kunde dömas ut om det inte fanns ett 
kontraktsförhållande.24 
  
När Common law successivt övergick till den amerikanska rättsrealismen började man, till skillnad 
från under common law eran, se över förhållanden där det fanns kontraktsliknande förhållanden.25 
Utifrån det amerikanska begreppet Privity argumenterades kring omständigheter där 
kontraktsförhållanden saknades men omständigheter och andra faktorer kunde binda parter till 
ansvarsförhållanden.26  

2.4 Svensk kontraktsrätt 
Svensk avtalsrätt har ingen direkt definition av vad ett avtal är. Avtalsrätten kräver endast 
rättshandling där rättssubjekt uttrycker vilja att ingå avtal, anbud och accept.27 Dessa 
rättshandlingar ska enligt svensk uppfattning menas med att avtalet tolkas som en överenskommelse 
eller ett löfte.28 I propositionen till avtalslagen angavs att avtalsprinciperna tillit och vilja lade grund 
för ansvar mellan parter i avtalsförhållande.29  
Vid skriftliga avtal, kontrakt, utgick lagstiftarna från att anbudet av handelsbruk och sed är bindande 
då medkontrahenter skriver på kontraktet. Detta medförde plikter vilka skulle fullföljas av 
respektive medkontrahent. Förbiseende av dessa plikter medförde ansvar som utgick från ytterligare 
tolkningsprinciper såsom förklaringsteorin och lojalitetsprincipen.30 

2.4.1 Viljeteorin 
Viljeteorin präglade Sveriges avtalsrätt redan innan upprättandet av avtalslagen p.g.a. den tyska 
påverkan genom tysk-romersk systematik. Viljeförklaringen skulle avse rättsverkan mellan 
anbudsgivaren och acceptansen från medkontrahenten. Tolkning av bundenheten till avtalet utgick 
från att viljeförklaringen skulle komma medkontrahenten tillhanda.31 Dock kunde anbudsgivarens 
bundenhet begränsas när det var uppenbart för medkontrahenten att anbud inte var menat. Viljan 
utgick därmed från frågeställningen om en medkontrahent var bunden samt vad medkontrahenten 
var bunden till.32 Anbudsgivare kunde inte vara bunden om medkontrahenten var i ond tro till 
anbudet eller på annat sätt illojal under avtal.33  
  

                                                 
24 Kleineman 1987 s. 374-375, 377, jämför de amerikanska rättsfallet Ultramares Corp v. Touch s. 377-380 med det 

brittiska fallet Derry s. Peek s. 341-342. 
25 Modéer 2009 avsnitt “legal realism” s.191-193. 
26 Kleineman 1987 s. 382-385, Jämför Heyer v. Flaig och M.Miller Co v. Central Contra Costa Sanitary Dist. 
27 Ramberg 2010 s. 45. 
28 Jämför Adlercreutz 2011 s. 25 med Lehrberg 2006 s. 13 “löftesprincipen”. 
29 Prop 1915:83. 
30 Se Adlercreutz 2011 s. 20, jämför med Grönfors 1993 s. 25 “kontraktsprincipen”. 
31 Grönfors 1993 s. 18, 21 se även Adlercreutz 2011 s. 24. 
32 Ramberg 2010 s. 35. 
33 Grönfors 1993 s. 22. 
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2.4.2 Förklaringsprincipen 
Förklaringsteorin tolkas utifrån olika ställningstaganden att förklaringen har olika innebörd och bör 
ses utifrån olika perspektiv.34 Med utgångspunkt från avtalslagen 32 § 1 st förutsätts att ett misstag 
kan framträda genom viljeförklaringen. Förklaringen bortser här från de subjektiva 
omständigheterna och tolkar förklaringens ordalydelse objektivt. D.v.s. vad en medkontrahent kan 
anses ha fog att förutsätta vid förklaringen.35 Anbuden får därmed endast verkan av ogiltighet om 
medkontrahenten som tar emot viljeförklaringen från anbudsgivaren är i ond tro.36 

2.4.3 Tillitsteorin 
Tillitsteorin är en term inom nordisk förmögenhetsrätt och såg på avtalet och rättshandlingarna 
genom framställande av löften.37 Dessa löften var de förklaringar som skulle leda till en 
överenskommelse, konsensus. En medkontrahent skulle för att bli bunden av avtalet förlita sig på 
löftet som angivits vid anbudet genom viljeförklaringen. Med detta menades att en rättshandling 
mellan medkontrahenterna ansågs bindande, trots att rättshandlingen framställts av misstag.38 

2.4.4 Lojalitetsplikten 
Romersk rätt präglades av normen om god tro, efterhand togs den i anspråk av den tyska 
pandektismen. Enligt Svensk rätt utgår den fundamentala uppfattningen av god tro från att 
medkontrahenterna vid fullgörande av avtalet ska få ut något bättre.39 Utifrån god tro är 
medkontrahenterna i ett avtal bundna till förpliktelser mot varandra. De rättshandlingar och 
förpliktelser som krävs för att fullgöra avtalets innehåll är ansvarsgrundade. Hänsyn tas i anspråk 
till de intressen avtalsparter har utifrån avtalet.40 Ingicks avtalet genom konsensus ska man stå fast 
vid sina förpliktelser och inte orsaka skada eller handla klandervärt, vilket skulle strida mot god sed 
eller handelsbruk. Vid ansvar för tillkommen skada tas hänsyn till omständigheter om kontrakt 
reglerar ersättning för uppkommen skada utifrån det negativa eller positiva kontraktsintresset.41 
 
De flesta av dessa principer och ansvarsregleringar påverkade svensk skadeståndsrätt med 
utgångspunkt från den Tyska civilrättshandboken BGB.42 Ansvaret tolkas kontraktuellt och 
utomkontraktuellt mot avtalsbundna medkontrahenter samt andra som har intresse av att avtalet 
fullföljs.43 Avtalslagen är dispositiv lag och medför att andra rättsliga lagtexter, t.ex. 
skadeståndslagen, kan tillämpas. I Propositionen till ändring av avtalslagen yttrade man att den 
traditionella principen om avtalsfrihet och avtal ska hållas är huvudregler och nödvändig för svensk 
avtalsrätt.44 Dock kunde inte huvudreglerna lämnas utan inskränkning. Detta medförde att 
avtalslagens anbud-acceptmodell samt det tvåpartsförhållande avtalslagen avsåg, krävde en ny form 
av tolkning. Avtalsrätten och även kontraktsrätten innehöll delar med subjektiva begränsningar.45 

                                                 
34 Ramberg 2010 s. 147 “Black-box-metoden”. 
35 Adlercreutz 2011 s. 274. 
36 Jämför Ramberg 2010 s. 118-119, som antyder att förklaringsprincipen ligger närmare viljeförklaringen vid en 

språkinriktad analys medan, Lehrberg 2006 s. 23 och Grönfors 1993 s. 18, anser att förklaringsprincipen utgår från 
tillitsteorin. 

37 Prop 1915:83 s. 32, se även Lehrberg 2006 s. 22-23, Grönfors 1993 s. 22-24. 
38 Se Adlercreutz 2011 s. 25 och rättsfallet han refererar till NJA 1920 s. 446.  
39 Jämför med Ramberg 2010, metafor av en “lyckotrappa”, s. 37. 
40 Lehrberg 2006 s. 30. 
41 Se JustR Sjögrens uttalande i prop 1915:83, s. 32. 
42 Hellner 1990 s. 32. 
43 Kleineman 1987 s. 391. 
44 Prop 1975/76:81 s. 10. 
45 Ramberg 2010 s. 247. 
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2.4.5 Fullmakt och dess huvudregel 
I avtalslagens andra kapitel om fullmakter tillämpas bestämmelser för hur en fullmäktig ska få en 
huvudman bunden mot tredje man.46 Huvudregel är att en huvudman är bunden mot tredje part 
genom att uttrycka fullmäktiges behörighet, att denne har företagit en rättshandling i huvudmannens 
namn samt utför rättshandlingen mot tredje man för huvudmannens räkning. Utifrån rättshandlingen 
blir huvudmannen således bunden, AvtL 10 § 1 st. Utöver denna huvudregel finns ett tillägg i AvtL 
10 § 2 st som medger fullmakt genom anställning hos arbetsgivare att företa rättshandlingar i 
arbetsgivarens namn.47 

2.4.6 Fullmaktens bindande verkan 
Fullmakter bildar en trepartsrelation där huvudmannen ska bli bunden direkt till tredje man efter 
den utförda rättshandlingen från den som innehar fullmakt.48 Detta ska medföra att 
fullmaktsinnehavaren uttrycker huvudmannens viljeförklaring och fullmaktsinnehavaren ska förlora 
sin verkan av ansvar mot tredje man och mot huvudmannen efter utförda rättshandlingar. 
Grundtanken är att den anbud och acceptmodell avtalslagen utgår ifrån ska vara inledningen till en 
bundenhet.49 
 
Den fullmäktiges respektive huvudmannens förpliktelser förhåller sig skilda när man talar om olika 
fullmakter. Fullmakter och dess relation mot tredje man utgår från principen om synbarhet där 
huvudmannens respektive tredje mans intressen avspeglas. En tredje man som ingår avtal men 
huvudmannen ska kunna lita på att huvudmannen fullföljer sin del av en framställd rättshandling. 
På samma sätt ska huvudmannen kunna förlita sig till att tredje man är i god tro mot huvudmannen 
vid ingående av avtal. Fullmakten delas upp i två kategorier, den självständiga fullmakten och 
uppdragsfullmakten. En fullmäktig har både behörighet och befogenhet att företa en viss form av 
rättshandling mot tredje man för huvudmannens räkning. Detta gör att tredje man ska känna till och 
ha fog för att en fullmakt verkligen är en fullmakt och får företa en rättshandling i huvudmannens 
namn.50 

2.4.7 Fullmaktens begränsningar 
Behörigheten, kallas även den yttre fullmakten, ger den fullmäktige rätt att företa rättshandling mot 
tredje man vilket också binder huvudmannen mot tredje man. Detta innebär också att den 
fullmäktige får instruktioner om vad han kan företa för rättshandlingar mot tredje man. 
Befogenhet, kallas även den inre fullmakten, begränsar den fullmäktige utifrån instruktioner från 
huvudmannen inom vilka gränser rättshandlingarna utförs. Förenklat kan man förklara detta med att 
fullmakten får bara företa en viss rättshandling. Dessa begränsningar brukar endast finnas 
kännedom om mellan den fullmäktige och huvudmannen.51 
  

                                                 
46 Grönfors beskriver att denna partsförbindelse mellan huvudman och tredje man, utöver traditionella rättshandlingar, 

kan få verkan som ett tredjemansavtal. Grönfors 1995 s. 100. Jämför även nedan i avsnitt 4.2. 
47 Grönfors 1995 s. 115 “ställningsfullmakt”. 
48 Grönfors 1995 s. 101. 
49  Grönfors 1995 s. 98. 
50  Grönfors 1995 s. 103. 
51  Adlercreutz 2011 s. 168-169. 
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3 Skadestånd 

3.1 Ren förmögenhetsskada - utomkontraktuellt ansvar mot tredje man 
Skadeståndslagens portalparagraf SKL 1 kap 1 § statuerar tillämpning i de fall när avtal inte 
föreligger. Skadeståndslagen tillämpas därför på utomkontraktuella förhållanden och sanktionerar 
ansvar för den som vållar annan skada eller lidande. Vidare regleras ren förmögenhetsskada utifrån 
förhållanden när skada inte omfattar person- eller sakskada enligt SKL 2 kap 1 §. 
Spärregeln i SKL 2 kap 2 § betonar att en ren förmögenhetsskada endast utgår för skadestånd vid 
brottsliga handlingar.52 I propositionen avsåg ”lidande” att en person drabbats av ekonomisk förlust 
genom rättsstridig handling.53 Denna regel har bidragit till förmildrade bestämmelser genom praxis 
och lagstiftning då vissa rättshandlingar i kontraktsförhållande tolkas som tillåtna eller otillåtna.54 
Enligt huvudregel utgår skadeståndet redan vid vårdslöshet. Rättshandlingar har på så vis kunnat 
dömas skadeståndsberättigat vid ren förmögenhetsskada trots att ett brott inte framgår av 
rättshandlingen i enlighet med Brottsbalkens eller Miljöbalkens bestämmelser om krav på uppsåt 
eller strikt ansvar. Då skadeståndet utgår från att det inte finns ett avtalsreglerat förhållande så 
tillämpas oskriven rätt i form av sedvana eller andra regler. Även i förhållande där det faktiskt finns 
avtal som reglerar ansvaret utgår man från avtalets innehåll och gör avvikelser och begränsningar 
för att gynna tredje mans intressen. Det finns även avtal där kontraktsliknande relationer byggs upp 
för att specifika regler och grundsatser skal få verkan.55 

3.1.1 Principalansvar vid transport 
Principalansvar framgår av SKL 3 kap 1 § och innebär att en arbetsgivare bär ansvaret för de skador 
en arbetstagare vållar i tjänsten. Ansvaret bedöms strikt för arbetsgivaren att ersätta de uppkomna 
skadorna. I SjöL 7 kap 1 § har redaren för ett fartyg ansvar för de skador som befälhavaren eller 
besättningsmän på fartyg förorsakar tredje man. Skillnader finns mellan arbetsgivare i allmän 
bemärkelse och redaren i sin roll av arbetsgivare för besättningen på fartyg. Redaren har utöver sitt 
principalansvar också en skyldighet att försäkra fartyget och skydda den last som kan bli utsatt för 
skada enligt SjöL 7 kap 2 §. Det åligger dock att detta kan bevisas, SjöL 7 kap 3 §, då bevis ska 
medföras av befälhavare på fartyg angående redarens försäkring. I förslaget till skadeståndslagen56 
angavs att ansvaret av sedvana inte kan delegeras bort varpå ansvaret anses strikt och en objektiv 
bedömning anses vara tillämpbar när en vållande identifieras med arbetsgivaren. Den skadelidande 
har på motsvarande sätt bevisbördan och ska visa på att den skadevållande parten är anställd eller på 
annat sätt lyder under en arbetsgivare eller ett företag och att ett ansvar ligger hos arbetsgivaren. 
Det kan exempelvis föreligga en utomkontraktuell bundenhet mellan den skadevållande och den 
ansvarige. Föreligger ett principalansvar och arbetsgivaren bedöms ansvarig har arbetsgivaren 
således rätt att rikta direkta krav mot den som vållat skadan.57 
 
I SjöL 9 kap regleras redarens begränsningar för ansvar. Främst begränsas ansvaret vid 
ansvarsförsäkringar som begränsar ansvaret för fordringar framställda för den uppkomna skadan, 
SjöL 9 kap 1 § 3 st. Den skadelidande har genom detta inte möjlighet att rikta direkt talan mot 
innehavare av denna begränsning. 
 

                                                 
52 Spärregeln är hämtad från Kleineman 1987 där han refererar till den äldre bestämmelsen i SKL 2:4, s. 83. 
53 Prop 75/76:81, Remissförslag från lagrådet s. 628. 
54 Hellner 2010 s. 67-70. 
55 Prop 1975/76:81 s. 448. 
56 Prop 1972:5 s. 24. 
57 Hellner 2010 s. 104. 
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4 Kontraktskonstruktion 

4.1 Kvasikontrakt 
Begreppet kvasikontrakt tillfördes juridisk argumentation i äldre sammanhang där den klassiska 
avtalsmodellen med anbud och accept inte kunde tillämpas trots att ett ansvarsförhållande ansågs 
föreligga. Problematik uppstod när olika intressenter ansåg att ett avtal tillkom p.g.a. dess 
kontraktsliknande karaktär58. Kontraktsliknande förhållanden byggdes upp utifrån omständigheter 
och faktorer, likställda med ett formellt kontraktsförhållande. I jämförelse med hur det ser ut i de 
angloamerikanska länderna till bestämmelser och klassificeringar av kontraktsförhållande enligt 
Common Law systemet förhåller sig Sverige passiv i jämförelse med common law och principen 
privity of contracts.59 
 
Professor Vilhelm Lundstedt utbildade jurister under 1920-talet och uppförde moment till 
rättsstridighetsläran i sin utbildning. Juristerna prövades i deras sätt att föra argumentation enligt 
Uppsalaskolan och visade på hur en jurist av förklarliga skäl kunde hamna i en 
cirkelargumentation.60 Det var inte den kontraktsrättsliga karaktärsuppfattningen som skulle 
argumenteras kring utan de faktabaserade och omkringliggande faktorer vilka påverkade 
förhållandet mellan två parter. Det relevanta var att anse förhållandet som kontraktsliknande.61 
Lundstedt ansåg dessutom att det fanns samhällsdrag där förnuft upprätthålls utan att dra paralleller 
till rättvisa.62 

4.1.1 Traditionell Kvasikontraktuell relation 
Kontraktsrelationen utgår från att utfärdande av intyg eller annan utfärdad rättshandling av princip 
ska vara sanningsenlig och inte behäftad med felaktigheter eller annat vilseledande. I förhållanden 
där avtalets ansvarssubjekt är inblandade genom utfärdande av intyg eller annat bevittnande av 
skrift utökas ansvaret för att ansvarssubjektet förhåller sig lojalt mot varandra. Här träder 
lojalitetsplikten in genom intyget eller bevittnandet och får därmed en postkontrakutell verkan 
mellan parterna in contractu. Dock regleras detta angående ansvar efter avtalets fullbordan i 
förhållande till angloamerikansk och tysk rätt.63  
 
Utöver inbördesansvar mellan två subjekt i en kontraktsliknande relation finns ett utökat förhållande 
till tredje mans intresse i att avtalet fullföljs.64 Bland annat ska tillit till rättshandlingen, det 
utfärdade dokumentets innehåll och vad tredje man har fog att förutsätta med innehållet ingå i 
bedömningen av ansvaret.65 Principen culpa in contrahendo, även kallat Prekontraktuellt ansvar,66 
förpliktigar enligt tillitsprincipen att ansvarssubjekt utger ersättning för minst det negativa 
kontraktsintresset. Skälet är att det redan vid avtalsförhandlingar kan anses föreligga ett ansvar 
genom vårdslöshet.67 Den som utfärdar intyget kan ha en förpliktelse mot tredje man vilket leder till 
att ansvarssubjektet ska kunna visa att det finns en ordnad ekonomi och att ansvarssubjektet har 
möjlighet att fullfölja sina förbindelseåtaganden gentemot borgenären.68  
                                                 
58 Kleineman 1987 s. 439. 
59 Adlercreutz 2011 s. 148-149. 
60 Hellner 2001 s. 63-67. 
61 Kleineman 1987 s. 346, Jämför med Brittiska rättsfallet Headly Byrne case. 
62 Hellner 2010 s. 49. 
63 Grönfors 1993 s. 101, Kleineman 1987 s. 433-434. 
64 Kleineman 1987 s. 445. 
65 Holm 2004 s. 175, se även rättsfallet NJA 1987 s. 692. 
66 Kleineman 1987 s. 428. 
67 Hellner 2010 s. 95, Grönfors 1993 s. 101. 
68 Kleineman 1987 s. 447. 
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Hur kontraktet är utformat och utfäst för de utomstående avtalsparterna räknas också in i 
ansvarsbedömningen. Ett subjekt kan i vissa fall vara bunden utanför kontraktet men inte vara 
bekant med avtalsbundna parter, den som utfärdar intyget eller bevittnar skriften.69 I dessa fall utgår 
man från förutsättningsläran. Vid avtalets tillkomst bedöms omständigheter inträffade efter avtalet 
och tiden för den faktiska ekonomiska förlusten.70 Detta kan ligga till ansvarsgrund för bland annat 
avtalets ogiltighet, med tolkning av AvtL 33 §, samt ändrade eller tillkommande förhållanden.71 
Ansvaret bör här tolkas utifrån kontraktsprincipiella regler och grundförutsättningar kring 
uppsåtliga rättshandlingar och oaktsamt vilseledande rättshandlingar.72  

4.1.2 Olika former av Kvasikontraktuella rättshandlingar 
Tidigare har nämnts att rätten generellt utgår från att ett kontrakt finns. Argument och metoder att 
nå fram till slutsatsen av kontraktsförhållande är många. Vissa omständigheter och faktorer spelar 
olika roller för att tolkas in i en viss situation. I situationer när det inte finns ett kontrakt mellan en 
anbudsgivare och anbudstagare behöver det nödvändigtvis inte utesluta att avtalsförbindelser finns. 
Avtalsprinciper kan anses utgöra ett avtalsförhållande och spela roll även i fall där man av tradition 
tillämpar utomkontraktuella regler. De kvasikontraktuella rättshandlingarna mellan anbudsgivaren 
och den som ger accepten kan skilja sig åt på många olika sätt för att en bundenhet ska anses vara 
fallet. Framförallt skiljer de sig från den ordinarie avtalsförbindelsen, d.v.s. att avtal kommer till av 
anbud och accept genom viljeförklaringar. Ett exempel på omständigheter där samstämmiga 
viljeförklaringar inte kan komma till uttryck är realhandlande.73  
 
Realhandlingar är en form av konkludent handling vilket kan kräva prestation. Vid realhandlingar 
anses det vara bindande att följa ett skriftligt uttryck som manar till prestation, exemeplvis 
betalning. Fullgör man prestationen krävs ingen uttrycklig viljeförklaring utan avtal anses föreligga 
genom den presterade handlingen.74 Till skillnad från anbud-acceptmodellen finns det inget sagt att 
en presterande handling inte kan återkallas. Detta skiljer sig från den objektiva bestämmelsen i 
avtalsmodellen att viljan har betydelse för att ett avtal föreligger. I fall där flera parter har intresse 
av att ett avtal sluts löser kontraheringsplikten dessa fall genom att tvinga eller förpliktiga till ett 
avtal.75 
 
Huvudprincipen är att avtalsfrihet och avtal ska hållas men kontraheringsplikten gör ett avsteg från 
denna princip p.g.a rådande förhållanden eller tvingande avtalsregler. En part kan genom tvång 
påkalla en prestation utan viljeförklaring från motstående part efter att en rättsstridig rättshandling 
förelegat.76 Anledningen till detta är att förhindra rättsstridiga rättshandlingar och förhindra att 
dessa ska vara möjliga för anbudsgivaren i konsumentförhållanden. Detta medför dessutom att ett 
anbud som utgivits för allmänheten inte kan nekas ett rättssubjekt av anledningar som skulle strida 
mot handelsbruk och sedvänja.77 Kontraheringsplikten medför således att handelsrörelser och andra 
inrättningar ska ha möjlighet att söka tillstånd för att främja den fria konkurrensen. Man förutsätter 
genom dessa förpliktelser att individer behandlas lika på icke diskriminerande grunder och för att 
främja ett skydd för den sociala verksamheten.78 Framförallt inom arbetsrätten har arbetsgivare 

                                                 
69 Kleineman 1987 s. 456 och rättsfallet NJA 1947 s. 21. 
70 Kleineman 1987 s. 376, “The End and Aim”. 
71 Adlercreutz 2011 s. 291, “förutsättningsläran”. 
72 Kleineman 1987 s. 425-427 samt rättsfallet NJA 1985 s. 178. 
73 Jämför Adlercreutz 2011 s. 80 och Lehrberg 2004 s. 81 med referering till rättsfallet NJA 1981 s. 323. 
74 Lehrberg 2004 s. 84. 
75 Ramberg 2010 s. 251-253. 
76 Jämför Ramberg 2010 s. 33 och 72-73, Adlercreutz 2011 s. 114, se även AvtL 29 §. 
77 Exempelvis om ett försäkringsbolag vägrar teckna konsumentförsäkring som tillhandahålls för allmänheten. 
78 Adlercreutz 2011 s. 114-115. 
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såväl som arbetstagare skyldigheter och rättigheter. Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela 
arbetet samt har skyldighet att arbetstagaren får en skyddad anställning. Tillit och lojalitet mellan 
parterna utifrån principalansvaret är en förutsättning för att dessa skyldigheter och rättigheter ska 
kunna följas.79 

4.1.3 Kvasikontraktuella ansvarsförhållanden, direktkrav mm 
Kraven för att en ren förmögenhetsskada ska kunna reglera ansvar endast på de grunder av 
kontraktsliknande drag påtalades när avtalslagen skulle reformeras med jämkningsbestämmelser 
och speciallagar. Meningen var att dessa speciallagar skulle reglera olika former av 
kontraktsproblem. Svensk rätt ansåg det nödvändigt att behålla sin avtalsmodell trots behov av 
inskränkningar.80 Kraven har förutsatt att ansvaret ska förhålla sig mellan avtalsparter, men även 
krav mot bakre led är möjligt. Man kallar detta för regresskrav eller återkrav och söker således en 
ansvarig utomstående part.81 Möjligheter finns även att hoppa över flera led och välja vem som ska 
stå bärande för ansvaret. Detta kallas direktkrav där man för en direkt talan mot ansvarssubjekt i 
tidigare led med ett regresskrav.82 Förutsättningar för att åstadkomma direktkrav mot ett 
ansvarssubjekt i tidigare led kräver att den säljare som bär ansvaret kan vara på obestånd eller på 
annat sätt inte anträffbar.83 Exempelvis inom transporträtten så förutsätter godsägaren att 
transportören vårdar godset under transporten. Transportören är redan genom omhändertagandet av 
godset skyldig att vårda godset och godsägaren har således möjlighet att rikta en direkt talan mot 
huvudtransportören om fel finns på godset vid avlämnandet.84 Problematiken framstår dock när 
huvudtransportören själv har anlitat en undertransportör. Vem som ansvarar för skada framgår av 
praxis.85 

4.1.4 Falsus Procurator 
När en person handlar i annan persons namn och för dennes räkning utan tredje mans vetskap kan få 
verkan av en falsk fullmakt, en falsus procurator. Detta framgår av AvtL 25 § och ska begränsa 
ansvaret för huvudmannen att ersätta tredje man för det positiva kontraktsintresset.86 Falsus 
procurator föreligger om en rättshandling utförs av en fullmäktig eller inte. Om en fullmakt 
föreligger så har fullmäktig företagit en rättshandling om fullmäktig överskridit sin behörighet. 
Detta medför att den fullmäktige har ett strikt ansvar mot tredje man och visa att denne har en giltig 
fullmakt framställd från en huvudman, AvtL 25 § 1 st.87 
 
Falsus procurator och ansvaret vid en felaktig företagen fullmaktshandling inträder först när 
huvudmannen inte anses vara bunden av fullmäktiges rättshandling. Detta förutsätter att tredje man 
är i ond tro vid rättshandlingen vilket skulle få avtalet ogiltigförklarat vilket framgår av AvtL 25 § 2 
st. Hur en tredje man ska anses vara i ond tro utgår från principen om synbarhet där en fullmäktig 
har behörigheter och befogenheter tredje man kan dra nytta av i ond tro vilket framgår av AvtL 10 § 
1 st och AvtL 11 §.88  

 

 

                                                 
79 Jämför Grönfors 1993 s. 98 och Holm 2004 s. 34. 
80 Prop 1975/76:81 s. 10. 
81 Grönfors 1993 s. 104. 
82 Se nedan avsnitt 5. 
83 Prop 1989/90:89 s. 53. 
84 Grönfors 1993 s. 57 och 108. 
85 Jmfr Grönfors 1993 s. 108, 120 och Ramberg 2010 s. 250 samt rättsfallen NJA 2007 s. 758, NJA 1949 s. 289. 
86 Ramberg 2010 s. 60. 
87 Grönfors 1995 s. 158. 
88 Grönfors 1995 s. 158. 
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Angående det strikta ansvaret har det diskuterats om detta ansvar kan föras analogiskt vid ren 
förmögenhetsskada utförd av en skadevållande fullmaktsinnehavare om det råder kvasikontraktuella 
förhållanden.89  
 

4.1.5 Karaktärsdrag och kontraktsliknande förhållanden baserade på 
Culpa 

Av de avtalsrättsliga reglerna inom förmögenhetsrätten förutsätter man att kontraktsförhållanden, 
även vid kvasikontrakt, bygger på lojalitet och tillit. Förutsättningen begränsas inte bara mellan två 
parter i ett avtalsförhållande utan kan utökas till en tredje part genom utfästelser och andra 
åtaganden.90 I likhet med den tyska kontraktsrätten är allmän avtalsrätt norminriktad och förhåller 
sig till avtalets upprättande utifrån principen om god tro. Det har visat sig i svensk praxis att man 
ställer liknande krav vid utomkontraktuella förhållanden.91 I ett fall refererat av HD ställde man vikt 
vid att kraven för ansvar vilade på att en medkontrahent utförde sitt uppdrag. Ansvaret i detta 
rättsfall vilade på varken kontraktuell eller utomkontraktuell grund. HD utgick från den oaktsamma 
rättshandlingen av den gode mannen. I Ackordcentralens relation till rättshandlingen och skadan 
kunde man ana karaktärsdrag av ett ansvarsförhållande vilket medför skadestånd på kontraktuell 
grund. Trots kravlistan och att detta rättsfall visar att det fanns faktorer och omständigheter som 
medför skadestånd så dömdes inte skadestånd ut i detta specifika fall.92 
 
Likande uppdragsförhållande kan man se i ett senare rättsfall från 1992 när en Revisor framställt 
”godtagbar” rådgivning som senare medförde skattekonsekvenser.93 I ett senare fall från 1998 avsåg 
förhållandet pantsättning där en panthavare lämnat ut pant till en gäldenär trots att panthavaren hade 
lämnat ut samma pant till en annan person. Detta hade panthavaren underrättat gäldenären men gav 
ändå ut panten till gäldenären. När gäldenären hade försatt sig i konkurs riktades ett 
skadeståndsanspråk mot panthavaren från tredje man, panthavaren i andra hand.94  
 
Ytterligare krav på ansvariga subjekt är att vara lojala och bygga upp en tillit hos medkontrahenten 
så att en avtalsliknande relation inte grundar sig på vilseledande eller oriktiga utfästelser. I ett annat 
fall från HD tog man upp när utomstående till kontrakt medverkade till kontraktsbrott.95 Ansvaret 
lades inte bara här till den ogiltigt utförda rättshandlingen. Även den medverkande till att kontraktet 
var ogiltigt ansågs vara ansvarig att utge skadestånd. Detta förutsatte dock att rättshandlingen tredje 
man utförde var av sådan karaktär att den kvalificerades som otillbörlig.96 

  

                                                 
89 Grönfors 1995 s. 166-167, jämför med NJA 1925 s. 303 Tvisten avsåg styrelseledamot E som genom fullmakt 

skrivit på ett kontrakt mellan Aktiebolaget Svensk Oljeindustri och Elektriska aktiebolaget trots att Oljebolaget inte 
var registrerat. VD H ansåg att E inte hade rätt till detta då han I egenskap av falsus procurator hade gjort styrelsen 
och H felaktigt ansvariga. H hade inte erhållt lön och därigenom stod han utanför p.g.a. kontraktsbrott från bolaget. I 
målet upprättade kontrakt hade införts skiljedomsklausul som skulle inträda vid tvist. Skiljedom ansåg att Hs 
yrkande mot Oljebolaget saknade betydelse I fallet då styrelsemedlemmar har rättsliga förbindelser även om bolaget 
inte är registrerat. H bedömdes bunden till kontraktet mellan bolagen och fick således svara för skulden solidariskt 
genom att ersätta det positiva kontraktsintresset till elektronikaktiebolaget. 

90 Holm 2004 s. 34. 
91 Holm 2004 s. 178, NJA 1998 s 520. 
92 NJA 1980 s. 383. 
93 NJA 1992 s. 243. 
94 NJA 1998 s. 520. 
95 NJA 2005 s. 608. 
96 Hellner 2010 s. 78 “Särskilt graverande”. 
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4.2 Tredjemansavtal  
Trepartsavtal förutsätter att ett avtal föreligger mellan fler än två avtalsparter. Genom avtalet binder 
förpliktelser och avtalsinnehåll en utomstående part. Denna typ av avtal gör avsteg från den 
objektiva förutsättningen att avtal endast binder avtalsparter med viljeförklaringar.97 Istället 
förutsätter man att en rättshandling utförs för att tredje man ska få ut förmåner av rättshandlingen. 
Med detta menas att en avtalspart ska prestera till sin medkontrahent till förmån för tredje man. 
Tredje man har därmed rätt att återkalla eller kräva att ett avtal fullgörs för att främja sina 
intressen.98  
 
Det framgår bl.a. av lagbestämmelser enligt försäkringsavtalslagen 2 kap 1 § att försäkringstagare, 
den som tecknar avtal, sluter avtal med försäkringsgivare, försäkringsbolaget. Försäkringen som 
avtal blir således ett skydd för den försäkrade, tredje part, och kan påtala dess bundenhet mot 
försäkringsbolaget och de förmåner erbjudna genom avtalet.99 Tredje man får på detta sätt en 
oinskränkt rätt att rikta anspråk mot avtalsbundna parter.  
 
Tredjemansavtal kräver inte formella avtal så generellt föreligger ett avtal redan genom en utfästelse 
till förmån för tredje man. Detta skiljer sig åt från den brittiska rätten och principen om privity of 
contracts som avsatte förhållanden utifrån konstruktioner där en tredje man kunde ha anspråk på 
kontraktsinnehållet genom fullmakt. I förhållande till tysk rätt tillämpades istället tredjemansavtal i 
större omfattning där utomstående hade reella intressen av ett kontraktsinnehåll eller på annat sätt 
ansågs bundna på kontraktsrättsliga grunder.100 
 
Avtalets konstruktion är utformad efter hur ordningen fördelas mellan tre parter i ett avtal.101 
Nödvändigtvis måste dessa parter inte ha en speciell ordning, förutom vid skadeståndsansvar. Varje 
part har en inbördes förpliktelse att förhålla sig till gentemot de andra parterna102. Detta medför att 
förpliktelserna ska utgöra lojalitet mellan parterna och att varje part har tillit till deras inbördes 
kontraktuella och principiella åtaganden.103 

  

                                                 
97    Grönfors 1993 s. 81. 
98  Adlercreutz 2011 s. 152-153. 
99  Se Ramberg 2010 s. 253. 
100  Se ovan i avsnitt 2.2 och Holm 2004 s. 37. 
101  Se NJA 1991 s. 682 Där en mäklaren ansågs bunden till ett avtal. Genom uppdrag från en kontraktsbunden part 

hade mäklaren medverkat vid tillkomsten av avtalet.  
102  Se NJA 1997 s. 44 där HD behandlade just inom vilka former parter är bundna av avtalets innehåll samt vilka krav   

som kunde riktas mot kontraktsbundna parter. 
103  Se de exempel Grönfors lägger fram inom transporträtten i Grönfors 1993 s. 57 och 95. 
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5 Direktkrav - Anspråk för tredje man mot bakre led 
Huvudregel inom avtalsrätten är att anspråk inte påtalas mot annan än avtalspart. Detta framgår av 
avtalslagens anbud-accept modell. Trots detta kräver viss speciallagstiftning att bestämmelser gör 
avvikelser bl.a. till skydd för konsumenter och tredje mans intresse. 
Genom förslag framgick det att tredje man kan rikta anspråk I “bakre led” utan att behöva rikta 
anspråket mot den man ingick avtal med.104 Detta framgår av KKöpL 46 §, KommL 25 § samt FAL 
9 kap 7 §. Även genom fastighetsköp kan tredjeman påtala anspråk mot tidigare led genom sk. 
Hemulansvar från fastighetssäljaren. JB 4 kap 22 §.105  
 
I de fall när en transportör har tillfört skada på gods och därmed brustit i vårdplikten kan ansvar 
tillkomma tredje man, d.v.s den som ansvarar för godset i transportörens vård, trots att transportören 
inte orsakat skada.106 Skada kan ha tillförts genom att en medhjälpare varit oaktsamt och blir genom 
detta utomobligatoriskt skadeståndsskyldig107  
I de fall där avtal förutsätter en handlingsplikt att skydda enskilda och allmänhetens intressen 
framgår att ansvar regleras efter den skada tillkommen tredje man, d.v.s. tredje mans intressen. Det 
framgår i praxis att domstolarna i vissa fall tar avstånd från att tillgodose tredje mans intressen på 
utomobligatoriska grunder.108  
Trots ett regresskrav som har latent verkan mot avtalsbunden medkontrahent, utesluter inte detta att 
en part p.g.a. obestånd slipper undan sina förpliktelser att fullgöra återbetalning. En part kan således 
kräva att få betalning genom att påtala regresstalan även mot konkursboet.109 

5.1 Konsumentköplagens 46 § - Möjlighet att föra direkta krav mot 
“bakre led” 

5.1.1 Första stycket  
Denna lagregel syftar till att skydda en konsument att rikta talan mot en säljare i bakre led. Endast 
konsumenten kan föra dessa anspråk i direkt talan mot bakre led men detta förutsätter att varan inte 
är begagnad.110 Möjlighet att få rikta dessa direkta krav ställer framförallt krav på näringsidkaren 
som konsument ingått avtal med. I första hand måste kravet kunna göras gällande mot en 
näringsidkare i bakre led. För att detta ska vara möjligt måste den säljare som konsumenten köpt 
varan av vara på obestånd, d.v.s. konkurs eller på annat sätt oförmögen att kunna ersätta 
konsumenten.111  
 
Utöver detta krävs att näringsidkaren har upphört helt med sin verksamhet. Det räcker inte att 
näringsidkaren har slutat med just denna form av köp eller just den varan. Reglerna förutsätter att 
näringsidkaren antingen har bytt bransch eller om näringsidkaren bedrev två branscher och beslutat 
sig för att endast fortsätta med en av branscherna. Konsumenten ska inte kunna kontakta 
näringsidkaren eller på annat sätt rikta anspråk om rörelsen eller verksamheten har övertagits av 
någon annan. Om samtliga av dessa krav är uppfyllda så kan kravet riktas mot bakre led.112 
Konsumenten kan rikta sig mot grossist, tillverkare eller mot leverantör om det avser en defekt del 

                                                 
104  Prop 1988/89:76, Prop 1989/90:89, Prop 2008/09:88 samt SOU 84:85. 
105  Prop 1970:20 Del B1, “Gällande Rätt” s. 215. 
106  Ramberg 2010 s. 250. Se även NJA 2007 s. 758. 
107  Ramberg 2010 s. 254, SjöL 13 kap 32 §. 
108  NJA 2001 s. 711. 
109  NJA 1995 s. 197. 
110  Prop 1989/90:89 s. 166 första meningen. 
111  Prop 1989/90:89 s. 164. 
112  Prop 1989/90:89 s. 165. 
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av varan vilket gör det möjligt att rikta ersättningskrav. Dessutom förutsätter denna möjlighet till 
direktkrav att näringsidkare i tidigare led haft för avsikt att varan avsåg vidareförsäljning. Med detta 
menas att varor som ingått i försäljning inte medverkat till en rådande konkursutförsäljning. 

5.1.2 Andra stycket 
Varan i sitt felaktiga skick ska påvisas av konsumenten om en vara är defekt p.g.a. näringsidkare i 
tidigare led. Detta betyder att konsumenten ska ha samma möjlighet att rikta anspråkskrav p.g.a. fel 
på varan som en näringsidkare kan rikta anspråkskrav på varan från bakre led.113  
Detta betyder att felaktigheter under köpet, garantier, överenskommelser mellan näringsidkare i 
bakre led eller andra fel näringsidkaren bör ha vetat om inte kan riktas i anspråk mot bakre led.114  
Vad angår rätten att avskriva sig ansvar för varan eller andra former av skadeståndsansvar mellan 
näringsidkare och köpare förutsätter att näringsidkaren inte har något påtalat från bakre led om att 
bakre led erbjuder hjälp eller kompensation vid defekt vara eller att friskrivningen strider mot 
bestämmelser i KköpL.115  
 
Köplagens dispositiva bestämmelser förutsätter att påtalade anspråk inte ska ligga till last för varken 
konsumenten eller näringsidkaren.116 Det vill säga att kostnad vid avhjälpande enligt KöpL 34 § 
inte är en oskälig kostnad för näringsidkare i bakre led. 
Vill konsumenten påtala hävning enligt KKöpL 29 § förutsätts att felet är av väsentlig betydelse, 
jämfört med KöpL 39 § förutsätts att konsumenten, näringsidkare samt näringsidkare i bakre led är 
överens om att felet är av väsentlig betydelse.  
 
Vid påtalan om skadestånd enligt KKöpL 30 § krävs att köparen påtalar rättsliga fel jämfört med 
KöpL 67 § vilket förutsätter att skadestånd kan utges vid dröjsmål från endera parterna, ett sk. 
Avtalsbrott.117 Samtidigt förutsätter köpeavtalet att en näringsidkare i tidigare led inte avskrivit sig 
rätten för viss typ av skada eller förlust. Konsumentens rätt ska inte överstiga näringsidkarens rätt 
att påtala fel mot bakre led.118  

5.1.3 Tredje stycket 
En påtalan om reklamering av defekt vara regleras utifrån bestämmelser i KKöpL 23 §, oavsett om 
det är mot den näringsidkare som konsumenten införskaffade varan hos eller mot tidigare led. 
Förutsättningar för att kunna rikta talan om reklamation mot tidigare led ställer krav på att 
konsumenten riktar kravet mot den näringsidkare konsumenten vill få fullgörelse från.119 Om inte 
en garanti har utlämnats från den tidigare näringsidkare talan riktas mot av konsumenten ställs en 
tidsfrist på tre år till konsumentens fördel, jämfört med KöpL 32 § som har en tidsfrist på två år. 
Kravet på konsumentens reklamationsplikt har undantag i det fall då säljaren har handlat på något 
sätt vilket skulle strida mot KKöpL 24 § eller att varan är såpass defekt att den kan skada 
konsumenten eller att en produkt är belagd med förbud att användas enligt KKöpL 18 §.120  

                                                 
113  Håstad 2010 s. 257. 
114  Prop 1989/90:89 s. 167 restriktiva möjligheter till kvittning på fordran mot säljande näringsidkare. 
115  Håstad 2010 s. 258. 
116  KöpL 3§, Håstad 2010 s. 259. 
117  Håstad 2010 s. 259. 
118  Prop 1989/90:89 s. 168. 
119  Prop 1989/90:89 s. 168. 
120  Se ProdL 27 § och 36 §. Jämför med AvtL 33 §. 
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5.2 KommL 25 § - En förmån för konsument 

5.2.1 Första stycket 
KommL 25 § statuerar i princip samma förhållanden som KKöpL 46 § vilka ska göras gällande för 
tredje man. Dock förutsätts att direktkravet rör lös egendom.121 Uttalanden från huvudman i bakre 
led, till säljande kommissionär, är utan verkan enligt KommL 25 § första stycket.122 
 

5.2.2 Andra och tredje stycket 
Dock har KommL 25 § andra och tredje stycke en utvidgad reglering i förhållande till KKöpL 46 § 
andra och tredje stycken då tredje man kan rikta krav mot en kommittent. Denna kommittent kan 
enligt förslag till lagens bestämmelse även ha verkat som näringsidkare för annans räkning, d.v.s. 
kommissionär.123 Kommissionären har förvisso ingen rätt till varan eftersom denne säljer varor för 
huvudmannens räkning varpå huvudmannen har separationsrätt så länge varorna inte har förvärvats 
av tredje man.124  

5.2.3 Bakgrund – SOU 1984:85 Handelsagentur och kommission 
Utifrån utredningar genomförda av statligt utsedd kommitté framkom att kommissionär som genom 
avtal överlåtit äganderätt av specifik vara till tredje man var bunden till avtalet och inte 
huvudmannen. Detsamma avser krav från tredje man, så länge tredje man i form av köpare 
(konsument) inte känner till att en näringsidkare handlar i form av kommission kan inte heller krav 
riktas mot huvudmannen. Det som av avtalet förpliktigade kommissionären mot tredje man, kunde 
kommissionären inte rikta regressfordran mot huvudmannen. Denna regel kompletterades av en 
biförpliktelse för huvudmannen. De avtalsförpliktelser kommissionären inte kunnat tillgodose tredje 
man p.g.a. huvudman kunde efter fullgörelse riktas mot huvudman genom regress.125 Enligt 
föregående kommissionslag är huvudmannen skyddad så länge tredje man inte kan söka 
huvudmannen. Detta förhållande har reglerats utifrån internationell handelsrätt och principen 
”undisclosed principal”126. Detta betyder att huvudman och kommissionär kan stå solidariskt 
ansvarig för den skada tillkommen tredje man. Kommissionären ska i detta fall underrätta tredje 
man om vem huvudman är och det åligger tredje man att rikta krav mot huvudmannen om skadan 
inte beror på kommissionären.127  

5.3 Försäkringsavtalslagen (2005:104) – Direktkrav vid ”skadelidande” 
Av FAL 9 kap 7 § första punkten följer att skadelidande har rätt att rikta direkta krav för att erhålla 
ersättning av den skadevållandes försäkringsbolag när den försäkrade har en obligatorisk försäkring 
och inte kan ersätta den skadelidande.128 Andra punkten gäller när den försäkrade på annat sätt inte 
har ekonomisk möjlighet att tillgodose den skadelidandes intressen, exempelvis vid konkurs.129 
Tredje punkten medför den skadelidandes rätt att rikta anspråk mot ett upplöst bolag. Detta medför 
att reglerna berör tredje man och de intressen obundna avtalsparter har av försäkringen vid lidande 
av skada till följd av en skadevållande person. Reglerna för dessa direktkrav är enligt FAL 9 kap 7 § 
                                                 
121  Prop 2008/09:88 s. 132. 
122  Prop 2008/09:88 s. 131. 
123  Prop 2008/09:88 s. 132 sista meningen - 133 första meningen. 
124  SOU s. 67, Prop 89/90:89 s. 164. 
125  SOU s. 63, 68-69, 170. 
126  SOU s. 171. 
127  SOU s. 180. 
128  LFA 95 § 2 st.  
129  LFA 95 § 3 st. 



18 
 

2 stycket endast möjliga vid konsumentförsäkringar och medför en informationsplikt för 
försäkringsbolag till den försäkrade som är avtalsbunden av försäkringen enligt FAL 9 kap 7 § 3 st. 
Försäkringsbolaget och den försäkrade har även en upplysningsplikt mot den skadelidande. Brister 
försäkringsbolaget i sin informationsplikt kan den försäkrade rikta skadeståndsanspråk mot 
försäkringsbolaget om detta medför bekymmer för den försäkrade.130  
 

5.3.1 Den äldre lagen om försäkringsavtal - Lag (1927:27) om 
försäkringsavtal 

I förslaget till den nya försäkringsavtalslagen fanns det i den äldre lagstiftningen inget konkret stöd 
för tredje man vid skada om denne inte var bunden av försäkringen. Undantag för denna 
bestämmelse fanns i LFA 95 § vilket medförde tredje mans rätt att erhålla ersättning om den 
försäkrade gav samtycke, försäkringsbolagets subsidiära ansvar vid utbetalning eller om den 
försäkrade befann sig i konkurs. Komplement till dessa bestämmelser införde begränsningar för den 
försäkrade att inte skapa överenskommelse med försäkringsbolaget som uppenbart var till nackdel 
för skadelidande enligt LFA 96 §.131  
 
Lagen enligt gamla bestämmelser ansågs inte vara reglerat till den skadelidande och dennes 
intressen eftersom försäkringen endast avsåg avtalsbundna parter. Detta medförde att den 
skadelidande var tvungen att begära samtycke från den försäkrade som förutsattes medverka till att 
den skadelidandes intressen blev tillgodosedda. Försäkringsbolagen hade rätt att pröva om 
försäkringen kunde täcka för den skadelidande och dess skador och om det fanns fog att utbetala 
dessa ersättningar. På detta sätt skyddades främst den försäkrades intressen.132 Den skadelidande 
ansågs vara i en utsatt situation då försäkringsbolagets ord ställdes mot den skadelidandes rätt vid 
skadeståndsrättsliga prövningar. Ville den skadelidande få sin rätt tillgodosedd tvingades den 
skadelidande enligt bestämmelser för skadestånd att processen skulle skötas mellan den 
skadelidande och den försäkrade. Kommittén lade fram de remitterade förslaget och ansåg att det av 
praktiska och principiella skäl var angeläget att ändra reglerna då direktkrav kan riktas direkt mot 
försäkringsbolaget vilket ansågs nödvändigt både inom försäkrings- och företagsbranschen. Förslag 
på vad dessa regler skulle avse begränsades till konsumentförsäkringar vilket även stöds av 
nuvarande bestämmelser i KFL 4 §.133  
 
I diskussioner av remissen till propositionsförslaget framkom att modern rättstillämpning enligt 
skadestånd och ersättningsrätt bör medföra en rätt till den skadelidande att få sina 
ersättningsanspråk prövade av försäkringsbolaget. Detta medför att den skadelidande kan rikta 
skilda anspråk utöver en skada som påtalats av en konsument vilket skulle komplicera rättsläget då 
försäkringsbolaget ska pröva om skadorna är ersättningsberättigade. Ett alternativ till detta var att 
låta direktkrav gälla generellt vid alla anspråk av skador som påtalas av tredje man och låta 
direktkraven vara tvingande vid obligatoriska försäkringsfall samt i de fall då försäkringstagaren 
anses ha ekonomiska bekymmer att betala ersättning till den skadelidande. Exempel på detta finns i 
nuvarande FAL 9 kap 7 § 2 stycket med hänvisning till FAL 4 kap 9 §.  

                                                 
130  Prop 2003/04:150 s. 230. 
131  Prop 2003/04:150 “nuvarande ordning” s. 227-228.  
132  Prop 2003/04:150 s. 228. 
133  Prop 2003/04:150 s. 228 andra stycket och 229 andra stycket. 
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5.4 NJA 1996 s 400 

5.4.1 Bakgrund till NJA 1996 s 400 
I målet NJA 1996 s 400 hade jur.kand Lars Ola H agerat ombud i två tvister efter godkännande från 
MG Trans försäkringsbolag Ansvar och dess rättsskyddsnämnd. Lars Ola H hade utifrån tvisterna 
lagt fram kostnadsförslag till försäkringsbolaget som prövat om kostnaderna var skäliga. Efter sitt 
uppdrag har Lars Ola H inte erhållit ombudskostnader och yrkade att enligt branschpraxis ska han 
erhålla förmånsrätt till ersättning för rättsskyddsförsäkringen. Lars Ola H ansåg även att MG Trans 
inte lidit någon ersättningsgill skada varpå de inte heller hade rätten till försäkringsersättningen. 
MG Trans som företräddes av sitt konkursbo samt konkursboets borgenärer hade således inte något 
skydd innan ombudets kostnader, enligt branschsedvana, betalats till Lars Ola H. 
 
Konkursboet yrkade att anspråket Lars Ola H lade fram skulle lämnas utan bifall då kostnaderna var 
nödvändiga och skäliga p.g.a. konkursboets tyngda ställning ska betalas till ombudet genom 
rättsskyddsförsäkringen. Syftet med försäkringen är att betala ersättning till ombudet när motpart i 
tvist inte kan. Eftersom MG Trans anlitat Lars Ola H så föreligger ett avtalsförhållande mellan dem 
och inte mellan Lars Ola H och försäkringsbolaget. Konkursboet för MG Trans ansåg att Lars Ola 
Hs rätt till ersättning endast kunde medges genom konkursbolagets godkännande. 
MG trans ansåg att Lars Ola Hs yrkande om att bolaget inte tillfogats skada eftersom de inte betalat 
ombudskostnader är felaktig. Då Lars Ola inte hade fått ersättningen kan detta jämställas med en 
ersättningsskyldighet vilket försäkringstagaren undgår vid konkurs. MG Trans yttrade att p.g.a. 
konkurs så blir ombudets anspråk att likställa med skada vilket gör att konkursboet berättigad till 
ersättningen. 

5.4.2 TR 
TR anförde att det förelåg ett avtal mellan Lars Ola H och försäkringsbolaget Ansvar utifrån 
deponeringen av Lars Ola H ombudskostnader. Utifrån branschpraxis hos försäkringsbolagen i 
allmänhet har ombud företräde att erhålla försäkringsersättning före den försäkrade, MG Trans. 
Målet anses vara att skydda försäkringstagaren vid tvist och erbjuda biträde utan att den försäkrade 
bär risk för ombudskostnader. Lars Ola H ansågs därför ha bättre rätt till ersättningen.  
 
(Skiljaktig ansåg att branschpraxis av praktiska skäl ska bevaka försäkringstagarens intressen. Dels 
för att försäkringsgivaren kan påstå att försäkringstagaren vill överlåta rätten till ersättning på 
ombudet, och dels att försäkringsgivaren kan anse att försäkringstagaren gav en fullmakt till 
ombudet som således också kan återkallas. Då det inte föreligger något av ovanstående kriterier 
ansåg skiljaktig att MG Trans hade bättre rätt än Lars Ola H.) 

5.4.3 HovR 
HovR anförde att frågan i målet avsåg Lars Ola H rätt före MG Trans konkursbo och dess 
borgenärer. 
HovR ansåg att konkursboet och dess borgenärer ska behandlas lika enligt huvudprincip men att 
undantag kan göras om någon av borgenärerna har förmånsrätt eller säkerhetsrätt för sin fordran.  
HovR var av uppfattningen att all egendom hos gäldenären är utmätningsbar och då fordran för 
rättsskyddsförsäkring inte är undantagen enligt utsökningsbalkens bestämmelser kan denna ingå i 
utmätningsbar egendom. Då Lars Ola H dels är godkänd av försäkringsbolag, dels skyddad enligt 
branschpraxis och att det föreligger ett avtal mellan Lars Ola H och försäkringsbolaget Ansvar finns 
det inget som hindrar att Lars Ola H erhåller försäkringsersättningen då det är ostridigt att Lars Ola 
H inte fått sina omkostnader betalda av konkursboet. Lars Ola H hade enligt HovR uppfattning 
bättre rätt till ersättningen. 
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5.4.4 HD 
Innan domen från HD kom lät man inhämta yttranden från Advokatsamfundet, Konkurskollegiet, 
Försäkrignsförbundet och Finnansinspektionen. 
 
Advokatsamfundet anförde att rättsskyddsförsäkring kan träda i kraft innan en skada har tillförts en 
försäkringstagare och utmärker sig därför från andra former av försäkringar. 
För att tas i anspråk krävs att ett ombud i första hand är advokat. Denna advokat är skyldig att 
underkasta sig skiljedom för advokatens arvodering och omkostnader. I andra hand ska annat 
ombud än advokat godkännas av försäkringsbolagets rättsskyddsnämnd. Enligt Sveriges 
Advokatsamfund förelåg ett kvasikontraktuellt förhållande mellan Lars Ola och försäkringsbolaget. 
Advokatsamfundet ansåg att ombud har rätt att göra anspråk på försäkringsersättningen före 
försäkringstagaren om betalning för ombudskostnader inte genomförts. Samfundet var även överens 
om den rådande branschpraxis Lars Ola anfört i yrkande. 
 
Konkurskollegiernas förening anförde att de var av samma uppfattning som samfundet avseende 
den kvasikontraktuella förbindelsen mellan Lars Ola och Försäkringsbolaget. Föreningen anförde 
dessutom delad uppfattning av HovR bedömning att konkursboet inte kunde vara berättigad till 
försäkringsersättningen innan ombudskostnader var betalda till Lars Ola. Det fanns goda skäl att 
tillämpa LFA 95 § analogiskt. 
 
Försäkringsförbundet anförde att försäkringen och de villkor som förelåg stämde överens med andra 
bolag i branschen. Försäkringen ansågs avse fall där ombud anlitas och att Lars Ola hade anlitats på 
ställda villkor, även där fallet avser arvodering och omkostnader. Ersättningen ska betalas till 
ombudet eftersom det anses föreligga en tyst överenskommelse mellan den försäkrade och 
försäkringsbolaget. Det ska endast finnas skälighet att utbetala ersättning till konkursboet om det 
framgår att bolaget har betalat ombudet för dess kostnader efter fordran. Försäkringsförbundet 
delade den av Konkurskollegiernas mening att den försäkrade endast kan erhålla ersättning om det 
framgår att MG Trans har betalat Lars Olas ställda fordring. Ombudets nödsakade ställning inte kan 
förlita sig på att försäkringstagaren betalar sin fordran och måste utifrån gällande branschpraxis få 
någon form av försäkran om förmånsrätt med analogisk tolkning av LFA 95 §.   
 
Finansinspektionen delade uppfattningen om rådande branschpraxis och att denna tillämpas i stor 
utsträckning hos försäkringsbolag då ombudet underkastar sig försäkringsbolagets bedömning finns 
det skäl att ersättningen också betalas direkt till ombudet. I förhållande till gällande branschpraxis 
ansåg man inte att det föreligger besvär för den försäkrade då denne ansågs ha intresse av 
ersättningen likväl som ombudet. Detta förutsätter att den försäkrade erhåller ersättning om 
ombudet har fått sina omkostnader ersatta samt att försäkringsparterna är införstådda med hur 
ersättningar tillämpas av principiella skäl. Finansinspektionen anförde utöver detta att den 
avtalsrättsliga frågan, vem kan anses vara berättigad ersättning, har medfört rättslig osäkerhet. 
Finansinspektionen var av den meningen att det bör anses tillräckligt att ersättningen regleras 
utifrån den tysta överenskommelsen från försäkringsförbundet. 
 
HD bedömde i domskäl och slog fast att det förelåg ett avtal mellan Lars Ola och försäkringsbolaget 
utifrån TR och HovR bedömning. I rättsfallet ansågs ombudet Lars Ola avtalsbunden till 
konkursboets och försäkringsbolaget Ansvars försäkringsavtal utifrån branschsedvana och 
branschpraxis. Detta medför att ersättning utbetalas direkt till ombudet om ombudets krav inte 
redan är ersatt. Det var ostridigt i målet att Lars Ola inte erhållit ersättning från MG Trans 
konkursbo. HD fastställde på dessa grunder att Lars Ola var berättigad till försäkringsersättningen.  
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6 Analys 
Komparativ kontraktsrätt 
Den komparativa studien har visat att romersk rätt har påverkat den europeiska standarden av hur 
avtalsrätten ska tillämpas. Avtalsrättens objektiva perspektiv har satt sin prägel på svensk rätt 
liksom tysk rätt. Det skrivna avtalet ska förbinda två parter, till skillnad från angloamerikansk rätt 
där det inte finns någon direkt förpliktelse. Tolkningen enligt common law styr rättsförhållandet 
mellan parter och tidigare uttalanden styr det principiella förhållandet. Skillnaderna mellan svensk 
rätt och tysk rätt är snäva men till skillnad från Svensk och Angloamerikansk rätt har Tyskland 
preciserat hur lagstiftningen skulle se ut. Lagstiftning visade teoretiska förklaringar och begrepp 
men saknade de praktiska luckorna och behövde därför fylla luckorna med ytterligare lagstiftning. 
Tyskland utgick därför från teoretisk argumentation. I förhållande till den angloamerikanska 
rättspolitiska argumentationen fanns det större skillnader mot svensk rätt. Främst då common law 
rätten utgår från cases och löser tidigare problematik med samtidslösning. Den svenska rätten som 
den har varit och som den fortfarande är utgår främst från den objektiva tolkningen med 
viljeförklaringar och förpliktelser enligt tysk-romersk standard. Sverige har dock visat en vilja på att 
utveckla egna lösningar och teorier. Avtalet bygger numer på förklaringar och tillit som avtalsparter 
anses ha utgivit vid avtalets fullbordan. Avtalet har således växt ifrån den strikta 
avtalsbestämmelsen att avtalet är fullgjort först när parterna har visat en ”vilja”. Den generalklausul 
som togs in i avtalslagen genom Sveriges gemenskap med övriga nordiska länder visade att det 
fanns luckor i lagen, precis som i den tyska civilrättsboken BGB. Problematik som uppstår mellan 
avtalsbundna parter skulle vidare lösas genom principiella tolkningar som i likhet med 
angloamerikansk rätt har styrt svensk rätt att avtalet mer än det skrivna avtalet.  
 
Komparativ skadeståndsrätt 
Vidare studier hur Sverige förhåller sig till skadeståndsregleringen när avtal inte föreligger har visat 
att Svensk rätt inte längre kan utgå från kontraktet. Nutida avtal är inte alltid skriftliga och skapar 
således luckor i hur man ska reglera ansvaret mellan avtalsbundna personer. Det har visats i 
domstolspraxis och även i förslag till nuvarande skadeståndslag att det är ett problem när kontrakt 
inte föreligger. Avtalslagen har genom sin dispositiva ställning i viss mån löst argumentation och 
tolkning genom att överlåta utomkontraktuella förhållanden till skadeståndslagen. Tysk rätt har här 
visat på att tredje man kan ha intressen av ett avtal liksom i angloamerikansk rätt. Likheter i 
förhållandet till ren förmögenhetsskada anses ansvarsgrund redan föreligga vid oaktsamt handlande. 
Inom den angloamerikanska rätten visade amerikanska rättsrealismen på egen tolkning när 
principen om privity to contract tog avsteg från common law. Amerikansk domstol argumenterade 
här för behovet av att skapa ett kontraktsförhållande mellan två parter som stod i ansvarsförhållande 
mot varandra. Vid förhållanden som skulle regleras mot tredje man ansågs misrepresentation, 
vilseledande uttryck, vara av stor betydelse som kunde likna ett förhållande där någon sätter sin tillit 
till förklaringen eller uttrycket. I Storbritannien hade man uppfattningen om den fundamentala 
förbindelsen av ansvar mellan personer. En person som uttryckligen vilselett en person stred mot 
den fundamentala plikten att inte vilseleda eller ljuga för en person. Svek och dylikt var en 
ansvarsgrund som påverkade brittisk avtalsrätt då man som person hade ansvar att inte medverka till 
annans lidande eller förlust, duty of care. 
 
Avtalskonstruktioner och möjlighet att tillgodose den skadelidande 
Förmögenhetsrätten och den praxis som har tillämpats har visat på att domstolarnas tolkning är fri.  
Det finns inte längre ett avtal som bygger på anbud och accept utan flera omständigheter och 
faktorer har påverkat utvecklingen av hur ett avtal ser ut. Utifrån doktrin och samhällsutveckling 
har domstolar börjat inse att det finns omständigheter och faktorer som påverkar innehållet av ett 
avtal. Tredje man kan ha intressen av att ett avtal fullgörs och på så sätt få sina intressen 
tillgodosedda. Framförallt kan man tänka sig att konsument vid köp förutsätter att få kompensation 
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för sitt lidande om en näringsidkare inte fullgör sina förpliktelser. 
Utifrån de avtalskonstruktioner som följer av en rättshandling har domstolarna en möjlighet att 
tillgodose den skadelidande.  
 
Inom doktrinen så är lojalitet och tillit ledord för att kunna bygga upp ett förtroende till avtal. Den 
goda tron om hederlig avtalsplikt har ersatts med hur man tolkar misstag och uttryck vid 
realhandlingar och andra passiva handlingar som kan ge möjlighet till kompensation. Framförallt 
har doktrinen lyft fram att handlingar mellan personer innan avtalets fullgörelse kan leda till 
ersättning. De kvasikontraktuella förhållanden och tredjemansavtal som motsäger den generella 
avtalskonstruktionen om objektiv partsförbindelse ger framförallt konsumenter en fördel. 
Konsumentskyddet är ett starkt skydd och en strikt förbindelse mellan avtalsrätten och 
skadeståndsrätten. Dock finns det luckor även inom detta då bevisbördan har legat på konsumenten. 
 
Direkt talan och regresskrav 
Avtalslagens restriktiva bestämmelser om att tillämpa regler för annan än avtalsbundna personer har 
medfört en restriktiv verkan på hur annan än avtalsbundna parter kan få sin skada ersatt. Den fria 
tolkningen från domstolar har medfört att konsumentskyddet har fått negativ verkan. Direkta krav 
som det finns förutsättningar för i bland annat konsumentköplag, kommissionslagen och 
försäkringsavtalslagen har övergått till, återigen, avtalet och om det föreligger ett avtal. Denna 
bestämmelse att rikta krav mot annan än sin avtalspart är också en regel som utvecklats efter 
avtalslagens tillkomst. Bestämmelsen tillkom för att få ett förhållande att likna ett avtal och medföra 
fördelar till konsumenten. Trots denna möjlighet så medföljer även begränsningar. Regeln 
förutsätter att kravet även kan göras gällande av annan än den skadelidande. 
Regeln är alltså en fördel och en förmån men reglerar fortfarande konsumentens bevisbörda och ger 
egentligen, enligt en bedömning av praxis, inte alltid en fördel för konsumenten.   

6.1 NJA 1996 s 400 och dess kraft som prejudikat. 
Rättsfallet NJA 1996 s 400 har fått prejudicerande kraft då den varit ledande i frågan om direktkrav 
vid försäkringsmål av detta slag. Det tredjemansavtal som man konstruerade genom 
partsförbindelsen mellan parterna har fått kraft i senare rättsfall. I NJA 2000 s 48 bedömdes målet 
inte som kvasikontraktuellt men gick att likställa ett avtal genom konstruktion av ett 
tredjemansavtal. Man ansåg att grunden till avtal inte bara utgörs av anbud och accept, även 
tillkommande konstruktioner hade med tiden medfört att ett avtal kan ligga till grund.134  
I NJA 2012 s 697 fick NJA 1996 s 400 och NJA 2000 s 48 kraft vid frågan om direktkrav. Tvisten 
avsåg en teckningsfordran och frågan var om ombudet T.B hade en sakrättsligt skyddad rätt till 
fordringen framför sin klients övriga borgenärer. HD tog ställning till om den uppdragsfullmakt som 
tillförts T.B och dess kompetens var tillräckliga för att T.B skulle få förmånsrätt framför övriga 
borgenärer. HD höll med om att ombud har ett möjlighet att rikta direkta krav för ersättning och 
fordringar framför andra borgenärer i de fall som räknas upp i HD domskäl punkt 13 och 14. Då 
fullmaktens ställning ska tolkas restriktivt ansågs inte fordran vara sakrättsligt skyddad enligt den 
fullmakt som tilldelats ombudet. Det framgick inte att T.B var skyddad endast genom en 
denuntiation till övriga borgenärer vid förvärv av ett skuldebrev, eller att det låg i tredje mans 
intresse att acceptera denna fullmakt endast genom denuntiation. T.B talan bifölls därför ej i HD 
enligt domskäl punkt 10-11 och 19-20.   

                                                 
134   Se Håstads uttalande I NJA 2000 s 48. 
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6.2 Diskussion 
Frågan som arbetet successivt har gått in på är om Svensk avtalsrätt på något sätt behöver 
reformeras eller om någon regel behöver få en extra betydelse som avser skadestånd.  
Enligt min mening finns behovet av en reformering av avtalslagen. Uppenbarligen är det inte 
tillräckligt att reglera avtal generellt utifrån avtalslagen som börjar bli otidsenlig. Jag bygger detta 
på domstolarnas kontroversiella ställning till samhällets avtalstillämpning. Även om avtalet synes 
bygga på ett avtal mellan två parter finns det nästintill alltid någon som har ett intresse av avtalets 
innehåll. Jag vill inte sticka under stol med att en reglering av avtal är nödvändig. Det jag vill med 
uppsatsen är att visa på hur domstolar går tillväga för att bedöma en person eller ett subjekt som 
ansvarig. Avtalslagen är för restriktiv till den sakrättsliga problematiken som uppstår i ett 
kontraktsförhållande och bör enligt min mening byggas in i en ny avtalslag. Vidare problem har 
visat på att man överlåter problemet till speciallagstiftning som kanske inte har alla svaren när ett 
problem uppstår som varken kan regleras på kontraktuella eller utomkontraktuella grunder. Ändå är 
avtalsrätten så viktig eftersom den omfattar en så stor del av den svenska rätten. 
Den rättsrealistiska synen i Amerika kan vara en positiv lösning för att lösa problem om det endast 
krävs ett negligent misrepresentation för att det ska uppstå ett kontraktsförhållande. Kanske Svensk 
rätt har tagit steget för långt och tillämpat omständigheter i allt för stor utsträckning. 
Den tyska rätten förhåller sig stark då det finns regleringar men samtidigt erkänner man att det finns 
luckor i systemet, och detta löser man genom att stifta nya lagar. En upplevelse av detta är att det 
skapas lagar för behovets skull vilket kan upplevas orimligt.  
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