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1 Inledning 
 
1.1 Problematisering 
Som utgångspunkt bör alla avtal som ingås frivilligt vara ömsesidigt nyttiga för parterna 

annars skulle de i princip inte slutas.1 Verkligheten är emellertid annorlunda eftersom en av 

parterna ofta är informationsmässigt underlägsen, vilket kan få till följd att den parten över- 

eller undervärderar sin prestation till gagn för motparten.2 Omvänt kan en kunskapsmässigt 

överlägsen part utnyttja sitt informationsmässiga övertag vid avtalsförhandlingarna för att 

tillskansa sig gynnsamma villkor på bekostnad av sin motpart.3 Ett informationsövertag är 

åtråvärt men det får enligt svensk rätt inte missbrukas och det följande avtalet kan i sådana 

fall jämkas eller ogiltigförklaras.4 Av den allmänna lojalitetsprincipen följer nämligen en 

skyldighet att upplysa sin medkontrahent om viss information.5 Det problem som kommer 

behandlas i den första delen av uppsatsen är vilken typ av informationsövertag som en part får 

ha och behålla för sig själv innan upplysningsplikt aktualiseras. Uppsatsen begränsar sig till 

att behandla vad som gäller vid köp av lös egendom mellan näringsidkare. Hur har 

upplysningsplikten konstruerats mellan näringsidkare vid köp av lös egendom och var går 

egentligen gränsen mellan ett otillåtet förtigande och det lovliga utnyttjandet av ett 

kunskapsövertag?  

 

I avtal mellan näringsidkare eftersträvas att varor kan byta ägare utan alltför stora 

osäkerhetsmoment och fördröjningar d.v.s. med så låga transaktionskostnader som möjligt. 

Omsättningens intresse som det kallas innebär att avtalsuppfyllelsen ska kunna förutses och 

säkerställas effektivt.6 Bengtsson urskiljer två huvudsakliga materiella intressen som påverkar 

civilrätten: å ena sidan omsättningens intresse, å andra sidan konsumentskyddstanken och 

sociala synpunkter. Han menar att den strikta rättvisan, som omsättningens intresse medför, 

hör hemma i ”affärslivets förhållanden” där avtalade förpliktelser ska hållas. För 

privatpersoners del kan förpliktelserna modifieras med hänvisning till skälighetssynpunkter.7 

De kommersiella avtalsområdena präglas av omsättningsintresset. Endast i liten eller närmast 

obefintlig grad påverkas dessa områden av politiska intressen som behovet av att skydda en 

                                                
1 Se Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, s. 75 f; Ramberg, 2014, s. 208. 
2 Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, s. 64. 
3 Se Åhman, 2018, s. 43 f. 
4 Hultmark, 1993, s. 26 f. 
5 Munukka, 2007, s. 154. 
6 Ramberg, 2014, s. 29. 
7 Bengtsson, 1992, s. 171. 
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underlägsen part så som i konsumentförhållanden.8 Mot den bakgrunden borde reglerna om 

upplysningsplikten mellan näringsidkare vid köp av lös egendom i princip uteslutande vara 

utformade med omsättningens intresse i fokus.  

 

Den rättsekonomiska diskussionen lyser dock med sin frånvaro i motiv och praxis kring både 

avtalslagen (1915:218) (AvtL) och köplagen (1990:931) (Köplagen). Detta trots att 

omsättningens intresse förespråkas på förmögenhetsrättens område av flertalet 

rättsvetenskapsmän och framhölls i både motiven till AvtL och 36 § AvtL.9 I den andra delen 

av uppsatsen kommer därför den ekonomiskt effektiva regleringen av upplysningsplikten att 

diskuteras. Frågan är om upplysningsplikten som den kommer till uttryck i gällande rätt är 

ekonomiskt effektiv. Om så inte är fallet vad kan man göra för att rätten ska bli mer 

samhällsekonomisk och bättre tillgodose omsättningens intresse. 

 

Rättsekonomi är en akademisk disciplin där man studerar de rättsliga reglerna utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv. Inom rättsekonomin eftersträvar man att beskriva hur man på ett 

bättre sätt kan utforma rätten för att samhällets resurser ska användas på ett optimalt sätt.10 

Syftet är att maximera den ekonomiska effektiviteten eftersom det skapar välstånd för 

individen och för samhället.11 Att rättsreglerna ska vara ekonomiskt effektiva är inte en 

okontroversiell åsikt.12   Hellner är av uppfattning att det finns en motsättning mellan 

ekonomisk effektivitet och social rättvisa. Han menar att den ekonomiska effektiviteten som 

mål har en ”inneboende hårdhet” som kan antas minska genomslagskraften för andra 

rättspolitiska intressen.13  

 

Den framstående rättsekonomen Richard Posner menar dock att den ekonomiska teorin om 

effektivitet inte är ägnad att ligga till grund för etiska ställningstaganden. Teorin är inte till för 

att ta ställning till vad som är skäligt eller rättvist. Ekonomisk teori kan heller inte användas 

för att upplysa om att effektivitet bör uppnås. Ekonomisk teori kan endast påvisa att det sätt 

man försöker uppnå ett mål på kan ersättas med ett effektivare sätt med mindre förbrukning 

                                                
8 Jfr Lehrberg, 1996, s. 145; Jfr Hellner & Ramberg, 1999, s. 37. 
9 NJA II 1915 s. 258; Prop. 1975/76:81 s. 165.  
10 Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, s. 70. 
11 Posner, 1979, s. 104 f; Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, s. 75. 
12 Se Hellner, 1990, s. 176 f; Roos, 1993, s. 237. 
13 Hellner, 1990, s. 176.  
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av resurser.14 Att en regel är ekonomiskt effektiv innebär inte i sig ett påstående om att den 

ska användas framför andra regler.15  

 

Ekonomisk effektivitet som mål är dock mindre kontroversiellt när det kommer till 

avtalsområden där valet av lösningar och regleringar inte behöver styras av hänsyn till 

skyddsvärda avtalsparter med ”underlägsen ställning” som exempelvis konsumenter till 

konsumentköplagen (1990:932). Genom avgränsningen i detta arbete till avtalsområden där 

effektiviteten som beslutskriterium borde ha störst betydelse, närmare bestämt avtal på 

handelsrättens och affärslivets område, kan resultatet av min undersökning få större praktiskt 

betydelse än annars.16 

 

1.2 Syfte och definitioner 
 

1.2.1 Syfte 
 
Syftet med föreliggande uppsats är att studera den prekontraktuella upplysningspliktens 

konstruktion och tillämpning mellan näringsidkare vid köp av lös egendom. Gällande rätt 

kommer sedan att analyseras ur ett rättsekonomiskt perspektiv för att undersöka om den är 

ekonomiskt effektiv eller om upplysningsplikten kan utformas på ett bättre sätt. 

 

För att uppfylla uppsatsens syfte ska följande frågeställningar behandlas: 

 

(i) Vilken är den prekontraktuella upplysningspliktens rättsliga innebörd och hur är 

den konstruerad? 

 

(ii) Vilken typ av information bör den prekontraktuella upplysningsplikten omfatta 

med utgångspunkt i ett samhällsekonomiskt perspektiv med hjälp av 

nationalekonomiska teorier och modeller?  

 

(iii) Är rådande reglering av den prekontraktuella upplysningsplikten ekonomiskt 

effektivt utformad eller finns det en bättre lösning?  

 
                                                
14 Posner, 1973, s. 20 f.  
15 Runesson, 1996, s. 38. 
16 Se Roos, 1993, s. 232. 
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1.2.2 Definitioner  
 
I det följande kommer parterna till avtalet benämnas löftesgivaren respektive 

löftesmottagaren. Med löftesgivaren avses den som företagit en rättshandling under felaktiga 

förutsättningar och med löftesmottagaren avses den gentemot vilken rättshandlingen 

företagits. Rättshandlingen är vanligtvis ett löfte och innebär således en förpliktelse för den 

som företagit handlingen (löftesgivaren). Vid ett ömsesidigt förpliktande avtal har båda parter 

avgivit löfte och det kan bli aktuellt för båda att åberopa felaktiga förutsättningar. Den part 

som vill komma ifrån avtalet på grund av felaktiga förutsättningar (i denna uppsats en felaktig 

förutsättning p.g.a. försummad upplysning) kommer hädanefter kallas löftesgivare och 

medkontrahenten kommer kallas löftesmottagare.17 När upplysningsplikten diskuteras inom 

ramen för Köplagen är det ibland naturligare att benämna parterna köpare och säljare.  

 

Med prekontraktuell upplysningsplikt avses i denna uppsats endast i vad mån 

löftesmottagaren är skyldig att upplysa löftesgivaren om omständigheter som inte varit 

föremål för diskussion mellan parterna innan avtalsslut. Eventuell upplysningsskyldighet om 

omständigheter som uppkommit efter avtalsslut kommer inte att beröras. Korrigeringsplikten 

kommer heller inte att avhandlas eftersom den förutsätter att en av parterna lämnat en uppgift 

som vederbörande sedan måste korrigera för att uppgiften ger en missvisande bild av 

verkligheten.18 När endast begreppet upplysningsplikten används fortsättningsvis menas den 

definition av den prekontraktuella upplysningsplikten som givits här om inte annat anges. 

 

Det har diskuterats om culpösa förtigande kan aktualisera ett ansvar.19 Sådana förtiganden 

kommer dock inte avhandlas här utan denna uppsats kommer endast behandla situationer då 

löftesmottagaren har haft faktisk kännedom om vissa förhållanden och medvetet utnyttjat 

löftesgivarens okunskap om dessa förhållanden (dolöst förtigande).  

 

 

 

                                                
17 Se Lehrberg, 1989, s. 19 avseende begreppen löftesgivare och löftesmottagare. 
18 Se Hultmark, 1993, s. 20 avseende begreppet korrigeringsplikt. 
19 Se Hultmark, 1993, s. 21; se Runesson, 1996, s. 132 ff; se NJA 1981 s. 815. 
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1.3 Metod  
 
1.3.1 En tvärvetenskaplig ansats 
Uppsatsen har en tvärvetenskaplig ansats innehållande två olika metoder som använts för att 

uppnå uppsatsens syfte. I uppsatsen har jag dels använt mig av en rättsdogmatisk metod, dels 

en rättsekonomisk metod. Den rättsdogmatiska metoden har använts för att fastställa gällande 

rätt. Den rättsekonomiska metoden har använts för att diskutera en samhällsekonomisk 

utformning av upplysningsplikten. Gällande rätt har sedan jämförts med den 

samhällsekonomiska utformningen för att analysera om det går att bättre utforma 

upplysningsplikten. Nedan följer en utförlig beskrivning av de två metoderna. 

 

1.3.2 Metoder och källmaterial 
 
1.3.2.1 Rättsdogmatisk metod 
Uppsatsens första del avser att utreda hur upplysningsplikten är konstruerad och hur 

omfattande plikten är enligt gällande rätt, varför en rättsdogmatisk metod har tillämpats. Vad 

en rättsdogmatisk metod utgör är omstritt.20 ”Den rättsdogmatiska metoden” torde vara ett 

paraplybegrepp för flera olika metoder där man använder sig av de traditionella rättskällorna 

för att fastställa gällande rätt.21 I den första delen av uppsatsen kommer stor vikt ägnas åt en 

analys av de traditionella rättskällorna såsom lagtext, förarbeten, praxis och doktrin; ett 

arbetssätt som synes kunna inordnas under begreppet ”rättsdogmatisk metod”. Detta avsnitt 

syftar dock inte till att placera en etikett på den valda metoden. Fokus ligger istället på att 

förmedla en förståelse för hur uppsatsens syfte har besvarats.   

 

Till att börja med har AvtL studerats för att undersöka hur lojalitetsprincipen, som 

upplysningsplikten härstammar ifrån, kommit att avteckna sig i lag. Upplysningsplikten 

framkommer inte explicit i AvtL och plikten har därför fastställts ”negativt” genom att 

studera de lagrum i AvtL som tillmäter förtigandet relevans. Eftersom upplysningsplikten inte 

uttryckligen framkommer i lagen har förarbetena till AvtL samt doktrin varit av stor betydelse 

för att tolka när en försummad upplysningsplikt kan tillmätas en relevans. Efter en 

genomgång av AvtL är det många frågor och luckor som lämnas obesvarade. Dessa frågor 

och luckor besvaras till viss del i lagregler för särskilda avtalstyper exempelvis Köplagen. 
                                                
20 Se t.ex. Kleineman, 2018, s. 21.  
21 Se Hellner, 2001, s. 22 ff; Kleineman, 2018, s. 21.  
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Speciallagarna främst Köplagen har studerats i den mån de berör upplysningsplikten. 

Speciallagarna är av betydelse eftersom AvtL och speciallagarna inte är synkroniserade och 

för att de genom principen om lex specialis har företräde framför AvtL. 

 

Lagstiftningen är generell och lämnar mycket till domstolarna att avgöra. Därför har den 

sparsamma rättspraxis avseende upplysningsplikten vid köp av lös egendom studerats. Till 

följd av att rättspraxis är begränsad har även prejudikat avseende andra avtalsobjekt (t.ex. 

NJA 2007 s. 86 som behandlar fast egendom) och rättsfall med lägre prejudikatvärde (t.ex. 

NJA 2001 s. 155) studerats. 

 

Även rättspraxis lämnar många frågor öppna för diskussion varför doktrin får anses ha en stor 

betydelse på området. Doktrinens starka ställning beror på att gällande rätt på området är 

otydlig och på grund av att tillgänglig praxis till sin natur löser enskilda tvister. Det är då upp 

till rättsvetenskapen att från de enskilda fallen härleda generella principer. Doktrinen 

avseende upplysningsplikten mellan näringsidkare vid köp av lös egendom har används just i 

syfte att klargöra generella principer/kriterier för upplysningsplikten och för att belysa vad 

som fortfarande är omstritt kring rättsläget. För ändamålet har framförallt tidigare arbeten 

såsom Östen Undén, Avtalsrättsliga spörsmål; Hultmark, Upplysningsplikten vid ingående av 

avtal; Lehrberg, Förutsättningsläran; Adlercretuz, Gordon, Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, varit 

av betydelse.22 

 

1.3.2.2 Rättsekonomisk metod 
 
Andra delen av uppsatsen är rättsekonomisk. Rättsekonomi eller Economic analysis of law 

handlar om en analys av rätten från ett ekonomiskt perspektiv. Eftersom ekonomi brukar 

beskrivas som läran om hushållandet med resurser görs en analys av rätten utifrån ett sådant 

perspektiv.23 Målet med rättsekonomin är att maximera ekonomisk effektivitet eller välfärd.24 

Problemet som analyseras i den andra delen av uppsatsen är hur den samhällsekonomiskt 

effektiva regleringen av upplysningsplikten bör se ut om man utgår från att avtalsparterna 

agerar rationellt. Det handlar i grunden om vilken av parterna i en avtalsrelation som ska bära 

risken för att löftesgivarens information är felaktig.  

                                                
22 Se käll- och litteraturförteckning för fullständiga bibliografiska uppgifter. 
23 Bastidas Venegas, 2018, s. 177.  
24 Posner, 1979, s. 104 f. 
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För att bestämma vilken reglering som är bäst behövs ett beslutskriterium eller en standard för 

att bestämma vad som är ekonomisk effektivitet. Paretoeffektivitet som är den vanligaste 

standarden är inte lämplig för beslut om riskallokering. Det är teoretisk möjligt att föreslå 

oändligt antal paretoeffektiva lösningar när det kommer till riskallokering. Paretoeffektivitet 

duger därför inte som beslutskriterium.25 

 

I uppsatsen kommer istället värdemaximeringsprincipen att användas som beslutskriterium. 

Värdemaximeringsprincipen innebär att man ska välja en regel a) framför en annan regel om 

regeln a) intagen i avtalet ex ante ger en större pott av nytta för parterna att dela på.26 Genom 

tillämpning av nationalekonomiska modeller och teorier kommer samhällsekonomiska 

fördelar och nackdelar med en upplysningsplikt att belysas.  Utifrån fördelarna och 

nackdelarna kommer en följande diskussion om vilken reglering som bäst tillgodoser 

värdemaximeringsprincipen och således är effektivast för respektive informationsslag. 

informationsslagen som kommer att behandlas är destruktiv information, produktiv 

information och redistributiv information. 

 

Riskallokeringen vid informationsasymmetri har knappt diskuterats ur rättsekonomisk 

synpunkt. De två rättsvetenskapsmän som berört ämnet i nordisk doktrin är Runesson, 

rekonstruktion av ofullständiga avtal och Wilhelmsen, Avtaleloven § 36 og økonomisk 

effektivitet. De två arbeten har tjänat som grundpelare för den rättsekonomiska analysen. 

Cooter & Ulen, Law and economics har också varit av stor betydelse.27 

 

En rättsekonomisk analys kan användas för flera olika syften.28 Ett syfte, som faller inom en 

traditionell positiv analys, är att visa att lagstiftning i grunden har ekonomisk effektivitet som 

ändamål.29  I analysen av denna uppsats kommer den ekonomiskt effektiva regleringen, som 

fastställt i kapitel tre, att jämföras med gällande rätt, i kapitel två. Jämförelsen görs i syfte att 

studera om gällande rätt har ekonomisk effektivitet som ändamål, hur väl gällande rätt i så fall 

uppfyller ändamålet samt för att diskutera om det går att utforma upplysningsplikten på ett 

effektivare sätt. 

 
                                                
25 Se Runesson, 1996, s. 40 f där även fler negativa aspekter diskuteras avseende paretoeffektivet som 

beslutskriterium vid riskallokering. 
26 Begreppen ekonomisk effektivitet och värdemaximeringsprincipen beskrivs närmare under avsnitt 3.3. 
27 Se käll- och litteraturförteckning för fullständiga bibliografiska uppgifter. 
28 Bastidas Venegas, 2018, s. 180. 
29 Se Bastidas Venegas, 2018, s. 180 angående syftena med en traditionell positiv analys. 
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1.4 Disposition 
 
Uppsatsen består av fyra kapitel med tillhörande underrubriker. Nedan följer en översiktlig 

redogörelse för de enskilda kapitlens innehåll: 

 

I kapitel 1 har som framgått redogjorts för uppsatsens syfte, vissa definitioner, metod och 

material, samt disposition. Kapitlet avser att ge läsaren en föraning om problematiken kring 

upplysningsplikten som hela uppsatsen avser att behandla. 

 

I kapitel 2 behandlas den prekontraktuella upplysningspliktens ursprung och funktion i 

förhållande till andra avtalsrättsliga principer. Vidare diskuteras hur den prekontraktuella 

upplysningsplikten är konstruerad i gällande rätt och vilken information den omfattar mellan 

näringsidkare vid köp av lös egendom. Kapitlet ämnar bestämma gällande rätt och vad som 

fortfarande framstår som oklart beträffande rättsläget. 

 

I kapitel 3 behandlas hur man bör placera risken för att informationen är felaktig i ett 

avtalsförhållande med utgångspunkt i Ronald Coases analys om samhällsekonomiska 

kostnader; d.v.s. vilken rättslig reglering av upplysningsplikten som är samhällsekonomiskt 

effektiv. 

 

I kapitel 4 analyseras hur gällande rätt (kapitel 2) förhåller sig till den samhällsekonomiska 

lösningen (kapitel 3). Syftet med detta kapitel är att analysera om och i så fall på vilket sätt 

gällande rätt motsvarar rimliga krav på samhällsekonomisk effektivitet. 
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2 Upplysningspliktens omfattning 
 
2.1 Upplysningsplikten och lojalitetsplikten 
 
Den allmänna lojalitetsplikten har sitt ursprung i den pretorskapande rätten (romersk rätt) och 

den har därefter spridit sig över den europeiska kontinenten.30 Dess ställning har sedan mitten 

på 1900-talet vuxit sig starkare i svensk förmögenhetsrätt. Lojalitetsplikten brukar beskrivas 

som en plikt att beakta motpartens intressen i samband med avtal.31 Plikten att agera lojalt 

gäller såväl under avtalsförhandlingarna som under avtalstiden.32 Upplysningsplikten är en 

särskild lojalitetsförpliktelse som innefattas i den allmänna lojalitetsplikten. 33 

Upplysningsplikten innebär att löftesmottagaren är skyldig att meddela löftesgivaren om vissa 

förhållanden.34 Upplysningsplikten kan också delas upp i mer konkret uttryckta förpliktelser. 

Den prekontraktuella upplysningsplikten är en sådan förpliktelse.35 Med prekontraktuell 

upplysningsplikt avses en skyldighet att upplysa löftesgivaren om vissa omständigheter in 

contrahendo d.v.s. på förhandlingsstadiet innan avtalsslut.36 

 

Hela den västerländska avtalsrätten bygger dock på principen om avtalsfrihet. Avtalsfriheten 

innefattar i sin tur de tre principerna kontraheringsfrihet, dispositionsfrihet och 

avtalsbundenhet.37 Kontraheringsfriheten innebär att man har rätt att ingå avtal med den man 

önskar. Dispositionsfriheten innebär att man själv har frihet att förhandla fram de villkor till 

vilka man önskar binda sig till. Avtalsbundenheten (pacta sunt servanda) innebär att man är 

skyldig att uppfylla vad man har åtagit sig i ett avtal. Den negativa sidan av 

dispositionsfriheten och avtalsbundenhet är att parterna har rätt att bestämma vad de vill åta 

sig för förpliktelser och förpliktelserna som de inte åtagit sig är parterna inte bundna av. 

Följaktligen innebär det att parterna är fria från andra förpliktelser än avtalade förpliktelser.38  

 

                                                
30 Munukka, 2007, s. 17. 
31 Munukka, 2010, s. 33. 
32 Nicander, 1995/96, s. 31 ff. 
33 Munukka, 2007, s. 135 
34 Munukka, 2007, s.154.  
35 Munukka, 2007, s. 153. 
36 Se Munukka, 2007, s. 141. 
37 Munukka, 2007, s. 71. 
38 Munukka, 2007, s. 72. 
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Att parterna är fria från andra än avtalade förpliktelser leder också till att parterna måste se till 

att tillvarata sina egna intressen. Den s.k. vigilansprincipen ålägger parterna just en sådan 

skyldighet att med omsorg tillvarata sina egna intressen i avtalet. Agerar en part vårdslöst 

riskerar denne att inte erhålla rättsordningens hjälp att i efterhand skydda dennes intressen.39   

 

En icke avtalad upplysningsplikt är alltså en lojalitetsförpliktelse som går stick i stäv med 

vigilansprincipen. Innebörden av lojalitetsprincipen är ju att i viss utsträckning beakta 

motpartens intressen. Lojalitetsprincipen kan sägas ge upphov till upplysningsplikten och på 

samma sätt kan man säga att undersökningsplikten härleds ur vigilansprincipen.40 Frågan som 

kommer behandlas vidare i detta kapitel är under vilka omständigheter lojalitetsprincipen är 

starkare än vigilansprincipen och därför medför att löftesmottagaren åläggs en skyldighet att 

upplysa löftesgivaren om visst förhållande som annars skulle vara okänt för denne. 

 

2.2 Upplysningsplikten i avtalslagen 
 
Det finns ingen generell bestämmelse eller definition av upplysningsplikten i AvtL. 41 

Eftersom upplysningsplikten inte explicit nämns måste plikten bestämmas ”negativt”, alltså 

genom att undersöka regler som tillmäter förtigande relevans. Upplysningsplikten, som 

emanerar ur lojalitetsprincipen, finns på detta sätt uttryckt i flera bestämmelser som 

tillsammans avgör under vilka förutsättningar upplysningsplikten aktualiseras.42  Ingenstans i 

lagen finns det något som antyder att det finns ett utrymme för en kunskapsmässigt 

överlägsen part att göra en vinst på motpartens bekostnad. AvtL genomsyras snarare av en 

grundsyn om att parterna ska förhålla sig lojalt mot varandra. Olika regleringar kan dock 

tolkas som ett undantag från den annars självklara och grundläggande principen om att man 

får utnyttja ett kunskapsövertag.43  

 

Oavsett vad som är huvudregel och undantag står det klart att det finns ett teoretiskt utrymme 

för en part att utnyttja ett kunskapsövertag. Detta lovliga utnyttjande kallas i förarbetena till 

AvtL för ett utnyttjande av ”överlägsen affärsskicklighet”.44 I AvtL finns det inget som 

positivt klargör när ”överlägsen affärsskicklighet” får utnyttjas. Däremot finns det 

                                                
39 Norlén, 2004, s. 212. 
40 Norlén, 2004, s. 214. 
41 Hultmark, 1993, s. 25. 
42 Se Hultmark, 1993, s. 25. 
43 Hultmark, 1993, s. 25. 
44 NJA II 1915 s. 262. 
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bestämmelser av förbudskaraktär som försöker förklara när ett utnyttjande av motpartens 

motivvillfarelse45 är otillåtet.  

 

I 30 § AvtL finns reglerna om svek. Enligt första stycket ska en rättshandling inte vara 

gällande om löftesmottagaren framkallat rättshandlingen med löftesgivaren genom att 

svikligen förleda honom. I andra stycket framkommer en presumtionsregel. Om 

löftesmottagaren svikligen förtigit omständigheter, som han insett eller borde insett var av 

betydelse för rättshandlingen, ska han presumeras ha framkallat rättshandlingen om det inte 

visas att det svikliga förledandet inte inverkat på rättshandlingen.  

 

Svek innebär ett aktivt utnyttjande av löftesgivarens villfarelse. För att svek ska föreligga 

krävs att rättshandlingen framkallats genom det svikliga förledandet. Det ska ha funnits ett 

uppsåt hos löftesmottagaren att förleda löftesgivaren och om tredje man stått för förledandet, 

ska löftesmottagaren åtminstone ha bort insett att någon annan vilselett löftesgivaren.46  

 

Förtigande av viktiga uppgifter kan även anses strida mot tro och heder i 33 § AvtL. För att en 

rättshandling ska ogiltigförklaras p.g.a. att den strider mot tro och heder förutsätts dels 

vetskap om löftesgivarens villfarelse om en viss omständighet, dels att ett åberopande av 

rättshandlingen kan vara ohederligt. Löftesmottagaren eller någon annan behöver inte ha 

framkallat villfarelsen eller rättshandlingen; det räcker att löftesmottagaren på ett ohederligt 

sätt utnyttjat situationen (passivt utnyttjande). 47 Är det klarlagt att löftesmottagaren genom 

sitt förtigande har utnyttjat en löftesgivarens villfarelse måste slutligen en bedömning göras 

om huruvida utnyttjandet strider mot tro och heder eller ska anses tillåtet med hänvisning till 

”överlägsen affärsskicklighet”. Av förarbetena till 33 § AvtL framkommer att det är svårt att 

dra gränsen mellan lovligt utnyttjande av ett kunskapsövertag och ett mot tro och heder 

stridande förfarande när inte svek kan bevisas.48 Som exempel på när 33 § AvtL skulle kunna 

tillämpas anges situationen då en styrelseledamot i ett bolag skyndar sig att sälja sina aktier 

till en utomstående, i vetskap om att bolaget gjort stora förluster och är på randen till konkurs, 

innan dessa förhållanden blivit allmänt kända.49 

                                                
45 När den rättshandlande har misstagit sig avseende omständigheterna som motiverat rättshandlingen föreligger 

en s.k motivvillfarelse (error in motivis) se t.ex. Adlercreutz, 2016, s. 291. 
46  Se NJA 2003 s. 194 där en fråga prövades som indirekt avsåg förutsättningarna för att svek ska föreligga; se 

Grönfors & Dotevall, 2016, 223 ff. 
47 Adlercreutz, 2016, s. 306. 
48 NJA II 1915 s. 263. 
49 NJA II 1915 s. 262. 
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Gränsdragningen av tillämpningsområdet för 30 och 33 §§ AvtL kan uppfattas som något 

diffus. Klart är att svek endast undantagsvis kan aktualiseras vid ett förtigande. Ett krav för 

svek (30 §) är, som tidigare påpekats, att rättshandlingen ska ha framkallats genom 

förtigandet. Ett förtigande är en icke-handling och det är naturligtvis svårt att framkalla något 

genom en icke-handling. Kravet bör därför förutsätta någon form av föregående aktivitet som 

– utan svikligt uppsåt – föranlett villfarelsen. Att löftesmottagaren tagit initiativ till 

rättshandlingen kan vara en sådan aktivitet. Möjligtvis kan det också räcka med att 

löftemottagaren ”invaggat” löftesgivaren i säkerhet genom att underlåta att lämna uppgifter 

om omständigheter av betydelse. Detta gäller även om aktiviteten företagits av tredje man.50 

För att en rättshandling ska ogiltigförklaras p.g.a. att den strider mot tro och heder (33 §) 

förutsätts endast vetskap om löftesgivarens villfarelse och att ett åberopande av 

rättshandlingen kan anses ohederligt. Löftesmottagaren eller någon annan behöver inte ha 

framkallat villfarelsen eller rättshandlingen; det räcker att löftesmottagaren på ett ohederligt 

sätt utnyttjat situationen. Brister något av rekvisiten för svek kan i många fall 33 § AvtL 

tillämpas istället för 30 § AvtL.51  

 

Slutligen är de flesta författare av uppfattningen att ett avtal även kan jämkas med tillämpning 

av generalklausulen i 36 § AvtL om någon av parterna vid avtalets tillkomst förtigit viktiga 

uppgifter.52 Av motiven framgår att ett av syftena med bestämmelsen är att motverka ett 

oskäligt utnyttjande av förhandlingsläge.53 När generalklausulen först kom var meningen att 

den i första hand skulle ta sikte på avtal mellan näringsidkare och konsumenter men Högsta 

domstolen (HD) har även tillämpat lagrummet mellan näringsidkare.54  

 

36 § AvtL omfattar fler situationer än de som regleras i 30-33 §§ AvtL. Om ett avtal är 

ogiltigt till följd av någon bestämmelse i 30-33 §§ AvtL är det automatiskt oskäligt enligt 36 § 

AvtL.55 Utvecklingen har också gått mot att 36 § AvtL används i större utsträckning då 

generalklausulen ger domstolen en möjlighet att göra en helhetsbedömning av avtalet.56 Något 

fall mellan näringsidkare avseende jämkning p.g.a. bristande upplysning vid avtalsslut har 
                                                
50 Adlercreutz, 2016, s. 306 f. 
51 Adlercreutz, 2016, s. 306. 
52 Adlercreutz, 2016, s. 305; Hultmark, 1993, s. 25; Runesson, 1996, s. 115. 
53 Prop. 1975/76:81 s. 125. 
54 Exempel på fall där HD har tillämpat 36 § AvtL mellan näringsidkare är NJA 1979 s. 666, NJA 1981 s. 711, 

NJA 1983 s. 332, NJA 1987 s. 639, NJA 1989 s. 346, NJA 2009 s.408. 
55 Ramberg, 2014, s. 123. 
56 Grönfors & Dotevall, 2016, s. 301. 
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dock inte varit föremål för prövning i HD ännu. Huruvida generalklausulens ikraftträdande 

har lett till att upplysningsplikten mellan näringsidkare har blivit strängare eller om läget är 

oförändrat synes det råda delade meningar om.57 

 

Det finns alltså tre mer eller mindre kvalificerade utnyttjanden av motivvillfarelse genom 

försummad upplysning som kan angripas med stöd av bestämmelser i AvtL.  

 

(1) Det mest kvalificerade utnyttjandet är svek (30 § AvtL) som för sin tillämpning 

förutsätter att rättshandlingen framkallats genom det svikliga förtigandet. 

 

(2) Tro och heder (33 § AvtL) kan tillämpas när löftesmottagaren, utan ett svikligt 

framkallande, ändå på ett ohederligt sätt utnyttjat löftesgivarens motivvillfarelse. 

 

(3) Generalklausulen (36 § AvtL) kan tillämpas om ett avtalsvillkor/avtal är oskäligt. 

 

Svek samt förfarande i strid med tro och heder leder till att avtalet ogiltigförklaras. Vid 

ömsesidigt förpliktande avtal där prestationerna ännu inte utbytts händer ingenting; parterna 

befrias endast från att prestera. Ett ogiltigförklarande där någon part helt eller delvis har 

fullgjort sin prestation innebär ogiltigförklarandet att avtalsprestationerna ska återgå 

(restitution).58 Respektive part ska sedan utge ersättning för vad han kunnat tillgodogöra sig 

av den andra partens prestation under tiden för återgången samt erhålla ersättning för 

nedlagda kostnader.59 I NJA 1987 s. 845 kom HD fram till att ett ogiltigförklarande ska 

medföra en återgång till det förmögenhetsläge som gällde innan parterna ingick avtalet och 

ingen av parterna ska vinna på det ogiltiga avtalet. En avtalspart kan även bli 

skadeståndsskyldig.60  

 

Om ett avtalsvillkor enligt 36 § AvtL är oskäligt ska det jämkas. En jämkning kan vara 

partiell och kan exempelvis innebära att ett avtalsvillkor ändras eller att priset justeras uppåt 

eller nedåt men resten av avtalet består. Ett avtalsvillkor kan också lämnas utan avseende, 

vilket troligtvis innebär att avtalsvillkoret är ogiltigt. Att samtliga avtalsvillkor lämnas utan 

                                                
57 Norlén, 2004, s. 317 med där gjorda hänvisningar. 
58 Se NJA 2008 s. 392 av fallet framgår att ogiltighet ska jämställas med hävning p.g.a. kontraktsbrott. 
59 Ramberg, 2014, s. 124.  
60 Se 2 kap. 4 § skadeståndslagen (1972:207) i undantagsfall kan en part bli skadeståndsskyldig för 

förmögenhetsskada även när det inte är fråga om ett brottsligt beteende. 
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hänseende borde betyda samma sak som att avtalet är ogiltigt.61 Vid jämkning ska domstolen 

eftersträva samma riskfördelning som parterna avsåg vid avtalsslutet med undantag för det 

oskäliga.62 

 
2.3 Upplysningsplikten i speciallagsstiftning 
 
Upplysningsplikten avseende köp av lös egendom mellan näringsidkare regleras inte enbart 

av AvtL utan även speciallagar som t.ex. Köplagen kan innehålla tillämpliga bestämmelser. 

Detta leder i förlängningen till en lagvalsproblematik eftersom AvtL och speciallagarna inte 

är synkroniserade. Både upplysningspliktens omfattning samt verkningarna av en försummad 

upplysningsplikt varierar i de olika lagarna. Beträffande lagvalsproblematiken är det 

principen om lex specialis som avgör vilken lag som blir tillämplig. Om det finns en lag med 

bestämmelse om upplysningsplikt för den särskilda avtalstypen har speciallagen företräde 

framför AvtL.63 

 
Ett avtal kan emellertid delas upp i uppgifter som rör avtalsobjektet och uppgifter som rör s.k. 

”kringuppgifter”, vilka inte direkt har med avtalsobjektet att göra. Frågan är då om man ska 

använda AvtL eller speciallagen avseende upplysningsplikten för kringuppgifterna? Svaret är 

oklart. Speciallagarna tar ofta sikte på avtalsobjektet och inte kringförhållanden.64 AvtL vore 

alltså att föredra eftersom speciallagarna tar ett snävare grepp och därför inte tar hänsyn till 

kringförhållandena. Ett problem som då kan uppstå är om ett förtigande avser både 

avtalsobjektet och kringförhållandena. Vilken påföljd ska då göras gällande när lagarna 

föreskriver olika påföljder? Dessutom skulle en skiljelinje mellan avtalsobjekt och 

kringuppgifter behöva dras för att avgöra vilka uppgifter som omfattas av vilken lag och 

påföljd. Fokus skiftas då från den materiella rätten till begreppsdefinition. En lösning skulle 

kunna vara att parten får välja AvtL eller speciallagen men en sådan lösning innebär istället 

förutsägbarhetsproblem. Det finns alltså varken en tydlig uppfattning eller lösning på 

problemet i dagsläget.65  

 

 

                                                
61 Ramberg, 2014, s. 125 f. 
62 Prop. 1975/76:81, s. 88. 
63 SOU 1986:56, s. 558 f. 
64 Hultmark, 1993, s. 26 f. 
65 Hultmark, 1993, s. 27. 
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2.4 Olika speciallagstiftningar 
 
2.4.1 Köplagen 
 
Köplagen är den viktigaste speciallagen för handel av lös egendom mellan näringsidkare. 

Lagen omfattar all lös egendom; d.v.s. allt som inte är fast egendom enligt 1 kap. 1 § 

jordabalken. Köplagen är följaktligen tillämplig på fysiska varor (t.ex. maskiner), fordringar 

och rättigheter (t.ex. aktier, bolagsandelar, bostadsrätter och nyttjanderätter) samt 

immaterialrätter (t.ex. patent, upphovsrätter och varumärken).66 

 

Felansvaret i Köplagen är utförligt reglerat. Förutom att varan ska överensstämma med avtalet 

ska den enligt 17 § 2 st. 1 p. Köplagen vara ägnad för det ändamål vilket varor av samma slag 

i allmänhet används för annars föreligger fel i varan. Säljaren ansvarar för avvikelser från 

normal funktionsduglighet oavsett god tro. För att varan inte ska anses felaktig måste säljaren 

upplysa om eventuella avvikelser från allmän funktionsduglighet. Säljaren har även ansvaret 

för att varan kan användas för det särskilda ändamål som köparen avsett att varan ska 

användas för, om säljaren måste ha insett detta särskilda ändamål (17 § 2 st. 2 p Köplagen). 

För att inte varan ska anses som felaktig måste säljare upplysa om eventuella avvikelser från 

det särskilda ändamålet.  

 

Slutligen stadgas det i 17 § 3 st. Köplagen att varan är felaktig, om den i något avseende 

avviker från vad köparen med fog kunde förutsätta. Underlaget för denna befogade 

förutsättning kan vara i princip vad som helst.67 Det är upp till rättstillämparen att bestämma 

vid vilka andra fall fel kan föreligga.68 Avseende tredje stycket finns det heller inget krav på 

ond tro; d.v.s. ett krav på att säljaren kände eller borde känt till att varan avvek från vad 

köparen med fog kunnat förutsätta.69 Säljaren måste alltså upplysa om eventuella avvikelser 

från vad köparen med fog kunnat förutsätta för att varan inte ska anses som felaktig. Vid 

tillämpningen av 17 § Köplagen har det således ingen betydelse om säljaren var i god tro om 

avvikelserna beträffande varan. Säljaren måste upplysa om alla avvikelser från vad köparen 

kunnat förutsätta om avtalsobjektet (varan) för att den inte ska anses felaktig. 

 

                                                
66 Håstad, 2009, s. 29. 
67 Håstad, 2009, s. 77 f.  
68 Prop. 1988/89:76, s. 87. 
69 Håstad, 2009, s. 78. 



20 
 

En uttrycklig undersökningsplikt förekommer i 19 § 1 st. 2 p. Köplagen. Av paragrafen 

framgår att en vara som sålts i ”befintligt skick” eller med liknande allmänt förbehåll ska 

anses felaktig om säljaren innan försäljningen ”har underlåtit att upplysa köparen om ett 

sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste 

antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under 

förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat under köpet”. Begagnade varor som 

säljs på auktion ska presumeras vara sålda i befintligt skick enligt 19 § 2 st. Köplagen. 

 

När ett sådant förbehåll som föreskrivs i 19 § Köplagen inte är för handen, finns det inte 

någon uttrycklig bestämmelse i Köplagen som uttrycker eller behandlar säljarens 

upplysningsplikt. Det har diskuterats flitigt i doktrin huruvida 17 § Köplagen ålägger säljaren 

en upplysningsplikt inom ramen för Köplagen. Felbegreppet är som sagt inte uttömmande 

reglerat enligt 17 § 3 st. Köplagen, men förarbetena ger ingen ledning i fråga huruvida ett 

förtigande är relevant för felbegreppet.  

 

Martinsson och Lindskog är av uppfattningen att det skulle vara systematiskt olämpligt att 

tillämpa Köplagen när säljaren försummat sin upplysningsplikt, eftersom bedömningen enligt 

Köplagen endast ska göras mot bakgrund av köparens befogade förväntningar.70 Enligt 

Martinsson är det att ”gå över bron efter vatten” att hävda att säljaren är ansvarig för felansvar 

genom brister i upplysningsplikten eftersom 17 § 3 st. Köplagen innebär ett strikt ansvar för 

de omständigheter som köparen med fog kan förutsätta.71 

 

Håstad och Hultmark är av motsatt åsikt och menar att det finns utrymme för att beakta 

upplysningsplikten inom Köplagen. Håstad påstår att lydelsen i 19 § Köplagen ”även om 

varan sålts i befintligt skick” kan tolkas som att lagrummet kan tillämpas generellt och att 

bestämmelsen bör ses som en miniminivå för vad som ska tillämpas när varan inte har sålts 

med ett förbehåll.  Vidare påpekar han att det inte finns något rimligt skäl till att säljarens 

ansvar skulle vara strängare vid försäljning med förbehåll. Plikten att upplysa bör därför även 

gälla när inget förbehåll reglerats.72 Hultmark grundar sin åsikt på att felbegreppet inte är 

uttömmandet reglerat 17 § 3 st. Köplagen och att det därför inte kan uteslutas att tredje 

stycket kan innefatta situationer när säljaren har vetskap om väsentliga omständigheter och 

                                                
70 Martinsson, 1992/93, s. 436; Lindskog, 1993, s. 97.  
71 Martinsson, 1992/93, s. 436. 
72 Håstad, 1992/93, s. 608. 
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inte upplyser köparen om dessa. Hon menar även att det finns systematiska fördelar med ett 

sådant synsätt.73  

 

Vilken lag som ska tillämpas har viss praktisk betydelse. I Köplagen finns vissa reklamations- 

och preskriptionsfrister som inte finns i AvtL. Det finns också ett krav på att ett fel ska vara 

väsentligt för att avtalet ska hävas enligt 39 § 1 st. Köplagen.  Väsentlighetskravet återfinns 

inte i 30-33 §§ AvtL för ett ogiltigförklarande av avtalet. Köparen har även rätt till 

avhjälpande av felet enligt Köplagen men någon sådan rätt finns inte i AvtL. 

 

I rättspraxis finns flera rättsfall där säljaren har ålagts en upplysningsplikt då den gamla 

Köplagen gällde. Vissa bedömningar har grundats på Köplagen och andra på AvtL. I vissa fall 

saknas även grund för bedömningen. Säljaren har ansetts skyldig att upplysa köparen om att 

kostnaden för att i enlighet med myndighetens krav flytta en toalett uppgick till en högre 

kostnad än köparen förutsatte (NJA 1928 s. 47), att kor innebar en fara för smittspridning 

(NJA 1934 s. 701, 1942 s. 542) att det fanns en risk att byggnaden, som inrymde en 

hotellrörelse som var föremål för köp, skulle rivas (NJA 1935 s. 57), att en pubs 

utskänkningstillstånd hade blivit inskränkta av myndigheter (NJA 1936 s.737) samt att det vid 

försäljning av en konfektyraffär saknades det myndighetstillstånd som krävdes för att driva 

verksamheten (NJA 1991 s. 808).  

 

Vid ett tillfälle har HD ansett att det inte förelegat en upplysningsplikt. I NJA 1975 s. 152 

såldes en tavla under beteckningen ”tavla” på auktion. A inropade tavlan för 7 550 kr men 

fick dagen efter reda på att det var en reproduktion och ville då häva köpet gentemot 

auktionsverket. Tingsrätten, vars dom fastställdes av hovrätten och HD, ansåg att 

auktionsverket inte behövde upplysa om att tavlan var en reproduktion. Med hänsyn till 

auktionsförsäljningens ”särskilda natur” kunde inte omständigheten, att det förelåg en skillnad 

mellan inropessumman och reproduktionens värde, medföra att köpet skulle ogiltigförklaras 

enligt 33 § AvtL. Detta trots att auktionsverket visste om att tavlan var en reproduktion. 

 

Efter att det den nya Köplagen trädde i kraft är rättspraxis avseende upplysningsplikten näst 

intill obefintlig. I NJA 2001 s. 155 yrkade en köpare av en segelbåt nedsättning av 

köpeskillingen och åberopade köprättsligt fel som grund. HD:s avgörande är av begränsad 

                                                
73 Hultmark, 1993, s. 34 f. 
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betydelse för denna uppsats eftersom de fann att konsumentköplagen (1990:93) och inte 

Köplagen var tillämplig. Hovrätten däremot fann att Köplagen var tillämplig och utredde 

säljarens upplysningsplikt med utgångspunkt i Köplagen. 

 

Frågan i fallet var om det skulle anses föreligga fel i vara när en segelbåt, som köpts med 

förväntningen om att den ska vara tillverkad i Skandinavien, är tillverkad i Polen. Av relevans 

för frågan var också att marknadspriset för en segelbåt tillverkad i Polen var lägre än för en 

segelbåt som var tillverkad i Sverige. Hovrätten kom här fram till att det inte var avtalat något 

om båtens tillverkningsland så det förelåg inget fel på den grunden (17 § 1 st Köplagen). Det 

förelåg inte heller något fel på någon av de specifika grunderna som föreskrivs i 17 § 2 st. 

Köplagen. Vidare förelåg heller inte något fel grundat på 17 § 3 st. Köplagen eftersom 

utredningen i målet visade att köparen inte med fog kunde förutsätta att segelbåten skulle vara 

tillverkad i Sverige.  

 

Hovrätten utredde då om fel förelåg p.g.a. att säljaren inte hade upplyst köparen om 

tillverkningslandet. Med hänvisning till doktrin och rättspraxis kom hovrätten fram till att fel 

kan föreligga enligt Köplagen vid försummad upplysningsplikt ”när säljaren haft faktisk 

kännedom om ett visst förhållande och dessutom haft insikt om att köparen saknat sådan 

kännedom samt förhållandet varit av betydelse för köparen”.  

 

Hovrätten kom fram till att det inte var kutym i branschen att upplysa köparen om 

tillverkningslandet. Säljaren var heller inte särskilt intresserad av segling och kände inte till 

marknadsvärdet på polsktillverkade båtar till skillnad från köparen som ska ha varit en erfaren 

seglare. Säljaren kunde därför inte ha insett att köparen saknade kunskap om 

tillverkningslandet eller att det var av betydelse för avtalet. Med beaktande av att köpet 

ingicks mellan jämbördiga parter kom hovrätten fram till att felansvar inte förelåg. 

 

2.4.2 Insiderhandellagen 
 
Köp av finansiella instrument som t.ex. aktier omfattas av Köplagen och den 

upplysningsplikten som behandlats ovan. Därutöver har handeln med finansiella instrument 

begränsats ytterligare. Det är nämligen inte lagligt att handla med s.k. ”insiderinformation”. 

Den som har insiderinformation och som för egen eller annans räkning förvärvar eller avyttrar 

finansiella instrument som rör denna information genom handel på värdepappersmarknaden 
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kan dömas för insiderbrott enligt 2 kap. 1 § lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk 

på värdepappersmarknaden. Definitionen av insiderinformation ges av artikel 7 i 

insiderdirektivet74. ”Information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt 

eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, 

om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa 

finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument.”  

 

Om en individ eller ett företag har tillgång till information som klassas som 

insiderinformation och handlar med informationen begår vederbörande ett brott. 

Löftesgivaren som ingått avtal med löftesmottagaren med insiderinformation behöver dock 

inte ta omvägen via skadestånd på grund av brott.  Handel med insiderinformation utgör 

också svek genom underlåten upplysning (30 § 2 st. AvtL). Den handlande har i en sådan 

situation framkallat en rättshandling genom att svikligen förtiga information av ”specifik 

natur” och som, om den varit känd för löftesgivare, med all sannolikhet skulle ha lett till ett 

avtal på andra villkor.75  

 

2.4.3 Produktsäkerhetslagen 
I 67 § 1 st. 2 p. Köplagen stadgas att ersättning inte utgår för förlust genom skada på annat än 

varan, s.k. produktskador. Med produktskador avses skador som uppkommer genom att 

produkten (varan) skadar människor eller annan egendom. Exempel på produktskador är 

svamp som förgiftar den som äter av den, läkemedel som har outtalade biverkningar, en 

maskin som förstör råvaror som det är tänkt att den ska förädla eller en reservdel som förstör 

motorn som den infogas i. 76  För sådana produktskador gäller Produktsäkerhetslagen 

(2004:451) (produktsäkerhetslagen). Lagen tillämpas på skador som orsakas av näringsidkare 

och drabbar personer eller konsumenters egendom (se 1 och 8 §§).  Av 13 § framgår att 

tillverkare ska upplysa om sådan säkerhetsinformation som behövs för att en konsument skall 

kunna bedöma riskerna med varan eller tjänsten och skydda sig mot dessa risker. Tillverkaren 

är även skyldig att informera om skaderisken och om hur den kan undanröjas, om det behövs 

för att förebygga skadefall (15§). 

 

                                                
74 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk 

(marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG 
och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG. 

75 Åhman, 2018, s. 44. 
76 Håstad, 2009, s. 213 f. 
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Utanför lagstiftning faller skador som drabbar näringsidkares egendom och skador som 

orsakas av andra än näringsidkare. I dessa falla kan dock löftesgivaren nästan alltid falla 

tillbaka på bestämmelserna angående fel i vara (17 § Köplagen). Att den köpta varan skadar 

annan egendom eller personer innebär ofta samtidigt att den avviker från allmän 

funktionsduglighet eller det särskilda ändamålet med varan.77 

 
2.5 Generell konstruktion av upplysningsplikten 
 
Många rättsvetenskapsmän har utifrån lagstiftning, förarbeten och praxis försökt konstruera 

en allmän avtalsrättslig modell för när upplysningsplikten aktualiseras. Trots att man utgått 

från samma källor är det ingen som helt och hållet håller med den andre. Nedan följer en 

genomgång av gemensamma kriterier för upplysningsplikten som även bekräftats i praxis 

samt vad rättsvetenskapsmännen är oense om.  

 

Det finns tre kriterier som rättsvetenskapsmännen förefaller vara överens om även om 

terminologin skiljer sig åt. De är överens om att upplysningsplikt föreligger om 

löftesmottagaren (i) besitter viss information, (ii) inser att löftesgivaren saknar informationen 

samt (iii) inser att informationen är av betydelse för löftesgivaren.78 Dessa kriterier bekräftas 

också av NJA 2007 s. 86 (motocrossbanefallet). Fallet rör förvisso köp av fast egendom men 

grundrekvisiten för upplysningsplikten, som inte bör variera beroende på själva avtalstypen i 

fråga, torde även gälla vid köp av lös egendom.79  

 

I motocrossbanefallet hade en köpare av en fastighet efter köpet upptäckt ett betydande buller 

från en motocrossbana i närheten av fastigheten. Köparen påstod att bullret utgjorde fel i 

fastighet. Köparen fick rätt då HD kom fram till att säljaren var skyldig att upplysa om bullret 

från banan för att undgå felansvar. En upplysningsplikt förelåg eftersom köparen inte tog upp 

frågan om buller från motocrossbanan och att säljaren då måste ha förstått att köparen var i 

villfarelse om banans existens eller i vart fall om bullrets omfattning. Med hänsyn till den 

aktivitet som säljaren själv lagt ned för att minska/slippa bullret måste han även ha förstått att 

bullret kunde vara av avgörande betydelse för köparens beslut. Säljaren hade trots detta 

utnyttjat köparens okunskap genom att underlåta att upplysa köparen om motocrossbanan och 

bullret från denna. 

                                                
77 Håstad, 2009, s. 214. 
78 Se Norlén, 2004, s. 321 med där gjorda hänvisningar. 
79 Norlén, 2004, s. 322; se Hultmark, 1993, s. 78. 
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Det första kriteriet är självförklarande men likväl en förutsättning för att en upplysningsplikt 

ska aktualiseras. Löftesmottagaren måste ha faktisk kännedom om viss information för att ens 

ha möjlighet att korrigera eller utnyttja löftesgivarens villfarelse.80  

  

De andra två rekvisiten handlar om löftesmottagarens insikt. Löftesmottagaren måste dels ha 

insikt om att motparten saknar kännedom om det negativa förhållandet i fråga, dels ha insikt 

om att det negativa förhållandet var av betydelse för löftesgivaren. Endast om både dessa 

kriterier är uppfyllda kan man påstå att löftesmottagaren utnyttjat eller ”lurat” löftesgivaren.81  

 

Det tredje kriteriet är tvådelat. Första frågan som måste besvaras är om förtigandet har någon 

påverkan på avtalets utformning. Det måste finnas kausalitet mellan förtigandet och 

avtalsvillkoren. För att kausalitetskravet ska vara uppfyllt räcker det att avtalet skulle träffats 

till annorlunda villkor t.ex. till ett annat pris eller en högre självrisk. När man fastställt att 

omständigheten var av betydelse (kausalitetskravet är uppfyllt) för löftesgivaren kan man 

slutligen pröva huruvida löftesmottagaren hade insikt om att omständigheten var av betydelse 

för löftesgivaren vid avtalsslutet.82  

 

Frågan är då om insiktsbedömningen ska vara objektiv eller subjektiv. Ska man göra en 

bedömning i det enskilda fallet om vad löftesmottagaren faktiskt hade för insikt eller ska 

bedömningen göras utifrån vad en part typiskt sett i motsvarande situation skulle haft för 

insikt? Lehrberg menar att man kan applicera teorierna om förutsättningslärans 

synbarhetsrekvisit på insiktskraven i 30-33 §§ AvtL. I enlighet med förutsättningsläran 

anlägger man både ett subjektivt och ett objektivt betraktelsesätt för att avgöra om insikt 

föreligger. löftesmottagren anses ha insikt om löftesgivarens preferenser om dessa håller sig 

inom vad som är normalt för avtalstypen i fråga (objektiv bedömning). Den eventuellt 

upplysningspliktige kan i det enskilda fallet ha insikt om vissa specifika preferenser som går 

utöver vad som får anses normalt för avtalstypen (subjektiv bedömning).83  

 

När det kommer till upplysningsplikten anser dock Hultmark att det objektiva insiktsansvaret 

är tveksamt. Hon menar att man måste kunna visa på viss grad av skuld hos den eventuellt 
                                                
80 Hultmark, 1993, s. 20 ff. 
81 Hultmark, 1993, s. 23. 
82 Hultmark, 1993, s. 23. 
83 Lehrberg, 1989, s. 258. 
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upplysningsskyldige. Om löftesmottagaren saknar faktisk kännedom om löftesgivarens 

preferenser, trots att han normalt borde ha det för att det är typiska och vanligt förekommande 

förväntningar avseende den avtalstypen, saknar löftesmottagaren skuld. Hultmark anser att 

parten i fråga är korkad men snäll och därför inte kan åläggas en upplysningsplikt. En 

löftesmottagare som saknar faktisk insikt kan alltså inte åläggas en upplysningsplikt. Däremot 

är det svårt att i bevishänseende övertyga en domare att faktisk insikt inte förelåg när det är 

fråga om ett negativt förhållande som normalt sett har betydelse för avtalstypen.84 Problemet 

är alltså snarare teoretiskt än praktiskt. En korkad löftesmottagare kan få svårt att bevisa att 

han inte hade insikt om något, som han borde haft insikt om, på grund av att han är korkad. 

 

Majoriteten av författarna är också överens om att ytterligare en förutsättning, förutom de tre 

ovanstående, måste vara uppfylld för att en upplysningsplikt ska aktualiseras.85 Åsikterna går 

här isär. 

 

I nordisk doktrin är Fredrik Stang till synses ensam om åsikten att löftesmottagarens onda tro 

ska tillmätas självständig relevans. Hans lära om synbara viljefel bygger på en extensiv 

tolkning av 33 § AvtL med innebörden att det alltid skulle strida mot tro och heder om 

löftesmottagaren insett att rättshandlingen ingåtts under löftesgivarens villfarelse. 86 

Uppfattningen hos majoriteten är dock att åtskilliga undantag bör finnas när ett medvetet 

(dolöst) förtigande kan frånkännas relevans och således vara tillåtet. Det framgår även av 

förarbetena till 33 § Avtl att vissa förtiganden med hänvisning till ”överlägsen 

affärsskicklighet” ska vara tillåtna. 

 

Karlgrens Avtalsrättsliga spörsmål som utgavs 1953 markerar en vändpunkt i den då rådande 

allmänna opinionen om upplysningsplikten. Uppfattningen var då att varje uppsåtligt 

förtigande hade till följd att avtalet blev ogiltigt och att löftesmottagaren blev 

skadeståndsskyldig.  Om löftesgivaren hade en oriktig förutsättning och löftesmottagaren 

insåg detta men uppsåtligen inte genom lämnande av upplysning föranlett avtalets 

inhiberande måste – menade man – det handlingssättet strida mot tro och heder eller annars 

                                                
84 Hultmark, 1993, s. 24. 
85 Se Karlgren, 1953, s. 106; se Lehrberg s. 506 ff; se Hultmark, 1993, s. 78. 
86 Se Stang, 1930, s. 51. 



27 
 

anses som obehörigt på så sätt att ogiltighet och skadeståndspåföljd borde inträda. Ingen 

hänsyn skulle tas till den oriktiga förutsättningens beskaffenhet.87  

 

Karlgren ansåg att den gängse uppfattningen var felaktig och, om den togs på allvar, kunde 

leda till allvarliga konsekvenser. Han menade att en sådan allmän förpliktelse för 

kontrahenterna, att före ingående av avtal vara verksamma för att undanröja varandras 

villfarelser, inte var nyttigt för ”omsättningen och rättssamfärdseln” i stort.88  Karlgren 

menade att huvudregeln inte kan upprätthållas om det inte går att åberopa särskilda 

”motgrunder”.89 

 

Lehrberg har en liknande modell för när han anser att en upplysningsplikt aktualiseras. Han 

menar att upplysningsplikten föreligger om löftesmottagaren inser att en väsentlig 

förutsättning föreligger för löftesgivaren och att den är felaktig samt att löftesgivarens misstag 

är ursäktligt (det innebär att löftesgivaren fullgjort eventuell undersökningsplikt samt inte 

insett eller bort insett misstaget). Härutöver men Lehrberg att löftesmottagarens förtigande 

ska framstå som klandervärt, ty ”…någon gång kan det nämligen vara försvarligt att 

löftesmottagaren inte upplyser om vad han känner till”. Han presenterar även situationer 

(”motgrunder” enligt Karlgren) där det får anses försvarligt att tiga (se nedan).90 Det faktum 

att det finns undantag eller motgrunder är nu okontroversiellt.91 En sådan motgrund har även 

bekräftats i praxis av HD I NJA 1975 s.152 (ett auktionsverk var inte skyldigt att upplysa 

köparen på auktion om att en tavla är en reproduktion).   

 

Det har spekulerats kring ytterligare motgrunder i doktrin. En motgrund som majoriteten av 

författarna i doktrin tycks vara överens om är att löftesmottagaren inte behöver upplysa 

löftesgivaren om sina bevekelsegrunder med avtalet (sina egna förhandlingspositioner eller 

avsikter).92 Enligt Lehrberg och Karlgren behöver en säljare exempelvis inte tala om att han är 

i ekonomisk knipa och därför är beredd att sälja under marknadspris.93 Liknande behöver 

                                                
87 Karlgren, 1953, s. 99 ff. 
88 Karlgren, 1953, s. 105. 
89 Karlgren, 1953, s. 106. 
90 Lehrberg, 1989, s. 506. 
91 Se Lehrberg, 1989, s. 507 f; se Adlercreutz, 2016, s. 307; se Hultmark, 1993, s. 22 och passim. 
92 Lehrberg, 1989, s. 508; Åhman, 2018, s. 44.  
93 Lehrberg, 1989, s. 508; se Karlgren, 1953, s. 106. 
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köparen heller inte tala om att han är i desperat behov av en vara och att han är beredd att 

betala vad som helst för den.94 

 

Ett annat undantag som det råder relativ konsensus om inom doktrinen är information 

avseende icke konkreta fakta. Löftesmottagaren måste inte ta löftesgivaren ur en villfarelse 

om avtalets allmänna förmånlighet om villfarelsen baseras på förhållanden som parterna inte 

kan ha säker kunskap om utan måste skönsmässigt uppskatta.95 Med det avses framförallt 

villfarelser avseende förutsättningar om prisbildningar, konjunkturer och övriga liknande 

kalkyleringar, vilka således inte behöver korrigeras av löftesmottagaren.96 Adlercreutz menar 

att en annorlunda bedömning ska göras när en styrelseledamot i ett aktiebolag, med vetskap 

om att företaget är på ruinens brant, ingår ett förmånligt avtal om försäljning av hans egna 

aktier till en löftesgivare som grundat anbudet på den allmänt spridda uppfattningen om 

bolagets framgång.97 Exemplet är i princip identiskt med det som framkommer i förarbetena 

till AvtL.98 

 

Ett tredje undantag som varit föremål för diskussion i doktrin är skyldigheten att upplysa om 

företagshemligheter. Karlgrens bestämda uppfattning är att löftesmottagaren under inga 

omständigheter ska behöva upplysa om sådan information.99 Hultmark menar att den som 

sitter inne på hemlig information får hänvisas till den amerikanska principen abstain or 

disclose. Antingen får löftesmottagaren avstå från avtalet eller upplysa om de hemliga 

uppgifterna.100 Lehrberg har valt vad som kan ses som en mellanväg och skriver: ”Att 

affärshemligheter inte behöver röjas legitimerar nog i regel inte avtalsslut, där fakta som 

sammanhänger med dessa menligt påverkar avtalets värde för löftesgivaren och 

löftesmottagaren är i ond tro – alternativet att underlåta avtalsslut bör oftast föredras.” 

 

Slutligen är Karlgren och Lehrberg av uppfattning att vissa rättshandlingar ska leda till ett 

undantagande från upplysningsplikten. En sorts rättshandling som nämns är betalningar. De 

menar att en betalning inte ska gå åter p.g.a. att det personliga motiv, som föranlett betalning, 

                                                
94 Lehrberg, 1989, s. 508. 
95 Karlgren, 1953, s. 107; Lehrberg, 1989, s. 508; Åhman, 2018, s. 44; Adlercreutz, 2016, s. 307; se Hultmark, 

1993, s. 22. 
96 Karlgren, 1953, s. 106; Lehrberg, 1989, s. 508. 
97 Adlercreutz, 2016, s. 307. 
98 Se NJA II 1915 s. 292. 
99 Karlgren, 1953, s. 106. 
100 Hultmark, 1993, s. 15. 
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vilat på en felaktig förutsättning.101 Den andra rättshandling som tas upp är massavtal där en 

parts onda tro inte heller ska erkännas någon relevans, i vart fall inte gällande individuella 

förutsättningar. Vad beträffar förhållanden av betydelse för de flesta avtalskontrahenter kan 

kravet istället antas vara strängt.102    

 

Hultmark har valt en annan väg och istället för att använda sig av motgrunder/undantag 

konstruerat ett fjärde kriterium för att upplysningsplikt ska föreligga. Hon menar att det 

förutom kraven på att löftesmottagaren besitter viss information som han inser att 

löftesgivaren saknar och är av betydelse för löftesgivaren också krävs att det är handlar om 

omständigheter som löftesgivaren ”typiskt sett förväntar sig att få information om”.103 Denna 

åsikt har fått kritik från Runesson som menar att den ger upphov till ett cirkelresonemang. 

Han menar att existensen av en upplysningsplikt rimligen måste konstituera en förväntan om 

att bli upplyst och att tesen i så fall är innehållslös.104 

 
2.6 Sammanfattning av rättsläget 
 
Det kan konstateras att rättsläget avseende upplysningsplikten mellan näringsidkare vid köp 

av lös egendom fortfarande till viss del är osäkert. Det finns dock vissa mer eller mindre 

definitiva slutsatser man kan dra av tillgängliga rättskällor. Klart är att löftesmottagaren måste 

upplysa om all information som tar sikte på den lösa egendomens användbarhet. Enligt 

Köplagen har säljaren ett strikt ansvar för varans allmänna funktionsduglighet, det särskilda 

ändamålet med varan samt vad köparen med fog kan förutsätta om varan.  

 

Det som inte fångas upp av Köplagen är alla kringuppgifter som inte direkt tar sikte på 

avtalsobjektet (varan). Det är inte klart om en försummad upplysning för sådana uppgifter kan 

tillmätas betydelse vid felbedömningen enligt 17 § 3 st. Köplagen eller om AvtL ska 

tillämpas. Bedömningen bör se likadan ut ändå (se hovrättens resonemang i NJA 2001 s. 

155).  

 

Vad gäller kringuppgifterna är det klart att när löftesmottagaren genom ett svikligt förtigande 

framkallar en rättshandling med löftesgivaren ska den kunna ogiltigförklaras (30 § AvtL). 

                                                
101 Lehrberg, 1989, s. 508; se Karlgren, 1953, s. 106 f. 
102 Karlgren, 1953, s. 106 f. 
103 Hultmark, 1993, s. 78. 
104 Runesson, 1996, s. 124 not 55. 
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Genom ett förtigande är det svårt att aktivt framkalla en rättshandling varför det troligtvis 

krävs någon aktivitet som föranleder förtigandet. Vad som krävs får anses oklart; möjligtvis 

räcker ett initiativtagande till rättshandlingen.  

  

Det är också klart att ett förtigande kan vara otillåtet trots att löftesmottagaren inte framkallat 

rättshandlingen (33 § AvtL). Endast ett passivt utnyttjande av motpartens villfarelse räcker för 

ett ogiltigförklarande om utnyttjandet också strider mot tro och heder. Det är här 

gränsdragningen måste göras mellan ett mot tro och heder stridande förtigande och ett tillåtet 

förtigande eftersom det utgör ”överlägsen affärsskicklighet”. 

  

Av praxis och doktrin kan man utläsa att en upplysningsplikt föreligger på allmän 

avtalsrättslig grund om löftesmottagaren 

 

(i) besitter viss information, 

(ii) inser att löftesgivaren saknar informationen, 

(iii) inser att informationen är av betydelse för löftesgivaren samt 

(iv) att det inte föreligger någon motgrund. (majoritetens uppfattning) 

 

Den enda motgrund som bekräftats i praxis är det fall då en vara sålts på auktion då HD kom 

fram till att auktionsverk inte behöver upplysa om att en tavla är en reproduktion.  I övrigt får 

läget anses oklart.  I doktrin har några ytterligare motgrunder framförts. Gemensamt för dessa 

motgrunder är att det saknas en underbyggd argumentation för deras existens. Det är svårt att 

förstå varför information om vissa omständigheter ska belastas med en upplysningsplikt 

medan andra inte ska det. Det är anmärkningsvärt att det råder en sådan oklarhet kring de 

grundläggande premisserna för en sådan fundamental del av avtalsförhandlingar som 

informationsutbytet utgör. Det är även svårt att finna ett svar på de mest elementära frågorna 

som varför det över huvud taget ska finnas en upplysningsplikt mellan näringsidkare och 

varför det i så fall ändå ska finnas ett utrymme för att utnyttja sin motpart.  

 

Möjligtvis är det osäkra rättsläget en funktion av att rättvetenskapsmännen genom de olika 

modellerna försöker konstruera en generell modell som ska vara tillämplig vid alla olika avtal 

där även andra politiska intressen än omsättningsintresset har betydelse. I den andra delen av 

uppsatsen kommer därför upplysningsplikten diskuteras med omsättningen som enda 

bakomliggande intresse.  
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Genom att analysera upplysningspliktens omfattning ur ett rättsekonomiskt perspektiv lösgörs 

bedömningen från det fria skönet, därtill knutna moraliska värderingar (som kan skifta från 

person till person och förändras över tid) och politiska intressen som inte är relevanta mellan 

näringsidkare. Genom lösgörandet kan man kanske även få en bättre förståelse för gällande 

rätt avseende upplysningsplikten mellan näringsidkare vid köp av lös egendom. Möjligtvis 

blir det till viss del oklara rättsläget även mer förutsägbart ur ett rättsekonomiskt perspektiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



32 
 

3 Ekonomiskt perspektiv på upplysningsplikten 
 
3.1 Coase och rättsreglernas betydelse 
  
Den skotske filosofen och nationalekonomen Adam Smith konstaterade i boken Wealth of 

nations från 1776 att om man låter individer och andra ekonomiska aktörer handla fritt i sitt 

egenintresse kommer också samhällets välstånd att öka. Individens strävan att förbättra sin 

egen position har också den önskvärda bieffekten att samhällets rikedom blir större. Eftersom 

individens egenintresse inte är i konflikt med nationens välstånd ska marknaden så långt som 

möjligt vara oreglerad av staten.105  

 

Ronald Coase anslöt sig till Adam Smiths grundteori om att den ekonomiska marknaden leder 

till en positiv decentraliserad samverkan. Problemet är när enskilda aktörers handlande leder 

till ”samhällsekonomiska kostnader” vilket han behandlade i artikeln The Problem of Social 

cost. Problemet är alltså när en handling eller verksamhet har skadliga effekter på andra 

människor eller företag. Det vanliga exemplet är när rökutsläpp från en fabrik skadar dem 

som bor och verkar i närheten. Före Coases artikel var den vanliga analysen och slutsatsen 

bland ekonomer att ägaren till fabriken skulle vara ansvarig för skadan; alternativt ålägga 

ägaren skatt likvärdig kostnaderna för skadorna; eller, slutligen att inte tillåta fabriken på 

marken över huvud taget. Detta är ett felaktigt synsätt enligt Coase som menar att denna 

traditionella ansats har fördunklat kärnan i själva valet som måste göras.106 Han anför: 

 

”Frågan ses vanligtvis i perspektivet av att A tillfogar B skada och vi ska alltså 

bestämma hur vi skall hindra A. Men detta är fel tillvägagångssätt. Vi har att göra 

med ett problem som är reciprokt, det vill säga ömsesidigt. Att undvika att skada 

B skulle vara att tillfoga A skada. Den fråga vi bör ställa är: har A rätt att skada B 

eller har B rätt att skada A? Problemet gäller att undvika den skada som är 

svårast.”107 

 

Han illustrerade detta b.la. genom fallet Struges mot Bridgman108 där en konditors bullriga 

maskiner störde arbetsron för en läkare i närheten. Att undvika att skada läkaren vore att 

                                                
105 Dahlman, Glader och Reidhav, 2005, s. 66 f. 
106 Coase, 1992, s. 105 f. 
107 Coase, 1992, s. 106. 
108 Struges v Bridgman, 1 Ch D 852 (1879). 
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skada konditorn. Problemets kärna var om det var värt att säkerställa fler läkarbesök på 

bekostnad av produktionen av bakelser genom ett begränsande av produktionsmetoderna för 

konditorn.109 

 

Coase kom även fram till att avtalsförutsättningarna mellan parterna avgör om det föreligger 

ett ekonomiskt problem över huvud taget. Detta kallas Coase-teoremet och kan beskrivas 

enligt följande: Om transaktioner är kostnadsfria (utan transaktionskostnader) kommer 

tillgängliga resurser att fördelas på så sätt att värdet av resurserna maximeras oavsett hur 

det ursprungliga innehavet av resurser gestaltat sig. 110 

 

Enligt Coase spelar det således ingen roll vad gällande rätt föreskriver.  Den slutliga 

allokeringen av resurser kommer inte att påverkas. Oavsett reglering kommer resurserna 

gravitera mot ekonomisk effektivitet om transaktionskostnaderna är obefintliga. Varje resurs 

kommer vara allokerad till den som värdesätter den högst. Samma princip gäller reglerna om 

riskfördelning. En rättsregel kan säga att en säljare inte ansvarar för dröjsmål vid eldsvåda i 

hans fabrik. En alternativ rättsregel kan säga att säljaren blir skadeståndsansvarig för 

dröjsmålet gentemot köparen. Oavsett vilken av de två reglerna som gäller kommer slutligen 

risken att hamna hos den av parterna som är villig att bära den mot minst vederlag om det inte 

föreligger några transaktionskostnader. Om den dispositiva rätten bygger på regeln om att 

säljaren blir skadeståndsansvarig, följer av Coase-teoremet, att parterna genom förhandling 

kan avtala om en annan riskfördelning om det ger ett större totalvärde för transaktionen. Det 

kallas att parterna gör en korrigerande transaktion mot ökat totalvärde. 111 

 

Coase-teoremet innebär alltså att rättsreglerna inte har någon betydelse för den ekonomiska 

effektiviteten då parterna kommer fördela resurserna och risken optimalt ändå eftersom en 

sådan omfördelning inte kostar något. Den omvända följden av Coase-teoremet är att 

rättsreglerna har ekonomisk betydelse så fort transaktionerna medför kostnader – och det gör 

de i realiteten alltid. Om en målsättning med en rättsregel är ekonomisk effektivitet krävs låga 

transaktionskostnader. För att uppnå låga transaktionskostnader bör den dispositiva rättsregeln 

                                                
109 Coase, 1992, s. 106 
110 Cooter & Ulen, 2007, s. 89. 
111 Runesson, 1996, s. 43. 
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ges ett sådant innehåll att ett minimum av korrigerande transaktioner krävs för att uppnå 

effektivitet.112  

 

Enligt Coase ska den rättsregel som maximerar produktionsvärdet väljas.113 Med det avses 

den regel som skapar så mycket som möjligt av det som värdesätts i samhället.114 Det är den 

resurs- och riskfördelning som parterna hade kommit fram till om de hade kunnat förhandla 

kostnadsfritt som lagstiftaren och domstolarna bör försöka åstadkomma. Coases uppfattning 

är att det är svårt att inom rättssystemet generera rättvisande information om vad som är 

produktiva fördelningar. Rättssystemet bör iså fall koncentrera sig på att underlätta avtal och 

låta parterna, decentraliserat, fatta besluten om resurs- och riskfördelning.115  

 

3.2 Coase och omsättningens intresse 
 
Coases analys tycks sammanfalla med vad man i svensk rätt benämner ”omsättningens 

intresse”. I artikeln Coase, externa effekter och omsättningens intresse kom Domeij fram till 

att de hänsynstaganden som görs under åberopande av ”omsättningens intresse” i hög grad 

sammanfaller med Coases ekonomiska analys av samhällskostnader116 Domeij redovisar fyra 

olika sammanhang där utgången i målet motiverats med ”omsättningens intresse”. 

 

”För det första för att motivera att en penningbetalning eller debitering skall vara 

gällande även om det underliggande rättsförhållandet inte helt motiverar det. För 

det andra motiverar omsättningens intresse att besittning i god tro av egendomen 

skyddas och även ger en rätt till egendomens avkastning. För det tredje anses det 

vara viktigt att rättssystemet underlättar en vidareförsäljning. Slutligen betonas 

vikten av ett stabilt och förutsebart läge.”117 

 

Domeij går också igenom en rad rättsfall där HD med hänvisning till ”omsättningens intresse” 

fördelat rättigheterna på ett sätt som tycks vara produktivt d.v.s. på ett sätt som förmodligen 

skulle överensstämma med resultatet av en kostnadsfri förhandling mellan parterna. 

                                                
112 Se Runesson, 1996, s. 43. 
113 Se Coase, 1992, s. 37. 
114 Coase, 1992, s. 167 f. 
115 McCloskey, 1998, s. 370. 
116 Domeij, 2001, s. 19. 
117 Domeij, 2001, s. 17. 
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Resonemanget illustreras tydligast genom fallen avseende misstagsbetalningar (condictio 

indebiti). 

 

I NJA 1994 s. 177 hade S-E-Banken (SEB) missuppfattat instruktionerna från en tysk bank 

och felaktigt krediterat ett av sina klienters konton. HD uttalade då att bankens möjlighet att 

överblicka situationen när den felaktiga utbetalningen utfördes var betydligt bättre än kundens 

motsvarande möjlighet. Därtill uttalade HD att den allmänna synpunkten om tryggheten i 

omsättningen skulle främjas om man som princip antog att den som av oaktsamhet givit 

upphov till en felaktig betalning ska stå konsekvenserna av sin försumlighet. I NJA 1999 s. 

793 hade Nordbanken (Nordea) gjort motsvarande misstag och felaktigt satt in pengar på en 

kunds konto. HD uttalade då att den vikt som omsättningens intresse måste tilläggas en sådan 

kreditering talade för att banken inte skulle kunna kräva tillbaka utbetalningen. Även i NJA 

1991 s. 3 fick en leverantör av ström stå sitt kast då han debiterat en för låg avgift eftersom 

han, liksom bankerna, till lägre kostnad än motparten hade kunnat kontrollera om 

debiteringen var riktig.  

 

När ansvaret placeras på den som till lägst kostnad kan undvika skadan, som i ovanstående 

fall, minimeras skadan och det samlade värdet maximeras. Om parterna i förväg hade kunnat 

avtala om riskfördelningen hade de troligtvis valt den lösning som HD kommit fram till. 

Rättighetsfördelningen förefaller alltså vara produktiv och i enlighet med Coase-teoremet.118 

 

Domeij kommer fram till att omsättningens intresse används inom vitt skilda områden inom 

förmögenhetsrätten och att det tyder på att begreppet har ett innehåll som är gemensamt för 

hela förmögenhetsrätten. 119  Han menar också att de väsentliga hänsynstaganden som 

motiveras med omsättningens intresse kan inordnas under den analys som Coase presenterat i 

The Problem of Social Cost.120 När lagstiftaren eller domstolen placerar risken hos den som 

till minst vederlag är villig att bära den görs alltså riskallokering enligt Coases analys och i 

enlighet med omsättningens intresse. 

 
 
 

                                                
118 Domeij, 2001, s. 18. 
119 Domeij, 2001, s. 17. 
120 Domeij, 2001, s. 19. 
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3.3 Produktionsmaximering av upplysningsplikten 
 
Problemet som upplysningsplikten försöker reglera är vem av parterna i en avtalsrelation som 

ska åläggas ansvaret för att informationen är felaktig. Detta är också ett problem som är 

reciprokt (ömsesidigt). Frågan är vilken av parterna samhället gynnas mest av att skada. 

Enligt Coases analys och med hänsyn till omsättningens intresse bör risken för att 

informationen är felaktig läggas på den part som till lägst kostnad kunnat införskaffa 

informationen.121 Regeln bör sträva efter att placera risken för att informationen är felaktig 

som om parterna i förväg hade kunnat avtala om riskfördelningen d.v.s. om 

transaktionskostnaderna var obefintliga. Upplysningsplikten bör alltså utformas på ett sådant 

sätt att den maximerar produktionsvärdet d.v.s. skapar så mycket som möjligt av det som 

värdesätts i samhället.    

 
I det följande kommer den av Polinsky och Runesson förespråkade 

värdemaximeringsprincipen att tillämpas som beslutskriterium. 122  Principen innebär att 

rättsregeln ska användas framför en annan tänkbar rättsregel om rättsregeln ex ante skulle ha 

resulterat i en större pott av nytta för parterna att dela på. Av flera möjliga 

riskallokeringsregler ska man alltså välja den regel som kan antas ge den största 

nettoförbättringen i förhållande till de alternativa reglerna. 123 I praktiken måste man vid 

riskallokeringen ex post välja mellan en regel som försämrar för parten A och förbättrar för 

parten B eller vice versa. Det förefaller vara svårt att bedöma huruvida den ena eller andra 

regeln inneburit en nettoökning av nytta eftersom det är svårt att kvantifiera nytta. I modellen 

används istället ekonomiskt värde. Med ekonomiskt värde avses pris, d.v.s. hur mycket någon 

är beredd att betala för en viss resurs, eller hur mycket någon kräver för att ge upp en resurs. 

Det ekonomiska värdet mäts alltså i termer av betalningsvillighet. En parts betalningsvillighet 

är en funktion av densammes betalningsförmåga. Här kommer dock antas att båda parterna 

har samma betalningsförmåga. Om man förutsätter att båda parter har samma 

betalningsförmåga bör betalningsvilligheten spegla nyttan. När allokeringen av risken för att 

informationen är felaktig placeras hos den part som är villig att bära den mot det minsta 

                                                
121 Se Wilhelmsen, 1995, s. 223. 
122 Se Runesson, 1996, s. 41 med hänvisning till Polinsky. Enligt Runesson är ekonomisk effektivitet 

(paretoeffektivitet) som vanligen används som beslutskriterium inte ett lämpligt mål för riskallokering (se 
Runesson, 1996 s. 39 ff) b.l.a. eftersom ett ställningstagande måste göras i distributivt hänseende. Det är 
teoretiskt möjligt att föreslå oändligt antal lösningar som kan vara ekonomiskt effektiva.  

123 Runesson, 1996, s. 41 f.   
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vederlaget, vare sig något vederlag betingats för detta eller ej, sägs att riskallokeringen sker 

enligt värdemaximeringsprincipen.124  

 

En upplysningsplikt medför både positiva och negativa konsekvenser för potten av nytta som 

parterna ska dela på. Dessa konsekvenser måste viktas mot varandra för att kunna komma 

fram till vilken regel som ger störst pott nytta för parterna att dela på. Potten av nytta ex ante 

påverkas av tre huvudsakliga faktorer: (i) transaktionskostnader, (ii) möjligheten att 

exploatera den potentiella nyttan med avtalet samt (i) incitamentet till 

informationsanskaffning. Dessa tre faktorer kommer närmare beskrivas nedan. 

 
 
3.4 Negativa transaktionskostnader 
 
3.4.1 Nytta 
 
Inom mikroekonomin antas individer vara rationella maximerare av sin egen nytta.125 Med 

individer förstås ekonomiska aktörer, vilka kan vara både juridiska personer och fysiska 

personer. Privatpersoner antas vara nyttomaximerande och företag antas vara 

vinstmaximerande.126 I teorin förväntas individerna alltid att göra det val, utav alla möjliga 

alternativ, som maximerar deras nytta mest.127 Om två olika alternativ kostar lika mycket i 

pengar och tid kommer den rationella individen alltid välja det alternativ som leder till högst 

nytta enligt individens preferenser.128 Denna teori kallas ”The Economic Man”.129 En individs 

nytta beror på i vilken utsträckning individens preferenser blir tillfredsställda.130 Preferenser 

är subjektiva och likaså den nytta som en individ erhåller när preferensen uppfylls.131  Den 

nytta som en individ erhåller av att en preferens tillfredsställs beror helt på preferensens 

styrka. Exempelvis erhåller A 10 nyttoenheter när den läser ”Krig och fred” medan B efter att 

ha läst samma bok, endast erhåller 5 nyttoenheter. Styrkan för preferensen sammankopplad 

med boken är alltså större för A än B.132 Det är som sagt svårt att mäta eller jämföra 

                                                
124 Runesson, 1996, 41 f.  
125 Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, s. 16. 
126 Jfr exempelvis Posner, 2014, s. 3 ff. För kritik mot denna människosyn, se exempelvis Votinius, 2004, s. 200 

f. 
127 Posner, 1998, s.1551; Posner, Economic approach to law s. 761.  
128 Jämför Cooter & Ulen, 2008, s. 48 ff. 
129 Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, s. 16. 
130 Dahlman, Glader & Reidhav s. 17. 
131 Dahlman, Glader & Reidhav s. 17 f. 
132 Se Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, s. 18. 
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individernas nytta utan att betinga nyttan ett monetärt värde.133 

En individ kan öka sitt och samhällets välstånd genom transaktioner. Om en säljare enligt sina 

preferenser värderar en tavla till 100 000 kr och köparen utifrån sina preferenser värderar 

samma tavla till 120 000 kr kommer den individuella välståndsökningen (kvasiräntan) vid 

försäljning till priset 110 000 kr vara 10 000 kr för både säljaren och köparen.
 
Samhällets 

välståndsökning (kvasiräntan) är summan av säljarens välståndsökning och köparens 

välståndsökning, i detta fall 20 000 kr.134 

3.4.2 Rationella val vid en budgetrestriktion 
 
Ett annat viktigt antagande är att ekonomins aktörer inte har oändliga resurser. Ändliga 

resurser innebär att aktörerna kommer tvingas göra val eftersom resurserna alltid är 

begränsade i förhållande till behovet.135 En aktör som inte har obegränsat med resurser har en 

s.k. budgetrestriktion. Budgeten (de resurser som aktören har att tillgå) begränsar 

preferenserna som denne aktör kan tillfredsställa.136 

 
3.4.3 Val under osäkerhet 
 
Det är vanligt att val inte görs under säkerhet. Det finns ofta ett visst inslag av risk d.v.s. 

omständigheter som kan påverka utfallet. Vi har tidigare konstaterat att ekonomiska aktörer 

måste göra val eftersom de har en viss budget och vid sådana val kommer aktörerna göra det 

val som maximerar nyttan. I val under osäkerhet vet man dock inte vilket val som kommer 

maximera nyttan. Aktören kommer då göra det val som ger högst förväntad nytta (EU) eller 

den högst förväntade vinsten (EMV). 137  Om 𝑝!…!  betecknar sannolikhet för att en 

omständighet inträffar, och 𝑂!…!  betecknar utfallet ifall omständigheten inträffar, ser 

beräkning för EU och EMV ut enligt följande: 

 

𝐸𝑈 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝐸𝑀𝑉 = 𝑝!𝑂! +  𝑝!𝑂! +…𝑝!𝑂! 

 

Antag att A har en begränsad budget och tvingas välja mellan alternativ X och Y. Alternativet 

X är beroende av omständigheterna 𝐶! och 𝐶!. Alternativet Y är däremot inte beroende av 

                                                
133 Jfr Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, s. 19. 
134 Se Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, s. 75 ff. 
135 Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, s. 15. 
136 Jfr Dahlman, Glader & Reidhav s. 23. 
137 Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, s. 32. 
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omständigheterna. När X väljs är sannolikheten för att  𝐶! inträffar 0,5 och sannolikheten för 

att 𝐶! inträffar är också 0,5. Om 𝐶!inträffar får A 0 kronor om 𝐶! inträffar får A 20 000 

kronor. Om A väljer Y och 𝐶! inträffar får A 10 000 kronor. Om A Väljer Y och 𝐶! inträffar 

får A också 10 000 kronor eftersom alternativet Y inte påverkas av omständigheterna. Den 

förväntade vinsten (EMV) är lika stor för alternativen X och Y (se uträkning nedan).138 

 

𝐸𝑀𝑉! = 𝑝!𝑂! + 𝑝!𝑂! = 0,5 × 20 000+ 0,5 × 0 = 1 0 000  

𝐸𝑀𝑉! = 𝑝!𝑂! + 𝑝!𝑂! = 0,5 × 10 000+ 0,5 × 10 000 = 1 0 000  

 

Den förväntade nyttan (EU) är däremot inte lika stor för alternativen X och Y vilket kommer 

demonstreras nedan. 

 
3.4.4 Marginalnytta och riskaversion 
 
Ytterligare ett grundläggande antagande är nämligen att nyttan för en viss vara eller tjänst är 

avtagande efter att den första enheten av varan eller tjänsten erhållits. För varje ytterligare 

enhet av varan eller tjänsten som konsumeras av en aktör minskar marginalnyttan. Pengar är 

det bästa exempel på detta.  Om A får 10 000 kronor i lön för ett arbete erhåller A inte dubbel 

nytta ifall vederbörande får 20 000 kronor för samma arbete trots den dubbla kvantiteten. Det 

beror på att de första 10 000 kronorna kan tillfredsställa grundläggande preferenser som 

behov av mat och logi. De nästföljande 10 000 kronorna används möjligtvis för att köpa 

snyggare kläder vilket antagligen inte är sammankopplat med en preferens av samma styrka. 

Den rationella aktören kommer alltså använda resurserna för det som ger mest nytta först. 

Varje erhållen krona ger upphov till mer nytta än nästföljande krona.139 

 

Antagandet om att individers nytta är avtagande innebär också att aktörer generellt sett har en 

aversion mot risk (motvilja mot att ta risker). Eftersom aktörer generellt erhåller större nytta 

av de första 10 000 kronorna än de följande 10 000 kronorna kommer de föredra ett säkert 

alternativ som ger 10 000 kronor än ett alternativ som ger antingen 0 kronor eller 20 000 

kronor förutsatt att individen agerar rationellt.140 Detta går att illustrera med hjälp av exemplet 

ovan när A ska välja mellan alternativen X och Y. Samma förutsättningar gäller förutom att A 

gör värderingen att nyttan för de första 10 000 kronorna till 10 000 ”nyttoenheter” och de 

                                                
138 Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, s. 33. 
139 Se Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, 35 f. 
140 Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, s. 36 f.  
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följande 10 000 kronorna värderas till 9 000 ”nyttoenheter”. Den förväntade nyttan för 

alternativ X och Y ser då ut enligt följande: 

 

𝐸𝑈! = 𝑝!𝑂! + 𝑝!𝑂! = 0,5 × 19 000+ 0,5 × 0 = 9 500 

𝐸𝑈! = 𝑝!𝑂! + 𝑝!𝑂! = 0,5 × 10 000+ 0,5 × 10 000 = 10 000 

 

Om en individ eller ett företag har en avtagande nytta innebär alltid det säkra alternativet en 

större förväntad nytta än det osäkra alternativet. Det är dock viktigt att poängtera att det finns 

olika förhållningssätt till risk. Individer men framförallt stora företag kan också vara 

riskneutrala och utvärdera alternativen efter det ekonomiska väntevärdet och bortse från 

risken. Om en individ eller ett företag är indifferent till valet mellan ett säkert alternativ och 

ett osäkert alternativ, så beror det på att marginalnyttan är konstant istället för avtagande. 

Individer och företag kan även ha en preferens för risk, vilket innebär att det osäkra 

alternativet föredras framför det säkra alternativet. Marginalnyttan är då ökande.141 

 

Det finns olika sätt för riskaversiva individer och företag att konvertera ett osäkert utfall till 

ett säkert utfall. Det självklara exemplet är att köpa en försäkring av ett försäkringsbolag som 

kommer bära risken mot en premie. Av vikt för upplysningsplikten och denna uppsats är 

också möjligheten att self-insure, vilket går ut på att man själv vidtar åtgärder för att minimera 

risken för att en viss omständighet äger rum.142 En risk med att ingå ett avtal är man inte är 

tillräckligt informerad och detta leder till att man kanske under- eller övervärderar sin 

prestation och således inte erhåller den potentiella nytta som står att vinna med avtalet.143 För 

att ”försäkra” sig mot att bli utnyttjad av en kunskapsöverlägsen part krävs en investering i 

information.  

  
3.4.5 Transaktionskostnader  
 
En investering i kunskap och information, för att kunna göra en korrekt värdering av 

avtalsprestationerna och för att skydda sig från att utnyttjas av en kunskapsöverlägsen 

motpart, utgör en transaktionskostnad. Transaction Cost Economics (TCE) bygger på tanken 

att transaktioner ofta belastas av kostnader som leder till att nyttan för transaktioner minskar. 

Om transaktionskostnaderna överstiger kvasiräntan (nyttan) för en viss transaktion kommer 

                                                
141 Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, s. 34 f. 
142 Cooter & Ulen, 2008, s. 52. 
143 Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, s. 64. 
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den hypotetiskt gynnsamma transaktionen inte bli av. De rationella aktörerna kommer avstå 

från transaktionen då deras individuella nytta inte kommer öka.144 En upplysningsplikt gör att 

transaktionskostnaderna minskar eftersom inte båda parterna tvingas investera i anskaffandet 

av samma information. Löftesgivaren kan istället få informationen av löftesmottagaren och 

den totala potten av nytta av transaktionen (kvasiräntan) blir således större.145 Omvänt innebär 

ett tillåtande av förtiganden vid avtalsförhandlingar att transaktionskostnaderna ökar och 

kvasiränta (samhällets ökade välstånd) minskar. 

 

3.5  Förtigandets negativa påverkan på avtalets mervärde 
 
Förutom att förtiganden leder till transaktionskostnader resulterar förtiganden också i att 

parterna får det svårare att exploatera all nytta med avtalet. Parterna har dels ett gemensamt 

intresse; att maximera transaktionens sammanlagda nytta (kvasiräntan), dels motstridiga 

intressen; varje part vill ha så mycket som möjligt av den sammanlagda nyttan för sig själv.146 

Avtalsförhandlingarna är i den bemärkelsen a game of strategy eller a mixed game of 

motive.147 

 

Ett medvetet förtigande sker i strategiskt och redistributivt hänseende för att löftesmottagaren 

ska försöka få ut så stor nytta som möjligt av avtalet. Löftesmottagaren förskjuter 

kontraktspunkten i en för honom själv förmånlig riktning, vilket från 

värdemaximeringssynpunkt inte spelar någon roll. Om A eller B får ett mervärde motsvarande 

100 kronor är inte av betydelse för samhällsekonomin, utan huvudsaken är att avtalet ger ett 

så stort mervärde som möjligt. Ett strategiskt förtigande skapar således aldrig en större pott av 

nytta för parterna att dela på. Ett förtigande gör det dock svårare för parterna att lyckas 

exploatera hela det potentiella mervärdet som står att vinna genom att ingå avtalet.148 För att 

parterna ska lyckas med att exploatera all nytta krävs en öppenhet mellan parterna om bl.a. 

preferenser och motiv.149  

 

Genom att löftesmottagaren underlåter att upplysa löftesgivaren om vissa förhållanden ökar 

han sina möjligheter att konkurrera om (det inte alltid maximerade) sammanlagda mervärdet 

                                                
144 Dahlman, Glader & Reidhav, 2005, s. 84 f. 
145 Se Hultmark, 1993, s. 10.  
146 Runesson, 1996, s. 50. 
147 Se Schelling, s. 99 ff och passim. 
148 Runesson, 1996 s. 115 f. 
149 Runesson s. 116; se Cooter & Ulen, s. 208; se Wilhelmsen s. 39 ff. 
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som avtalet ger upphov till. Men ett förtigande kan alltså ge upphov till en värdeöverföring 

därutöver om löftesmottagarens vinning är mindre än löftesgivarens förlust. 150  Dessa 

förtiganden är samhällsekonomiskt negativa eftersom kvasiräntan (den samhällsekonomiska 

välståndsökningen) minskar.  

 

Förtiganden av information av viss karaktär kan trots dessa två negativa aspekter ändå vara 

samhällsekonomiskt försvarbar med hänsyn till värdet av incitamentet till anskaffning av 

information. 

 
3.6 Positiva incitamentet till att anskaffa information 
 
För att förstå ekonomin bakom upplysningsplikten måste man också förstå värdet av 

information. Anledningen till att man bör vilja skydda upptäckter av s.k. produktiv 

information151 är för att befrämja investeringar som gynnar samhället. Information som 

skapas i en innovativ process har ett ekonomiskt värde eftersom resurser allokeras för att 

upptäcka informationen. Information som sedan kan generera nytta.152 Innovation har lett till 

att välståndet och välfärden ökat i obeskrivlig takt då upptäckterna lett till att vi lättare och i 

större uträckning kan uppfylla våra preferenser.153  

 

En innovation ger upphov till en jämviktsrubbning på den aktuella marknaden. Ett företag 

som upptäcker en ny produkt eller ett nytt användningssätt får ett konkurrensmässigt övertag, 

vilket leder till extraordinära inkomster. Dessa extraordinära inkomster belönar innovatören 

för ansträngningarna och resurserna som han eller hon har lagt på en riskfylld aktivitet. På 

lång sikt innebär dock konkurrensen att informationen om innovationen sprids och andra 

företag börjar nyttja den. Till slut innebär spridningen att innovatören förlorat sitt 

marknadsövertag och inkomsterna blir därefter ordinära. Det råder en ny jämvikt på 

marknaden. Innovatören erhåller således extraordinära inkomster så länge 

jämviktsrubbningen, hänförlig till innovationen, består. Storleken på belöningen för 

innovationen beror alltså på hur länge jämviktsrubbningen består.154  

 

                                                
150 Runesson, 1996, s. 118. 
151 Se avsnitt 3.7.2 för en utförlig genomgång av produktiv information. 
152 Davis, 1998, s. 13. 
153 Se Cooter & Ulen, 2008, s. 120 f. 
154 Cooter & Ulen, 2008, 120 f. 



43 
 

Information har ett värde som vilken annan nyttighet. Information är dock en vara av särskild 

karaktär. Fysiska varor produceras och konsumeras medan information upptäcks och överförs. 

Till skillnad från producenten av fysiska varor har upptäckaren av information svårt att 

tillägna sig hela värdet för upptäckten. Handelsvaror konsumeras av konsumenten till skillnad 

från information som inte minskar eller påverkas av ett användande. Information kan alltså 

överföras till obegränsat många personer utan att minskas eller påverkas. Informationens 

säregna karaktär kommer bland annat leda till ett underskott av kreativa arbeten som 

vetenskapliga upptäckter, uppfinningar, böcker och målningar om inte marknaden regleras. 

Det naturliga incitamentet för innovation på en oreglerad marknad är inte tillräckligt.155  

 

Ett sätt att öka incitamentet för att upptäcka information är dels genom immateriella 

rättighetsskydd och dels genom att tillåta informationsinvesterare profitera på sitt 

kunskapsövertag vid avtalsförhandlingar.156 Industriellt gångbar information kan patenteras 

men den finns ingen sådan lösning för enskilda avtal. Problemet är att information som är 

produktiv också är distributiv. Om en individ som anskaffat produktiv information upplyser 

motparten om informationen, kan inte längre den informerade parten använda informationen 

för egen vinning i distributivt hänseende. Om det inte finns någon möjlighet att dra nytta av 

(icke patenterbar) information, finns det inte heller något incitament för individer att investera 

resurser för att upptäcka sådan information och sedan sprida den. Detta är negativt för 

samhällsekonomin. 

 

3.7 Produktionsmaximering beroende på informationsslag 
 
Som visats påverkas den totala potten av nytta som ett avtal ger upphov till av de tre 

ovanstående faktorerna. Det samlade värdet av incitamentet till informationsanskaffning 

måste viktas mot det värde som försvinner p.g.a. transaktionskostnader och den minskade 

möjligheten att exploatera hela nyttan med avtalet. Enligt Coase ska man välja den 

produktionsmaximerande regleringen. I denna uppsats har värdemaximeringsprincipen valts 

som beslutskriterium. Faktorernas inbördes betydelse varierar dock beroende på 

informationsslag. En bedömning utifrån värdemaximeringsprincipen måste därför göras för 

respektive informationsslag. Nedan följer därför en genomgång av de olika 

                                                
155 Cooter & Ulen, 2008, 121 f. 
156 Cooter & Ulen, 2008, 292 ff. 
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informationsslagen och en diskussion om vilken reglering som ur värdemaximeringssynpunkt 

borde gälla. 

 

3.7.1 Destruktiv information 
 
Destruktiv information är sådan information vars förtigande kan komma att åsamka skada på 

person eller egendom. Information om skadliga bieffekter för ett visst läkemedel kan ge 

upphov till skada på person vid ett förtigande.157 Att inte uppge säkerhetsinformation om en 

elektronisk apparat kan leda till att köparen startar en brand. Branden kan leda till skada på 

både person och egendom som drabbas av branden. 158  

 

Avsaknaden av safety information, som Cooter & Ulen kallar det, ökar risken för skada och 

risken för att skadans omfattning blir värre om den inträffar.  Det tycks råda konsensus om att 

destruktiv information inte ska få förtigas.159 Cooter & Ulen menar att skyldigheten att 

upplysa om destruktiv information innebär ett ekonomiskt effektivt resultat. 

Upplysningsskyldigheten innebär i förlängningen att köpare inte åläggs transaktionsdrivande 

defensiva utgifter för att undvika konsekvensen (skadan) av sådan undanhållen information. 

De defensiva transaktionskostnaderna består i ett informationsanskaffande om farorna med ett 

avtalsobjekt eller införskaffandet av en försäkring. 160  Wilhelmsen menar också att en 

upplysningsskyldighet för destruktiva fakta ger ett incitament att upptäcka och undvika 

fara.161 Ett förtigande kan även leda till att värden skadas om faran realiseras.162 Man kan 

tänka sig att en brand kan leda till att enorma värden förstörs. 

 
Ur värdemaximeringssynpunkt bör inte löftesmottagaren få förtiga destruktiv information 

eftersom ett tillåtande av ett sådant förtigande leder till defensiva transaktionskostnader och 

en eventuell förstörelse av nytta. Detta leder till en nettoförsämring av potten nytta för 

parterna att dela på. Risken för att informationen är felaktig ska alltså placeras hos 

löftesmottagaren. 

 

                                                
157 Wilhelmsen, 1995, s. 45; Cooter & Ulen, 2008, s. 229. 
158 Cooter & Ulen, 2008, s. 297. 
159 Se Runesson, 1996, 116 f; Cooter & Ulen, 2008, s. 297 f; Wilhelmsen, 1995, s. 45 
160 Cooter & Ulen, 2008, s. 298 f. 
161 Wilhelmsen, 1995, s. 45. 
162 Runesson, 1996, s. 117. 
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3.7.2 Produktiv information 
 
Produktiv information är när resurser överförs och detta leder till mer produktiv användning 

(t.ex. information om att mark innehåller värdefulla mineraler) eller när en ny metod upptäcks 

för att organisera resurser för större produktivitet (t.ex. dubbel bokföring). Upptäckten av 

poliovaccinet eller vattenfarleden mellan Europa och Kina är mer konkreta exempel på 

produktiva upptäckter.163 Runesson har nämnt andra mer relevanta exempel så som när en 

köpare ”upptäcker att den tavla alla tror är en kopia i själva verket är ett original” eller när 

någon ”upptäcker att den ko alla tror är gall i själva verket är fertil”.164  

 

Ett förtigande av produktiva fakta skapar inte heller en större pott av nytta för parterna att dela 

på. Det som skapar mervärde – som utgör den gemensamma potten i utgångsläget – är den 

förtigande partens geni, investering och ansträngning för att insamla information som tillåter 

honom upptäcka att tavlan i själva verket är ett original eller att kon är fertil. Med denna 

bakgrund finns det heller ingen anledning att tillåta förtiganden av produktiva fakta; snarare 

borde en långtgående upplysningsplikt förespråkas.165 

 

Dock betyder ett förtigande implicit att den förtigande har information. Information har i sig 

ett värde vilket beskrivits ovan under avsnitt 3.6. Att upptäcka och bearbeta information är i 

regel förenat med kostnader. Det skulle vara märkligt att begära att den som investerat i 

information alltid ska dela med sig av den ”gratis” och därigenom minska sina egna 

möjligheter att ingå ett förmånligt avtal då motparten kan utnyttja den angivna informationen 

i konkurrens om det totala mervärdet. Detta leder som sagt till ett otillräckligt incitament till 

informationsanskaffning och i förlängningen informationsspridning. Det bärande skälet för ett 

förtigande av produktiv information är således att investeringar i information ska 

premieras.166 

 

Den bärande tanken hos Kronman är också att göra åtskillnad mellan information som 

anskaffats som ett resultat av medvetna ansträngningar och fall där information har upptäckts 

slumpvis. Enligt Kronman ska information som är ett resultat av medvetna ansträngningar få 

förtigas, medan slumpvis överkommen information måste upplysas för den andra parten. I och 

                                                
163 Cooter & Ulen, 2008, s. 295. 
164 Runesson, 1996, s. 118. 
165 Runesson, 1996, s. 118. 
166 Runesson, 1996, s. 119. 
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med de praktiska svårigheterna med att tillämpa ett sådant beslutskriterium synes Kronman 

vilja föreslå att det avgörande är om informationen typiskt sett är ett resultat av medveten 

ansträngning. 167 Enligt denna modell bör produktiv information vara särskilt skyddsvärd 

eftersom anskaffning av sådan information typiskt sett är en funktion av medveten 

ansträngning. 

 

Att tillåta löftesmottagaren att förtiga produktiv information bör rimligtvis leda till defensiva 

transaktionskostnader för löftesgivaren. Löftesgivaren vill oavsett informationsslag värdera 

sin prestation korrekt för att få ut så mycket som möjligt av avtalet. Ett förtigande bör 

rimligtvis också leda till att det blir svårare för parterna att exploatera allt mervärde med 

avtalet. Trots detta är den dominerande uppfattningen att produktiv information ska få 

förtigas.168 Incitamentet till informationsanskaffning ska här premieras då den härskande 

uppfattning är att fördelarna med ett sådant incitament överväger de samhällsekonomiska 

nackdelarna. 

 

Ur värdemaximeringssynpunkt bör alltså löftesmottagaren få förtiga rent produktiv 

information eftersom investering i sådan information anses samhällsekonomiskt önskvärd. 

Risken för att informationen är felaktig bör därför placeras hos löftesgivaren. 

 

3.7.3 Redistributiv information 
 

Tillskillnad från produktiv information skapar inte redistributiv information mervärde. 

Redistributiv information kan endast omfördela befintlig nytta till förmån för 

löftesmottagaren. Redistributiv information är alltså endast en förhandlingsfördel som kan 

användas för att fördela nyttan/mervärdet genom avtal till fördel för löftesmottagaren.169 För 

att illustrera detta använder sig Cooter & Ulen av fastighetsmarknaden. Informationen om att 

en motorväg kommer byggas på en särskild plats ger ett förhandlingsövertag. Att få denna 

information före någon annan ger en stor fördel på fastighetsmarknaden men det skapar inget 

mervärde som produktiv information.170 När en köpare upptäcker att en tavla som alla tror är 

en kopia i själva verket är ett original leder det till en produktiv resursallokering. Tavlan 

kommer troligtvis underhållas på ett adekvat sätt och möjligtvis säljas vidare till ett museum 

                                                
167 Kronman, 1978, s. 18.  
168 Se Cooter & Ulen, 2008, s. 294 f, se Wilhelmsen, 1995, s. 114, se Runesson, 1996, s. 119. 
169 Cooter & Ulen, 2008, s. 295. 
170 Cooter & Ulen, 2008, s. 295. 
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där den kommer samhället till nytta.  Redistributiv information däremot ger inte upphov till 

någon nytta utan leder endast till en fördel för löftesmottagaren vid avtalsförhandlingarna. 

Informationen om motorvägen kommer tids nog till allmänhetens kännedom och leder därför 

inte till någon ökad nytta. Vad gäller frågan om man får förtiga redistributiv information går 

åsikterna isär. 

 

Cooter & Ulen anser att investeringar i redistributiv information slösar resurser eftersom 

investeringar i sådan information inte ger upphov till något mervärde. De menar också att 

investeringar i redistributiva fakta leder till defensiva transaktionskostnader då ekonomiska 

aktörer vill undvika att förlora nytta till förmån för den mer informerade motparten. De är 

således av uppfattningen att investeringar i redistributiv information slösar resurser både 

direkt och indirekt. Cooter & Ulen:s slutsats ät därför att staten bör förhindra investeringar i 

sådan information i så stor utsträckning som möjligt.171 Wilhelmsen förefaller hålla med 

Cooter & Ulen.172 

 

Cooter & Ulen och Wilhemsen tycks dock inte ha resonerat kring det faktum att erhållandet 

av redistributiv information inte alltid är det initiala målet. Anta att en person investerar 

resurser för anskaffande av produktiv information, vilket leder till att redistributiv information 

upptäcks men inte produktiv information. För att ytterligare skapa incitament att investera i 

anskaffande av produktiv information kan det vara lämpligt att tillåta ett förtigande av 

redistributiv information om den är upptäckt till följd av investeringar i produktiv 

information. Om samma person fortsätter investera i upptäckandet av produktiv information 

och även lyckas upptäcka sådan, kommer personen inte bli belönad för sin totala investering 

om han inte också får utnyttja den enbart redistributiva informationen. Det kommer i sådana 

fall inte finnas ett optimalt incitament till att investera i produktiv information. Det kan även 

vara svårt att bedöma och framförallt bevisa vilken typ av information som löftesmottagaren 

initialt var ute efter att anskaffa. Runessons utgångspunkt och analys framstår därför som 

rimligare.  

 

Runesson menar att när det kommer till redistributiv information ska man avgöra vem som är 

mest skyddsvärd. Är det löftesmottagaren, som investerat i information, eller löftesgivaren, 

som underlåtit att göra detta, som är mest skyddsvärd? Runesson är av uppfattning att den 

                                                
171 Cooter & Ulen, 2008, s. 295. 
172 Wilhemsen, 1995, s. 45 
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som underlåtit att investera i information i vart fall inte kan vara mer skyddsvärd än den som 

har gjort det. Han säger att ”…information rent allmänt borde premieras på så sätt att 

informationseffekten i samhället i stort stärks.”173 Argumentet att informationsanskaffning ska 

premieras faller dock om endast en av parterna har faktisk möjlighet att anskaffa 

informationen.  

 

Enligt Runesson ska man vid redistributiv information frånkänna löftesmottagarens onda tro 

självständig betydelse och istället ska bedömningen ske enligt ”objektiva överväganden”. För 

denna utgångspunkt menar Runesson dock att det krävs att parterna haft någorlunda likartade 

möjligheter att ex ante skaffa den redistributiva informationen. Löftesgivaren ska anses som 

mer skyddsvärd ju svårare det varit för vederbörande att anskaffa informationen.174  Runesson 

menar sålunda att ett förtigande av redistributiv information där löftesmottagaren och 

löftesgivaren inte haft någorlunda likartade möjligheter att anskaffa informationen ska anses 

otillåtet. Däremot om informationen varit tillgänglig för löftesgivaren på annat sätt än genom 

upplysning av löftesmottagaren ska förtigandet sakna självständig betydelse. Riskallokeringen 

ska då göras enligt objektiva överväganden.175 

 

För att utveckla resonemanget använder sig Runesson av det Amerikanska rättsfallet Laidlaw 

v. Organ 176. I och med USA:s krigsförklaring mot Storbritannien 1812 inleddes en brittisk 

blockad mot New Orleans. Genom freden i Gent 1814 upphävdes dock denna blockad och 

allmänt förväntades att freden och den hävda blockaden skulle resultera i ett höjt pris på 

tobak. Kvällen innan fredsfördraget offentliggjordes kom tre män från den brittiska flottan till 

New Orleans med ett brev innehållandes nyheten om fred. Organ fick nyheten berättad för sig 

av en bror till de tre männen. Organ begav sig därför tidigt nästa morgon till Laidlaw och 

köpte en stor mängd tobak. Säljaren ska då ha frågat om han kände till några nyheter som 

eventuellt kunde påverka tobakskursen men tydligen besvarades inte denna fråga. Köpeavtalet 

ingicks någon gång mellan klockan 8 och 9. Nyheten om freden offentliggjordes kl 8 samma 

morgon. Laidlaw försökte ogiltigförklara avtalet genom att åberopa svek (fraud). Domstolen 

kom fram till att Organ inte var skyldig att upplysa om fredsavtalet. ”It would be difficult to 

                                                
173 Runesson, 1996, s. 119 f. 
174 Runesson, 1996, s. 120. 
175 Runesson, 1996, s. 121. 
176 Laidlaw v. Organ, 15 U.S. (2 Wheat.) 178 (1817). 
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circumscribe the contrary doctrine within proper limits, where the means of intelligence are 

equally accessible to both parties.”177 

 

Domstolen tillmätte alltså parternas lika möjlighet att anskaffa informationen om freden 

betydelse. Om Laidlaw inte hade några möjligheter att få kännedom om freden är utgången i 

målet felaktig. Men om båda parter hade någorlunda likartade möjligheter att ta del av 

informationen, vilket är diskutabelt, är utgången riktig enligt Runessons utgångspunkt. 

Intresset att generellt premiera investeringar i information bör i så fall vara utslagsgivande. 

Enligt Runesson ska då riskallokering göras utifrån objektiva överväganden. Han menar att 

löftesgivaren/säljaren/Laidlaw måste anses ha närmare till hands att hålla reda på sina 

marknadsförutsättningar och haft bättre möjlighet att sprida risken, d.v.s. att Laidlaw till lägre 

kostnad kunnat undvika skadan.178  

 

Min åsikt är att när värdemaximeringsprincipen inte lämnar någon klar vägledning om vilken 

part som bör bära risken ska staten och domstolarna låta parterna själva, decentraliserat, 

avgöra vem som ska bära risken. Det är enligt Coase svårt för rättssystemet att generera 

rättvisande information om vad som är produktiva riskfördelningar. Det är då bättre att låta 

löftesgivaren (Laidlaw i detta fall) stå risken om inte annat avtalats eftersom det ger ett mer 

förutsägbart rättsläge vilket minskar risken för tvist. Det är också samhällsekonomiskt att 

domstolen vid eventuell tvist slipper göra den, i vissa fall omöjliga, bedömningen enligt 

objektiva överväganden.  

 

Redistributiv information ska enligt värdemaximeringsprincipen få förtigas om båda parterna 

har någorlunda likartade möjligheter att anskaffa informationen. Om så inte är fallet ska 

informationen lämnas av löftesmottagaren. 

 

3.8 Sammanfattning och utformning av upplysningsplikten 
 
Sammanfattningsvis ska man enligt värdemaximeringsprincipen välja den regel som ex ante 

är mest gynnsam för bägge parter. Potten av nytta ex ante påverkas av tre huvudsakliga 

aspekter: 

 

                                                
 
178 Runesson, 1996, s. 122. 
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1. Det negativa värdet av transaktionskostnader för anskaffande av information 

2. Möjlighet för parterna att exploatera mervärdet med transaktionen 

3. Det positiva värdet av incitament till informationsinvestering 

 

Om en informerad part får utnyttja sitt kunskapsövertag kan det leda till transaktionskostnader 

då ingen av parterna vill gå miste om nytta. Transaktionskostnaderna minskar ju mer 

långtgående upplysningsplikten är. Vid ett köp där köparen i och för sig har möjlighet att 

upptäcka eventuella dolda fel med avtalsobjektet, är det ”billigare” totalt sett om köparen 

istället erhåller informationen från säljaren. 

 

Parternas möjlighet till att exploatera all nytta med en transaktion är beroende av öppenheten 

kring preferenser och motiv med transaktionen. 

 

Information skapar innovation som skapar ett större mervärde för parterna att dela på. Om den 

informerade tvingas att dela med sig av den informationen, som han erhållit genom 

ansträngning och investering, ”gratis” till motparten minskar incitamentet för att anskaffa 

information. Information skapar en större pott av nytta för parterna att dela på.  

 

Fördelarna och nackdelarna måste alltså viktas mot varandra för att finna den utformning som 

bäst tillgodoser värdemaximeringsprincipen. Denna balansgång skiljer sig från 

informationsslag till informationsslag.  

 

(i) Destruktiv information ska upplysas av löftesmottagaren eftersom den kan förstöra 

värden samt leder till defensiva transaktionskostnader.  

(ii) Produktiv information ska få förtigas då mervärdet som incitamentet till 

investering i information skapar antas resultera i en större pott av nytta ex ante 

trots de negativa transaktionskostnaderna. 

(iii) Redistributiv information ska upplysas när löftesmottagaren och löftesgivaren inte 

haft någorlunda likartade möjligheter att anskaffa informationen. Om däremot 

informationen varit tillgänglig för löftesgivaren på annat sätt än genom upplysning 

av löftesmottagaren, ska risken för att informationen är felaktig ligga hos 

löftesgivaren. 
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4 Rättsekonomisk analys av gällande rätt 
 
De flesta förmögenhetsrättsliga tvister handlar på ett eller annat sätt om omsättningens 

intresse, även om det inte explicit påpekas vid den rättsliga bedömningen. Traditionella 

juridiska värderingar domineras av rättsstatliga och marknadsekonomiska föreställningar men 

dessa är i regel outtalade.179 Regleringen av informationsutbytet vid avtalsförhandlingarna är 

inte ett undantag. Genom att studera upplysningsplikten ur ett rättsekonomiskt perspektiv kan 

man konstatera att lagstiftning och praxis tillgodoser värdemaximeringsprincipen och således 

även omsättningens intresse. 

 

Genom att studera upplysningsplikten ur ett rättsekonomiskt perspektiv kan man bättre förstå 

varför en upplysningsplikt över huvud taget finns mellan näringsidkare vid köp av lös 

egendom. Som visats behövs upplysningsplikten dels för att den håller nere 

transaktionskostnaderna, dels för att den underlättar för parterna att exploatera all potentiell 

nytta med avtalet. Transaktionskostnaderna blir mindre och det totala värdet för transaktionen 

större om upplysningsplikten är långtgående eftersom löftesgivaren inte tvingas investera i 

samma information som löftesmottagaren redan har investerat i. Löftesgivaren kan istället 

erhålla informationen genom löftesmottagaren. En öppenhet om information om exempelvis 

preferenser och motiv gör också att löftesmottagaren och löftesgivaren lättare kan 

tillgodogöra sig allt mervärde med transaktionen. Det totala mervärdet (kvasiräntan) som 

avtalet ger upphov till är vad som är av intresse ur samhällsekonomisk synpunkt. 

 

Genom att studera upplysningsplikten ur ett rättsekonomiskt perspektiv kan man också 

klarlägga varför det i vissa fall finns en möjlighet för löftesmottagaren att utnyttja ett 

kunskapsmässigt övertag. Det som i doktrin och förarbeten benämns utnyttjande av 

”överlägsen affärsskicklighet” behövs för att värdet av incitamentet till anskaffning och 

spridning av information ibland leder till en nettoökning av nytta trots de två 

mervärdereducerande faktorerna. 

 

Den värdemaximerande regleringen erhålls genom att vikta det samhällsekonomiska värdet av 

informationsanskaffning mot de negativa mervärdereducerande faktorerna. Det går inte att 

med säkerhet komma fram till vilken reglering som generellt sett leder till störst pott av nytta 

eftersom det är omöjligt att kvantifiera de olika motpolerna. Det handlar i slutändan om en 

                                                
179 Domeij, s. 17 med där gjorda hänvisningar. 
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bedömning som i vissa fall kan vara komplicerad. Som redovisats varierar bedömningen 

beroende på informationsslag. 

 

Gällande rätt synes vara ett uttryck för marknadsekonomiska överväganden även om några 

sådana överväganden inte är uttalade.  Tydligast illustreras detta genom att studera 

ytterlighetsfallen. Ett förtigande av destruktiv information som endast kan leda till att värden 

förstörs är förkastligt i många hänseenden och inte minst ur omsättningsintresset.  Ett 

förtigande av sådan information riskerar endast att skada värden och leda till ökade 

transaktionskostnader. Detta återspeglas även i lagstiftningen då upplysning av sådan 

information är ett krav i produktsäkerhetslagen om skadan slutligen drabbar personer eller 

konsumenters egendom. En farlig vara som säljs utan säkerhetsinstruktioner utgör i de flesta 

fall också ett köprättsligt fel. 

 

Produktiv information är den andra ytterligheten. Produktiv information ger typiskt sett 

upphov till en nettoökning av potten nytta ex ante. Informationen bör således få utnyttjas av 

löftesmottagaren ur värdemaximeringssynpunkt. Produktiv information behöver heller inte 

upplysas om enligt gällande rätt. När en köpare ingår ett köpeavtal av en tavla, som säljaren 

tror är en kopia men som i själva verket är ett original, finns det inte någon upplysningsplikt 

enligt gällande rätt. Att köparen av lös egendom skulle ha någon upplysningsplikt enligt 

gällande rätt har aldrig ens varit föremål för prövning i domstol, vilket får anses som en 

indikation på att en sådan upplysningsplikt inte existerar.  Det har dock diskuterats huruvida 

en köpare av fast egendom har en upplysningsplikt gentemot säljaren i fall där köparen vet att 

det finns exempelvis värdefulla mineraler på fastigheten. I doktrin har det ansetts tillåtet att 

förtiga sådan produktiv information.180 Förtiganden som innebär att resursen (den lösa 

egendomen) överförs och leder till en mer produktiv användning är av allt att döma tillåtna 

enligt gällande rätt; fullt i enlighet med värdemaximeringsprincipen och omsättningens 

intresse.  

 

När det kommer till redistributiv information blir det svårare att göra bedömningen om vad 

som bäst tillgodoser värdemaximeringsprincipen; att tillåta ett förtigande eller inte. 

Utgångspunkten som Runesson förespråkar framstår som mest rimlig. Löftesgivaren ska inte 

                                                
180 Se Hultmark, 1993, s. 45 med där gjorda hänvisningar. 
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anses som mer skyddsvärd om båda parterna haft någorlunda lika möjligheter att anskaffa 

informationen. Köplagen synes indirekt styrka denna utgångspunkt.  

 

Köplagen stipulerar ett strikt ansvar för säljaren (löftesmottagaren) för fel avseende 

avtalsobjektet (varan). Detta är rimligt ur rättsekonomisk synvinkel då säljaren generellt har 

betydligt större möjlighet att känna till information som kan ha betydelse för villkoren i 

avtalet. Det skulle leda till stora och onödiga transaktionskostnader för köparen att anskaffa 

information som han ”gratis” kan erhålla av säljaren. Det kan dock tänkas situationer där 

informationen visserligen faller inom säljarens kontrollsfär men där köparen, till lägre kostnad 

än säljaren, hade kunnat upptäcka felet. Att ha en tydlig och förutsägbar lagstiftning är dock 

också av vikt i omsättningens intresse varför placeringen av ansvaret på säljaren 

(löftesmottagaren) framstår som ett riktigt utgångsläge. Säljaren har betydligt bättre 

möjligheter att anskaffa informationen. Köplagen är också dispositiv varför en annan 

riskallokering kan bli föremål för avtal mellan parterna om de finner det lämpligt och har råd 

att förhandla om en sådan.  

 

Vid insiderhandel är det klart att löftesmottagaren handlar med ett kunskapsmonopol som 

löftesgivaren omöjligt kan anskaffa på annat sätt än genom upplysning av löftesmottagaren. 

Gällande rätts förbud mot handel med insiderinformation synes därför också vara ett uttryck 

för rättsekonomiska överväganden och omsättningens intresse. 

   

Den till stor del äldre praxis som finns, där HD ålagt säljaren en upplysningsplikt, 

kännetecknas av att upplysningsplikten följer av att informationen faller inom säljarens 

”informationssfär” och att det således varit betydligt svårare för köparen att anskaffa 

informationen. Den enda gången HD funnit att det inte förelegat en upplysningsplikt avseende 

lös egendom (NJA 1975 s. 152) går också att motivera på liknande sätt. Till skillnad från när 

säljaren uppträder som en direkt avtalspart kan auktionsverket vid en auktion inte anses ha 

samma möjlighet att anskaffa information om avtalsobjektet. En köpare på auktion, som ofta 

är ute efter ett särskilt objekt, borde generellt sett ha åtminstone lika bra möjlighet som 

auktionsverket att anskaffa information om auktionsföremålet. 

 

Det sedan oklara rättsläget kring vad som ska innefattas i undantaget för ”överlägsen 

affärsskicklighet” är nog delvis ett resultat av att man försöker förklara upplysningsplikten för 

alla avtalsområden med samma modell. En samlad beskrivning av upplysningsplikten blir 
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felaktig eftersom avtalsområdena har olika bakomliggande politiska intressen. De tre första 

kriterierna torde inte variera beroende på avtalsområde (se avsnitt 2.5). Det fjärde kriteriet bör 

emellertid diskuteras inom ramen för respektive avtalsområde och de politiska intressen som 

råder på respektive avtalsområde. Som redan påpekats är det omsättningens intresse som bör 

härska i avtal mellan näringsidkare. Karlgren presenterade sina motgrunder 1953 just med 

hänsyn till att det var nyttigt för ”omsättningen och rättssamfärdseln i stort”. Motgrunden 

avseende prisbildningar och konjunkturer motiverades med hänsyn till ”intresset av 

ekonomisk rörelsefriheten i samhället m.m.”. Det är alltså ingen tillfällighet att denna 

motgrund går att motivera med ett rättsekonomiskt resonemang.  

 

Prisbildningar och konjunkturer är alltid föremål för spekulation och är i princip aldrig säker 

information; konsekvensen är att en part sällan kan ha ett monopol på informationen. En part 

kan bara vara mer eller mindre säker på sin egen utvärdering av tillgänglig fakta. I Laidlaw v. 

Organ är skillnaden att informationen (om freden) endast var tillgänglig för Organ. 

Informationen att fred har slutits är också ett konkret faktum. Organ (löftemottagaren) blir 

därför skyldig att upplysa Laidlaw (löftesgivaren) om freden. Organ borde dock inte vara 

skyldig att upplysa Laidlaw om sin egen utvärdering av freden; d.v.s. att freden skulle 

påverka tobakspriset. Att tobakspriset skulle påverkas är inte ett konkret faktum utan endast 

något parterna kan spekulera i. I princip bör alltså aldrig omständigheter som inte är konkreta 

fakta bli föremål för en upplysningsplikt.  

 

Motgrunden om prisbildningar och konjunkturer och Karlgrens andra motgrunder kan dock 

vara mindre lämpliga när det kommer till avtalsområden där skälighetssynpunkter och andra 

politiska intressen är av större vikt. Problemet i dagsläget är att avtalsparterna vid en 

förhandling har svårt att bedöma vilken information de måste upplysa varandra om. Inom 

doktrinen har författarna olika uppfattningar eller delvis olika uppfattningar. Ett oförutsägbart 

rättsläge leder till ökade advokatkostnader då gällande rätt måste tolkas. Ett oförutsägbart 

rättsläge leder även till ökad risk för tvister. Vid eventuella tvister finns det även en risk att 

domstolen placerar risken på fel part och inte i enlighet med värdemaximeringsprincipen. Alla 

dessa konsekvenser av otydlighet i gällande rätt är för samhällsekonomin negativa. 

 

Med målsättningen att föreslå en samhällsekonomiskt tillfredställande lösning i 

omsättningens intresse skulle den prekontraktuella upplysningsplikten vid köp av lös 

egendom mellan näringsidkare kunna bestämmas enligt följande. 
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Löftesmottagaren har en upplysningsplikt gentemot löftesgivaren förutsatt att 

 

(i) löftesmottagaren besitter viss information, 

(ii) löftesmottagaren inser att löftesgivaren saknar informationen, 

(iii) löftesmottagaren inser att informationen är av betydelse för löftesgivaren och 

(iv) det föreligger inte någon relevant motgrund. 

 

Vid köp av lös egendom mellan näringsidkare är omsättningsintresset och intresset av att 

parter investerar i information generella motgrunder som är relevanta och gör att viss typ av 

information inte borde omfattas av upplysningsplikt.  

 

(1) Förtigande av produktiv information ska därför vara tillåtet. 

(2) Förtigande av redistributiv information ska därför vara tillåtet när informationen utgörs av 

fakta som är tillgänglig för löftesgivaren på annat sätt än genom upplysning från 

löftesmottagaren. 

 

. 
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