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1 Inledning  
1.1 Bakgrund  

Av 9 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) (BrB) framgår att till ansvar för bedrägeri 

döms den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller under-

låtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde 

eller någon i vars ställe denne är. Bedrägeribrottet anses vara en av de mest svår-

tillgängliga brottstyperna i svensk straffrätt, och det utgörs av flertalet komplexa 

rekvisit.1 Brottet kan sägas vara uppbyggt som en kausalkedja i vilken en mängd 

olika händelser måste följa av varandra för att bedrägeri ska vara för handen. Den 

sista av dessa händelser är förmögenhetsöverföringen, som i sin tur består av två 

rekvisit: ett vinningsrekvisit och ett skaderekvisit. De frågor som uppstår 

gällande förmögenhetsöverföringen rör främst skaderekvisitet, som även varit 

föremål för flertalet diskussioner och framställningar i den straffrättsliga 

doktrinen.2   

Skada i bedrägeriparagrafens mening föreligger när den vilseleddes för-

mögenhet har minskat på något sätt, eller med andra ord om dennes 

förmögenhetsläge har förändrats på ett för honom ogynnsamt sätt.3 För att avgöra 

om så har skett är det framförallt två spörsmål som måste besvaras innan en 

negativ förmögenhetsförändring kan konstateras. Vad omfattar den i första hand 

åsamkade skadan (den initiala skadan) och kan denna ursprungliga skada på 

något sätt kompenseras genom gärningsmannens motprestation? Eftersom den 

vilseleddes förmögenhet ska ha minskat, styrs den första frågan framförallt av 

vilka beståndsdelar som ingår i en persons förmögenhet. Vad det straffrättsliga 

förmögenhetsbegreppet (eller förmögenhetsbegreppen) omfattar är däremot långt 

ifrån klart. En uppfattning är att ett anspråk på fullgörelse (fordran) är en 

																																																								
1 Jareborg m.fl. 2015 s. 219. 
2 Se t.ex. Strahl 1948, eller Strahls och Walléns replikskiften i SvJT, se Strahl 1966 s. 590-602 och 
Wallén 1966 s. 321-345.  
3 Strahl 1948 s. 24.		
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förmögenhetstillgång, vilket får konsekvenser för skadebedömningen vid så 

kallat uppfyllelsebedrägeri.4  

De flesta, som behandlat de ovan nämnda frågorna, har framhållit att man i 

svensk rätt gör en åtskillnad mellan avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri.5 

Med avtalsbedrägeri avses ett bedrägeri som fullbordas genom att ett avtal 

kommer till stånd. Det är med andra ord själva ingåendet av avtalet som måste 

innebära en förmögenhetsöverföring. Till exempel kan avtalsbedrägeri föreligga 

om A vilseleder B till att sälja en vara för billigt, att köpa något för dyrt eller att 

köpa fel vara. I dessa fall är det endast det negativa kontraktsintresset som 

skyddas. Vid uppfyllelsebedrägeri däremot är uppfattningen att det positiva 

kontraktsintresset skyddas. Vid den typen av bedrägeri är det vid uppfyllandet av 

ett redan existerande avtal som bedrägeriet fullbordas. Bedrägeriet föreligger 

med andra ord inte då avtalet ingås, utan det är först vid fullgörandet av avtalet 

som skaderekvisitet uppfylls. Ett exempel på ett uppfyllelsebedrägeri är om A 

genom vilseledande får B att ta emot och betala för en, enligt det ursprungliga 

avtalet, felaktig leverans som om den vore fullgod.  

Det sagda får sägas vara den förhärskande åsikten i doktrin. Emellertid 

föreligger en del oklarheter. Avvikande åsikter förekommer och ibland används 

begrepp på ett inkonsekvent och otydligt sätt.6 Vidare är praxis på området 

knapphändig och förarbetena är både relativt ålderdomliga och ger begränsad 

vägledning. Därför är NJA 2016 s. 39 ett välkommet tillskott. Omständigheterna 

i fallet tycks aktualisera många av de ovan nämnda frågorna, men målet har inte 

varit föremål för en mer ingående diskussion i den straffrättsliga doktrinen,7 

vilket gör det svårt att säga något om fallets betydelse. 

 

																																																								
4 Jareborg m.fl. 2015 s. 238. 
5 Se t.ex. a.a. s. 240 och Berggren m.fl. 2016, kommentar till 9:1 BrB. 
6 I den straffrättsliga doktrinen används t.ex. det positiva kontraktsintresset och utebliven vinst som 
synonymer, vilket inte kan anses korrekt (åtminstone i obligationsrättsligt hänseende), se Strahl 1948 s. 
68 f och Jareborg m.fl. 2015 s. 241. 
7 Se dock Svensson 2016/17 s. 455-462.  
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1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna framställning är att från en rättsdogmatisk synvinkel utreda 

bedrägeribrottets skaderekvisit i allmänhet och uppdelningen mellan avtals-

bedrägeri och uppfyllelsebedrägeri i synnerhet. Avsikten är även att göra en 

analys av NJA 2016 s. 39, för att klarlägga hur fallet förhåller sig till upp-

delningen. För att uppnå det givna syftet ämnar jag besvara följande frågor:  

 
- Är anspråk på fullgörelse en förmögenhetstillgång enligt det 

straffrättsliga förmögenhetsbegreppet? 
- Vilka är skillnaderna mellan det negativa och det positiva 

kontraktsintresset? 
- Vad innebär uppdelningen mellan avtalsbedrägeri och 

uppfyllelsebedrägeri?  
- Vilka är skälen till att göra en uppdelning? 
- Vilka invändningar finns mot att göra en uppdelning? 
- Vilket stöd finns i svensk rätt för att göra en uppdelning? 
- Hur avgörs om den initiala skadan kompenseras av gärningsmannens 

motprestation?  
- Hur förhåller sig NJA 2016 s. 39 till uppdelningen och 

kompensationsfrågan? 
 

 

1.3 Avgränsning  
Även om denna uppsats bör betecknas som straffrättslig behandlas flera begrepp 

och spörsmål som har en underliggande förankring i civilrätten. Utredningen 

spänner på så sätt över två rättsområden: straffrätten och civilrätten.  

Utöver skaderekvisitet redogörs även för bedrägeribrottets övriga rekvisit. 

De sistnämnda behandlas dock kortfattat. Tanken är endast att ge läsaren de mest 

grundläggande kunskaperna om bedrägeribrottets konstruktion, så att uppsatsens 

huvudsakliga spörsmål blir mer lättillgängliga. 	

 

1.4 Metod  

I de allra flesta metodavsnitt i juridiska arbeten förklaras att arbetet är 

rättsdogmatiskt. Däremot är det sällan som författaren redogör på vilket sätt, 

vilket är olyckligt, eftersom det finns flera olika och delvis överlappande 
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uppfattningar om vad det innebär att en framställning är rättsdogmatisk.8 Vidare 

har rättsdogmatiken ofta blivit kritiserad för att vara ovetenskaplig och 

tendentiös. 9  Min ambition är därför att dels förklara på vilket sätt denna 

utredning är rättsdogmatisk, dels att påvisa att den rättsdogmatiska metoden 

ingalunda förtjänar epitet ovetenskaplig.   

Denna framställning bör betraktas som rättsdogmatisk bland annat på grund 

av dess syfte samt den metod och det material som används.10 Vad gäller 

uppsatsens syfte är det att utreda och fastställa gällande rätt. Det finns dock en 

bred enighet inom rättsvetenskapen att det inte finns ett rätt svar (i bemärkelsen 

hur något är) att finna på varje rättsvetenskaplig fråga.11 Utredningen gör inte 

heller anspråk på att beskriva hur något är. Ansatsen är istället att genom juridisk 

argumentation komma fram till hur något bör vara.12  

Valet av metod har gjorts med hänsyn till framställningens syfte. Den 

juridiska metoden (argumentationen) är något som rättsvetenskapen delar med 

praktiskt verksamma jurister, och kan beskrivas som en strävan att genom 

tolkning av rättskällorna försöka systematisera och rekonstruera rätten för att 

finna lösningen på ett sökt problem.13 Dock är inte den praktiskt nyttjade rätts-

dogmatiken samma sak som den vetenskapligt inriktade rättsdogmatiken. Det 

som främst skiljer dem åt är att den förra är rent resultatinriktad, medan den 

senare utmärks av transparens, förklaringsmodeller, ett kritiskt förhållningssätt 

och fullständighet.14  

Om det inte går att finna rätt svar kan då en rättsdogmatisk slutsats, som 

trots allt är slutprodukten av en analys av ett rättssystem som är byggt på 

värderingar, vara felaktig? Naturligtvis är den juridiska argumentations gränser 

flytande och skiljer sig mellan olika rättsområden, eller beroende på vad den 
																																																								
8 Sandgren 2005 s. 648 f. 
9 Kleineman 2013 s. 23. 
10 Sandgren 2005 s. 649. 
11 A.a. s. 653. 
12 Märk att det inte handlar om att svara på frågan hur något borde vara i framtiden, utan hur någonting 
med hänsyn till tolkning av rättskällorna bör vara nu. 
13 Kleineman 2013 s. 25. Gällande tolkning av rättskällorna görs den i enlighet med rättskälleläran, se 
Sandgren 2015 s. 40 f.  
14 Kleineman 2013 s. 25. Föreliggande arbete gör dock inte anspråk på att vara komplett. Det är ett 
orimligt krav att ställa på ett examensarbete.  
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ursprungliga frågeställningen är. Dock sker argumentationen ändå inom en ram, 

som till exempel att bara accepterade rättskällor används. En slutsats, som nås 

genom att argumentationen förflyttas utanför denna ram, kan därför vara felaktig 

i bemärkelsen att den inte är rättsdogmatisk. Sandgren har framhållit att dagens 

rättsvetenskap inte borde betecknas som dogmatisk, eftersom den bland annat 

utmärks av en relativt fri argumentation.15 Med hänsyn till de begränsningar 

(ramen) som den rättsdogmatiska argumentationen ändå kräver är min 

uppfattning att beteckningen fortfarande kan sägas beskriva verkligheten på ett 

korrekt sätt.16 

Angående det material som använts för denna uppsats är det begränsat till 

de fyra rättskällor som i den svenska rättskulturen normalt brukar tillskrivas 

juridiskt värde, nämligen lagtext, praxis, förarbeten och doktrin.17 Tysk doktrin 

har även använts, antingen för att göra en jämförelse med svensk rätt eller för att 

kunna definiera tyska straffrättsliga begrepp, som används i svensk doktrin, på 

ett tillfredställande sätt. Vidare präglas utredningen till stor del av Ivars Strahls 

och Per-Edwin Walléns tankar, eftersom de båda får sägas vara de som i störst 

utsträckning diskuterat de spörsmål som behandlas i uppsatsen.  

Huruvida rättsdogmatiken är vetenskaplig är en omdebatterad fråga. Enligt 

Jareborg kan forskning vara vetenskaplig på två olika sätt. Den kan antingen ske 

med vetenskapliga metoder, som till exempel kol 14-metoden, eller så kan den 

ske i vetenskapligt syfte.18 Rättsdogmatiken använder sig inte av vetenskapliga 

metoder utan den bedrivs i vetenskapligt syfte. Syftet är att rekonstruera en del 

av ett visst rättssystem med hjälp av en vetenskaplig inställning, som 

kännetecknas av att inte sluta fråga ”Varför?”.19 Inte i betydelsen ”Varför är det 

så?”, utan i betydelsen ”Varför tror du att…?/Varför bör det vara så?”.  

 

																																																								
15 Sandgren 2005 s. 655.	
16 Låt vara att ordet av många anses ha en ”negativ klang”. 
17 Munck 2014 s. 199. 
18 Jareborg 2004 s. 2. 
19 A.a. s. 8.  



	 12 

1.5 Disposition  

Uppsatsens disposition motiveras framförallt av pedagogiska skäl. Ambitionen är 

att även den läsare som inte har någon förkunskap om bedrägeribrottets skade-

rekvisit ska kunna ta till sig uppsatsens innehåll.  

En lyckad utredning, och därmed en ökad förståelse, rörande distinktionen 

mellan avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri fodrar att bedrägeribrottets olika 

beståndsdelar klarläggs. Först redogörs därför hur bedrägeribrottet är uppbyggt. 

Därefter följer två delar som framförallt behandlar begrepp som är av central 

betydelse för uppdelningen, nämligen förmögenhetsbegreppet samt det positiva 

och det negativa kontraktsintresset. Tidigare nämndes att bedrägeribrottets skade-

bedömning består av två delar: den initiala skadan och kompensations-

bedömningen. Även om de två delarna hänger ihop blir framställningen mer 

tydlig om de behandlas separat. De aktualiserar olika typer av frågeställningar 

och ställningstaganden. Vidare måste frågan om den initiala skadan först 

besvaras (Vad är det som måste kompenseras?) innan det går att närma sig 

kompensationsfrågan. I avsnitt 5 diskuteras därför distinktionen mellan 

avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri samt hur man ska se på den initiala 

skadan vid respektive bedrägerityp. Därefter, i avsnitt 6, behandlas 

kompensationsfrågan. I de efterföljande avsnitten belyses först den praxis som 

anses stödja en distinktion mellan avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri, och 

sedan diskuteras NJA 2016 s. 39. Jag är medveten om att detta angreppssätt 

skiljer sig från det gängse. Anledningen till att jag valt att behandla praxis separat 

är att det inte går att analysera rättsfallen på ett ändamålsenligt sätt20 om man inte 

har en djupare förståelse för skadebedömningens dikotomi. Slutligen ges en 

sammanfattning av de slutsatser som jag har kommit fram till.  

 
	
	

																																																								
20 Med hänsyn till arbetets syfte.  



	 13 

2 Bedrägeribrottets rekvisit  
2.1 Vilseledandet 

Rättsdogmatiskt sett är bedrägeri en av de mest svårtillgängliga brottstyperna i 

svensk straffrätt.21 Bedrägeri återfinns i 9 kap. BrB och är gradindelat i grovt 

bedrägeri, normalgraden av bedrägeri och bedrägligt beteende. I 1 § första 

stycket uppställs tre krav som måste vara uppfyllda för att bedrägeri ska kunna 

aktualiseras. Gärningsmannen ska genom ett vilseledande förmå någon till en 

disposition och denna disposition ska innebära en förmögenhetsöverföring.22  

När det gäller det första kravet ska gärningsmannens vilseledande leda till 

att en villfarelse uppstår, förstärks eller vidmakthålls hos någon. Gärnings-

mannen ska med andra ord ha orsakat att en annan person befinner sig i felaktig 

tro om något.23 Ett vilseledande behöver inte bestå av att någon farit med 

osanning. Det är fullt möjligt att en person blivit vilseledd genom att någon talat 

sanning, precis som att en lögn inte behöver betyda att någon blivit vilseledd. 

Vilseledandet ska nämligen bedömas utifrån den vilseleddes perspektiv. Det av-

görande är därmed om denne faktiskt blivit vilseledd. Att det var irrationellt att 

låta sig vilseledas, till exempel om personen i fråga är ovanligt lättlurad 

(subjektiv error), betyder inte att något vilseledande inte förelegat. På samma sätt  

påverkas inte bedömningen av att det i ett visst fall kan anses som rationellt att 

bli vilseledd (objektiv error), om någon de facto inte blivit det.24 Gärnings-

mannen behöver som sagt inte ha uttalat en faktisk lögn. Den vanligaste formen 

av vilseledande består istället i att någon agerar, i bemärkelsen inte talar, på ett 

sätt som förmedlar ett felaktigt budskap, och därmed framkallar en oriktig 

föreställning hos en annan person.25  

Vilseledandet kan vara direkt eller indirekt. Det förstnämnda innebär att A 

gör (eller säger) något visst som innebär att B får skäl att tro något som inte är 

sant, och sedan faktiskt tror det. Ett exempel på ett indirekt vilseledande skulle 
																																																								
21 Jareborg m.fl. 2015 s. 219. 
22 Till dessa krav tillkommer även den subjektiva täckningen.  
23 A.a. s. 220 f.  
24 Berggren m.fl. 2016, kommentar till 9:1 BrB. 
25 Jareborg m.fl. 2015 s. 222. 
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istället kunna vara att A ändrar på elmätaren i sitt hus. När B sedan läser av 

elmätaren kommer B i felaktig tro om hur mycket el A har förbrukat. Vidare kan 

vilseledandet antingen ske genom handling eller underlåtenhet.26 Det som krävs 

för att en underlåtenhet ska kunna ses som ett vilseledande är att den vilseledde 

har någon form av förväntan på att den vilseledande ska göra just det som denne 

underlåter att göra.27 En omdiskuterad fråga är om det kan utgöra bedrägeri att 

endast utnyttja en annan persons villfarelse. Det vill säga då A inte påverkat B:s 

villfarelse. En uppfattning är att ett underlåtenhetsansvar byggt på garantläran 

gör det möjligt. Det kan dock diskuteras om en sådan konstruktion är förenlig 

med lagtexten och legalitetsprincipen.28 

 

2.2 Företagandet av en disposition  

Det andra kravet som bedrägeribrottet uppställer är att gärningsmannen genom 

sitt vilseledande ska ha förmått den vilseledde till en disposition. Att den 

vilseledde ska förmås till en disposition är ett krav på orsakande och orsakandet 

måste bestå i psykisk kausalitet, det vill säga ”gå igenom vilseledandet”. Med 

andra ord, den vilseledde handlar eller underlåter att handla på grund av sin 

felaktiga tro. Vad som är avgörande är att den vilseledde på grund av gärnings-

mannens vilseledande befinner sig i den situationen att han har tillräckliga skäl 

att göra något, och sedan utifrån dessa skäl gör det.29 Det är naturligtvis möjligt 

att ett vilseledande ger någon tillräckliga skäl att företa en viss disposition, och 

att personen i fråga också gör så, men på grund av en annan anledning än 

vilseledandet. I det fallet är kausalitetskravet inte uppfyllt och bedrägeri kan inte 

föreligga.30 Däremot finns det inget krav på att vilseledandet ensamt ska vara 

orsak till dispositionen, utan det är tillräckligt att vilseledandet är en av flera 

faktorer som orsakar den.31   

																																																								
26 A.a. s. 220 f.  
27 Asp 2002 s. 28 och a.a. s. 224 f. 
28 För vidare fördjupning i frågan se bl.a. Wallén 1982 s. 385-399 och Asp 2002 s. 23-43.  
29 Jareborg m.fl. 2015 s. 232 f.  
30 A.a. s. 233. 
31 Berggren m.fl. 2016, kommentar till 9:1 BrB. 
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Dispositionen kan antingen företas genom en handling, till exempel att sälja 

en vara för billigt, eller genom underlåtenhet, till exempel att underlåta att ta 

betalt för en vara.32 Även då dispositionen är en underlåtenhet ska den vara 

medveten. Den vilseledde måste därför medvetet ha avstått från att göra något på 

grund av att han tror något som är felaktigt.33  

 

2.3 Förmögenhetsöverföringen 

Det sista rekvisitet som måste vara uppfyllt för att bedrägeri ska vara för handen 

är att dispositionen, som den vilseledde företar, ska innebära en förmögenhets-

överföring. I 9 kap. 1 § första stycket BrB framgår att dispositionen ska innebära 

vinning för gärningsmannen34 och skada för den vilseledde eller någon i vars 

ställe denne är.35 Att dispositionen ska innebära en förmögenhetsöverföring, inte 

endast medföra en sådan, betyder att överföringen omedelbart ska följa av 

dispositionen samt att skada och vinning ska stå i visst samband med varandra.36 

I förarbetena uttrycks att de ska utgöra olika sidor av samma ekonomiska 

förändring. Vad som krävs är att det inte brister i korrespondens mellan vinning 

och skada.37 De behöver dock inte vara likvärdiga i fråga om storlek. Det krävs 

med andra ord inte absolut identitet.38 Vidare ska kravet på att förmögenhets-

överföringen måste följa omedelbart av dispositionen inte uppfattas så strikt att 

det inte är uppfyllt av det skälet att rättshandlingen blir definitiv först sedan 

någon tid förflutit eller efter att något nytt faktum inträffat.39  

Karakteristiskt för den skada som avses i skaderekvisitet är att skadan är 

ekonomisk, individuell och objektiv.40 Ekonomisk på det sätt att skadan är en 

																																																								
32 Oftast är dispositionen en rättshandling, men den kan också vara en handling av rent faktisk art, som till 
exempel när någon vilseleds till att avslöja en värdefull fabrikationshemlighet, se a.a.  
33 Jareborg m.fl. 2015 s. 234.		
34 Eller någon i hans ställe, se 23:7 BrB. 
35 Vad som krävs är att den vilseledde med rättslig verkan företräder den skadelidande eller att han har 
faktisk makt att råda över dennes förmögenhet, se SOU 1940:20 s. 134.  
36 Berggren m.fl. 2016, kommentar till 9:1 BrB. Jfr t.ex. 9:8 BrB. 
37 SOU 1940:20 s. 134. 
38 Se t.ex. NJA 1957 s. 247 och NJA 1985 s. 22. 
39 I förarbetena ges det exemplet att någon vilseletts att avgiva ett anbud. Bedrägeriet blir först fullbordat 
när anbudet blir antaget, se SOU 1940:20 s. 133 och Berggren m.fl. 2016, kommentar till 9:1 BrB. 
40 Strahl 1948 s. 24. 
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abstrakt ekonomisk differens till den skadelidandes nackdel.41 Den vilseleddes 

handling eller underlåtenhet (dispositionen) ska innebära att hans förmögenhet 

minskar.42 I realiteten krävs dock inte någon slutgiltig ekonomisk förlust, utan 

endast att en beaktansvärd fara för slutlig förlust förelegat.43 Att skadan är 

individuell innebär att den jämförelse som används för att beräkna den 

ekonomiska förlusten relaterar till den skadelidandes förhållanden, inte till 

genomsnittliga värden. Vidare är skadan objektiv på så sätt att den faktiska 

förändringens påverkan på den skadelidandes ekonomiska förhållanden mäts 

efter objektiva kriterier. Hur den skadelidande värderar den ekonomiska för-

ändringen har sålunda ingen betydelse.44   

Skadebedömning påverkas inte av att vissa civilrättsliga regler kan gottgöra 

den skadelidande, såsom försäkringar och skadestånd. Därmed kan skada 

föreligga även om den köpare som bedragits har rätt till skadestånd eller rätt till 

avdrag på köpeskillingen.45  

Gärningsmannens vinning ska också vara av ekonomisk art och dess 

påverkan på hans ekonomi ska mätas efter objektiva kriterier. Vad som krävs för 

att vinning ska föreligga för gärningsmannen är att hans ekonomi blivit 

förbättrad genom bedrägeriet. 46 Jämfört med skaderekvisitet har vinnings-

rekvisitet blivit sparsamt behandlat i den straffrättsliga doktrinen. Det torde bero 

på att vinning inte kan användas som ett ensamt kriterium på en handlings 

otillåtlighet.47 De förmögenhetsrättsliga brotten grundas istället på skada, och 

kvalificeras, i bemärkelsen att de ses som allvarligare, i vissa fall genom ett 
																																																								
41 Och inte den konkreta förändringen som gärningsmannen åstadkommer med sin handling, se a.a. s. 24. 
Se även Bergendal 1949 s. 43-49 för en anmälan av Strahls skadebegrepp.  
42 Jareborg m.fl. 2015 s. 234. Eller någon i vars ställe den vilseledde är. För enkelhetens skulle ses 
hädanefter den vilseledde och den skadelidande som samma person.  
43 Se t.ex. NJA 1947 s. 634. I vissa fall tycks dock skada kunna föreligga även om det inte finns någon 
beaktansvärd fara för slutlig förlust, till exempel om bedragarens besittningsläge är alltför osäkert, se 
Jareborg m.fl. 2015 s. 234 f. 
44 Denna ståndpunkt skiljer sig från den subjektiva läran som inte utgår från en ekonomisk 
differensberäkning. Istället är ansvaret, då skada krävs, beroende av om den skadelidande blivit av med 
något som han genom den aktuella straffbestämmelsen ska ha straffrättsligt skydd för, se Strahl 1948 s. 
25.  
45 Berggren m.fl. 2016, kommentar till 9:1 BrB. 
46 Strahl 1948 s. 134 f.  
47 Att straffa någon för att denne bereder sig vinning utan att dennes handling inneburit skada bör inte 
kunna accepteras. Ett sådant förfaringssätt är ett förkastligt moraliserande och stämmer inte överens med 
grundläggande straff och brottsideologier, se Bergendal 1949 s. 44 och Jareborg m.fl. 2013 s. 39 ff. 
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vinningsrekvisit.48 Om alla bedrägeriparagrafens rekvisit är uppfyllda förutom 

vinningsrekvisitet aktualiseras istället oredligt förfarande som återfinns i 9 kap. 8 

§ BrB. 

Då den vilseleddes disposition ska innebära att hans förmögenhet minskar, 

styr förmögenhetsbegreppet i mångt och mycket vad som kan klassificeras som 

skada. Vad det straffrättsliga förmögenhetsbegreppet omfattar är dock en 

omtvistad fråga. En vanlig uppfattning är att anspråk på fullgörelse enligt ett 

avtal ska ses som en tillgång och därmed ingå i den berättigades förmögenhet. 

Som tidigare påpekats förespråkas i doktrin att man i avtalsförhållanden skiljer 

mellan avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri. Vid den senare typen är upp-

fattningen att den ändring av parternas förmögenhetsläge som avtalet medför 

påverkar skadebedömningen, vilket innebär att om den vilseledde går miste om 

det kontraktsenliga anspråket (sin berättigade fordran) måste det positiva 

kontraktsintresset kompenseras för att bedrägeri inte ska vara för handen.49  

 Innan en vidare analys av avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri görs 

utreds i följande avsnitt vad det straffrättsliga förmögenhetsbegreppet omfattar, 

hur förpliktelser uppkommer och vilka konsekvenser de ger upphov till för de 

olika parterna. Dessutom redogörs för det negativa och det positiva kontrakts-

intressets innebörd mer ingående i avsnitt 4.  

 

3 Förmögenhetsbegreppet 
3.1 Ett straffrättsligt förmögenhetsbegrepp? 

Ekonomisk skada i bedrägeriparagrafens mening innebär bland annat att den 

vilseleddes förmögenhet har minskat. Svaret på frågan om vad som kan utgöra 
																																																								
48 Bergendal 1949 s. 43. Vinningsrekvisitet kan dock ha andra funktioner. En uppfattning i dansk rätt är 
att gärningsmannens vinning i vissa fall kan avgöra vad som ska räknas som skada. Om en person 
vilseleds till att gå miste om ”faktiske udsigter til at opnå økonomisk fordel”, som exempelvis ingående 
av nya avtal som skulle genererat vinst, krävs att gärningsmannen avsiktligen tillskansat sig (eller tredje 
man) de ekonomiska fördelarna som den vilseledde mist, se Waaben 1999 s. 129 f.  
49 Se t.ex. Jareborg m.fl. 2015 s. 240 f.  
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ekonomisk skada beror således i mångt och mycket på vilka beståndsdelar som 

kan sägas ingå i en persons förmögenhet.50  

I Straffrättskommitténs betänkande om förmögenhetsbrotten från 1940 

uttalar straffrättskommittén (SRK) att begreppet förmögenhetsbrott främst 

definieras som en handling som omedelbart riktar sig mot annans förmögenhet. 

Vad gäller det straffrättsliga förmögenhetsbegreppet framhåller SRK däremot att 

det inte är ett entydigt begrepp och därför är det inte heller lämpligt att i lagtext 

använda sig av begreppet för att beskriva de olika brottens förutsättningar för 

ansvar. 51  Förarbetena ger följaktligen begränsad hjälp att konkretisera 

förmögenhetsbegreppet. Frågan om det straffrättsliga förmögenhetsbegreppets 

innebörd har därför i stort lämnats över till rättsskipningen och den straffrättsliga 

doktrinen.  

I NJA 1982 s. 863 förefaller det som att HD har använt sig av ett tyskt, 

åtminstone gällande ursprung, förmögenhetsbegrepp,52 som kan definieras på 

följande sätt:  

 
”Durch den Vertragsabschluss erhalten die Beteiligten zunächst Ansprüche, 
die Bestandteile ihres Vermögens werden und deren Wert sich nach dem 
bestimmt, was sie als Erfüllung verlangen können“.53  

 

En användning av detta förmögenhetsbegrepp innebär att ett anspråk som 

tillförsäkrats genom ett avtal ses som en beståndsdel i den berättigades 

förmögenhet (ses som en tillgång), och vid uppfyllelsen av avtalet har parterna 

rätt till det förmögenhetsläge som avtalet har givit dem. I doktrin förekommer 

även åsikten att alla tillgångar, inklusive de fordringar som den vilseledde har 

mot den eventuelle gärningsmannen, ingår i den vilseleddes förmögenhet. I de 

fall att ett bedrägeri förövas i samband med uppfyllelsen av ett avtal anses att 

skadebedömningen påverkas av den förändring av parternas förmögenhetsläge 

																																																								
50 Wahl 2007 s. 15. 
51 SOU 1940:20 s. 43. 
52 Wallén 1983 s. 731  
53 Se t.ex. Wallén 1983 s. 731 och NJA 1982 s. 863.  
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som avtalet medförde.54 Följaktligen är det viktigt att se närmare på hur för-

pliktelser (fordringar) uppkommer, vilka olika typer av förpliktelser som finns 

och hur dessa påverkar parternas förmögenhet.  

 

3.2 Förpliktelser 

Förmögenhetsrättsliga förpliktelser kan uppkomma på många olika sätt, till 

exempel genom överlåtelse, lag eller påbud.55 Det vanligast sättet är dock genom 

avtal, och då främst det ömsesidigt förpliktande avtalet.56 Ett sådant kontrakts-

förhållande kan sägas vara sammansatt av mot varandra stående förpliktelser. 

Vid köp står till exempel säljarens och köparens förpliktelser mot varandra.57 I 

ömsesidigt förpliktande avtal är båda parter både gäldenärer och borgenärer. Som 

gäldenär har parten en skuld och som borgenär en fordran. En fordran är ett 

rättsligt bindande anspråk på fullgörelse enligt avtalet, som borgenären har 

gentemot gäldenären.58 

Det finns en tradition av att dela upp förpliktelser i genusprestationer och 

specieköp. Den förra typen avser en viss kvantitet av en vara och gäldenären har 

därför valfrihet gällande det objekt med vilket han ska fullgöra avtalet. 

Specieköp å andra sidan avser ett specifikt föremål. I 1990 års köplag (1990:931) 

(KöpL) har dock uppdelningen i stort försvunnit ur lagtexten, men distinktionen 

har fortfarande betydelse inom köprätten och annan kontraktsrätt.59 Förpliktelser 

delas även upp i penningförpliktelser och naturaförpliktelser, där man i fråga om 

den sistnämnda typen gör en åtskillnad mellan förpliktelser som avser 

egenskaper hos prestationen och förpliktelser som avser tiden för prestationen.60  

																																																								
54 Jareborg m.fl. 2015 s. 238-241 och Berggren m.fl. 2016, kommentar till 9:1 BrB. 
55 Rodhe 1984 s. 3. 
56 Mellqvist & Persson 2015 s. 20. 
57 Hellner m.fl. 2016 s. 31.	
58 Mellqvist & Persson 2015 s. 44.  
59 Hellner m.fl. 2016 s. 36 f.  
60 A.a. s. 31. Det finns även andra uppdelningar. Rodhe framhåller t.ex. att man i obligationsrätten skiljer 
mellan två olika typer av förpliktelser, förpliktelse till uppfyllelse och garantiförpliktelse. Vid den första 
typen av förpliktelser är gäldenären skyldig att göra något eller att inte göra något. En garantiförpliktelse 
kännetecknas istället av att gäldenären ansvarar för att vissa fakta föreligger vid en viss tidpunkt, utan att 
det föreligger en förpliktelse till uppfyllelse, se Rodhe 1984 s. 14 f. Det förekommer dock invändningar 
mot en sådan uppdelning, se t.ex. Lejman 1957 s. 387. 
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Att en förpliktelse inte uppfylls på ett korrekt sätt kan innebära kontrakts-

brott. Om kontraktsbrottet beror på underlåtenhet (culpa eller dolus) kan även 

skadestånd aktualiseras för den skadevållande parten. Skadeståndet har till 

uppgift att försätta den skadelidande parten i samma ekonomiska ställning som 

om den skadevållande handlingen inte hade företagits.61 Skadeståndets belopp 

ska följaktligen motsvara den ekonomiska skada som borgenären lidit.  

Även redovisningsrättsligt ses förpliktelser som en borgenär har rätt till som 

en del av borgenärens förmögenhet. Det sagda är dock inte hela sanningen, utan 

vissa kriterier måste vara uppfyllda för att en fordran ska klassificeras som en 

tillgång. Det ska vara fråga om en resurs, som borgenären har det bestämmande 

inflytandet över till följd av en inträffad händelse (som till exempel ett avtal). 

Den aktuella fordran ska även förväntas innebära ekonomiska fördelar för 

borgenären i framtiden.62 Det räcker dock inte med att tillgångsdefinitionen är 

uppfylld för att en fordran ska kunna redovisas som en tillgång i balans-

räkningen. Dessutom måste de så kallade erkännandekriterierna vara uppfyllda. 

Det ska därför dels vara sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är knutna till 

fordran kommer att tillkomma borgenären, dels att fordrans värde ska kunna 

mätas på ett tillförlitligt sätt.63 Om så är fallet ska fordran redovisas som en del 

av borgenärens förmögenhet.  

 

3.3 Sammanfattning 

En persons förmögenhet består av flera olika beståndsdelar. Både obligations-

rättsligt och redovisningsrättsligt ses en fordran i många fall som tillgång. Min 

uppfattning, som även har stöd i den straffrättsliga doktrinen och praxis, är att det 

inte finns något som tyder på att så inte skulle vara fallet även inom straffrätten. 

Utgångspunkten är därmed att anspråk på fullgörelse enligt ett avtal omfattas av 

det straffrättsliga förmögenhetsbegreppet, åtminstone det förmögenhetsbegrepp 

																																																								
61 Hellner m.fl. 2016 s. 203.  
62 Bjuvberg 2017 s. 79. 
63 A.a. s. 84. Märk dock att tillgångsdefinitionen och de olika erkännandekriterierna kan skifta beroende 
på vilket subjekt det är som är redovisningsskyldig.  
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som bedrägeriparagrafen tar sikte på. En fordran är med andra ord en tillgång, 

som ingår i den berättigades förmögenhet.  

 

4 Det negativa och det positiva kontraktsintresset 
4.1 När ersätts respektive kontraktsintresse?  

Som tidigare har påtalats är den rådande uppfattningen att den utmärkande 

skiljelinjen mellan avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri i skadehänseende är 

den mellan det positiva och det negativa kontraktsintresset. Nedan utreds därför 

de två kontraktsintressena mer ingående. 

Vid dolus och culpa in contractu (kontraktsbrott) är huvudregeln att 

skadeståndet ska försätta borgenären i samma ställning som om avtalet hade full-

gjorts på ett korrekt sätt.64 Ett skadestånd som beräknas enligt den principen sägs 

ersätta det positiva kontraktsintresset,65 vilket i sin tur följer av principen om att 

avtal ska hållas, pacta sunt servanda.66  

En konkurrerande princip till beräkningen av det positiva kontraktsintresset 

är principen om att borgenären ska försättas i samma situation som om något 

avtal aldrig ingåtts. Beräkningssättet sägs motsvara det negativa kontrakts-

intresset och är utgångspunkten då skadestånd utges vid dolus och culpa in 

contrahendo, det vill säga oaktsamhet eller svek vid ingående av ett avtal.67 

Culpa in contrahendo68 kan dock förekomma i två olika situationer. Den första 

situationen är då de inledande förhandlingarna inte leder till att ett avtal kommer 

till stånd på grund av den ena partens klandervärda beteende.69 Skadestånd som 

																																																								
64 Se t.ex. Rodhe 1984 s. 479, Håstad 2009 s. 200 och Hellner m.fl. 2016 s. 227. 
65 Hellner m.fl. 2016 s. 227. Rodhe använder sig av termen det positiva intresset, eftersom den typen av 
skadestånd även kan förekomma utanför avtalsförhållanden, se Rodhe 1984 s. 479.		
66 Ramberg & Ramberg 2016 s. 238. 
67 Se t.ex. Rodhe 1984 s. 495, Adlercreutz m.fl. 2011 s. 119 och Hellner m.fl. 2016 s. 227. 
68 I den följande kommer endast begreppet culpa in contrahendo att användas. Det som sägs gäller även 
för svek vid avtalets ingående. Skillnaden mellan dolus och framförallt grövre fall av culpa in 
contrahendo är också många gånger svår att klarlägga, se Rodhe 1984 s. 344.  
69 Se t.ex. Kleineman 1987 s. 428 f. 
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utgår i detta fall betraktas närmast som en utomobligatorisk skyldighet att 

kompensera det negativa kontraktsintresset.70 Vid den andra formen av culpa in 

contrahendo, när en av parterna lämnar vårdslöst oriktiga uppgifter eller 

försummar att lämna vissa uppgifter vid ingåendet av ett avtal som kommer till 

stånd, är frågan om vilket intresse som ska kompenseras mer komplicerad. 

Förfarandet ses onekligen som ett kontraktsbrott och leder många gånger till att 

ersättning för det positiva kontraktsintresset utges, trots att den skadevållande 

handlingen skulle rubriceras som culpa in contrahendo. 71 I både KöpL och 

jordabalken (1970:994) (JB) finns regler som slår fast att den skadevållande 

parten ska ersätta det positiva kontraktsintresset i dessa fall.72 Huruvida det sagda 

även gäller för avtalsförhållande som inte omfattas av de nämnda lagarna är mer 

osäkert. De principer som kommer till uttryck i lagstiftningen vid exempelvis fel 

i vara är dock så pass generella att de bör kunna tillämpas på typer av avtal som 

inte är lagreglerade.73  

I lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögen-

hetsrättens område (AvtL) finns regler om ogiltighet som delvis konkurrerar med 

de nyss nämnda reglerna gällande kontraktsbrott och skadestånd.74 Både KöpL 

och AvtL innehåller till exempel regler om svek. Enligt 30 § AvtL är vissa 

förfaranden vid tillkomsten av ett avtal att se som svek,75 med följden att avtalet 

ska anses ogiltigt. Vilka rättsliga konsekvenser som blir en följd av ogiltighet kan 

dock inte anges i en enkel formel.76 Utgångspunkten är i alla fall att ogiltigheten 

innebär att avtalsparterna ska försättas i samma läge som rådde före avtalsslutet 

(rättshandlingen).77 Följaktligen skyddas det negativa kontraktsintresset. 

Hellner framhåller att KöpL även medger ersättning för det negativa 

kontraktsintresset som ett alternativ för ersättning till det positiva kontrakts-

																																																								
70 NJA 1963 s. 105. 
71 Hellner m.fl. 2016 s. 206 f.  
72 Se 27 §, 40 § och 67 § KöpL samt 4:19 JB. Se också Hellner m.fl. 2016 s. 206 och 227 f.  
73 A.a. s. 209 f.  
74 Adlercreutz m.fl. 2011 s. 265.  
75 Ogiltighetsgrunden svek avser dock inte handlingar efter avtalets ingående. 
76 A.a. s. 242. 
77 Herre 2005 s. 579.  
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intresset vid exempelvis fel i vara eller dröjsmål.78 I sådana fall kan man se det 

negativa kontraktsintresset som ett förstärkt skadestånd. För att förtydliga: om A 

har köpt en bil för mer än vad andra köpare skulle vara villiga att betala är det 

positiva kontraktsintresset noll. När A sedan ska hämta bilen hos säljaren vägrar 

denne att lämna ut den. Eftersom det rör sig om ett kontraktsbrott är huvud-

principen att A ska få ersättning för det positiva kontraktsintresset, men då det är 

noll bör A få ersättning för kostnader som hänförs till det negativa 

kontraktsintresset, exempelvis kostnader för ingåendet av avtalet samt utgifter 

som uppkommit vid försöket att hämta bilen. Även vid rättsförhållanden som inte 

omfattas av KöpL:s regler kan det i vissa fall vara önskvärt att använda reglerna 

om det negativa kontraktsintresset, för att få ett högre skadestånd.79  

 

4.2 Hur beräknas de olika kontraktsintressena?  

4.2.1 Det positiva kontraktsintresset 

Enligt den så kallade differensläran jämförs den skadelidandes ekonomiska 

situation efter det att skadan inträffat (det verkliga händelseförloppet) med hans 

ekonomiska situation efter ett hypotetiskt händelseförlopp, i vilket den 

skadeståndsgrundande händelsen inte inträffade. Differensen mellan de två 

händelseförloppen utgör skadeståndets belopp. Skillnaden mellan beräkningsättet 

som används för att få fram ett ersättningsbelopp för det negativa kontrakts-

intresset och det som används för att få fram ett för det positiva är att det 

hypotetiska händelseförloppet konstrueras på olika sätt.80  

För att få fram det positiva kontraktsintresset utgår man ifrån att avtalet 

uppfyllts på korrekt sätt.81 Med andra ord ska borgenären försättas i samma 

ekonomiska position som om avtalet hade fullgjorts. Det finns ingen lagfäst 

																																																								
78 Hellner 1999 s. 162 ff.  
79 Rodhe 1984 s. 493 och Hellner m.fl. 2016 s. 228. 
80 Se t.ex. Rodhe 1984 s. 479 och Hellner m.fl. 2016 s. 227 ff.  
81 Se t.ex. Rodhe 1984 s. 479 f och Hellner m.fl. 2016 s. 228. 
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definition av det positiva kontraktsintresset, men den framgår tydligt av artikel 

9:502 i Principles of European Contract Law:82 

 

”The general measure of damages is such sum as will put the aggrieved 
party as nearly as possible into the position in which it would have been if 
the contract had been duly performed. Such damages cover the loss which 
the aggrieved party has suffered and the gain of which it has been 
deprived.” 

 

Skadeståndsbeloppet ska motsvara den skadeståndsberättigade partens 

uteblivna vinst83 samt de utlägg och kostnader som denne haft med anledning av 

kontraktsbrottet.84 Huvudregeln är att den skadelidande har rätt till ersättning upp 

till den vinst denne skulle gjort om något avtalsbrott inte förelegat.85 I det fall att 

det hypotetiska händelseförloppet börjar med eller leder fram till ett förmånligt 

resultat för borgenären, som till exempel att han blir ägare över en viss vara, blir 

frågan vad som därefter skulle ha skett. Hade den aktuella varan givit honom 

några intäkter eller hade den åsamkat honom några kostnader?86 Även om det är 

klarlagt vilka poster borgenären kan få ersättning för, måste det i det hypotetiska 

händelseförloppet fastställas vad som skulle inträffat om avtalet hade fullgjorts 

på ett korrekt sätt.  

När det positiva kontraktsintresset ska beräknas skiljer man i regel mellan 

stor skadeståndsberäkning, som görs då avtalet hävs, och liten skadestånds-

beräkning, som görs då avtalet inte hävs.87 Vid hävning beräknas skadeståndet 

ofta utifrån en ersättningstransaktion, främst täckningsköp.88 Även vid hävning 

av andra avtal än köp av lös egendom förekommer en rätt för den skadelidande 

																																																								
82 Ramberg & Ramberg 2016 s. 237. Se även Unidroit Principles art. 7.4.2 och DCFR III.-3:701(1) för 
liknande definitioner.  
83 Utebliven vinst är inte ett entydigt begrepp. Det kan antingen syfta på lägre vinstmarginal på det avtal 
som kontraktsbrottet hänför sig till, eller på en eventuell vidareförsäljning, se t.ex. KöpL 67 §.  
84 Märk dock att besparade kostnader ska dras av, se not 97. 	
85 Hellner m.fl. 2016 s. 228. 
86 Se t.ex. Rodhe 1984 s. 483 och Hellner m.fl. 2016 s. 232 f. 
87 Hellner m.fl. 2016 s. 230.  
88 A.a. s. 231 och Håstad 2009 s. 201.  
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att lägga en ersättningstransaktion till grund för sitt skadeståndskrav. Dock är det 

långt ifrån vid alla avtal som en sådan rätt kan aktualiseras.89  

Ersättning av utebliven vinst förekommer om någon ersättningstransaktion 

inte har kunnat göras,90 men kan i vissa fall även förekomma om en sådan 

transaktion har gjorts.91 Gällande utebliven vinst rör det sig oftast om sådan vinst 

som har samband med en naturaprestation.92 Det som krävs för att utebliven vinst 

ska kunna ersättas är att det föreligger ett ”erforderligt samband” mellan den i det 

hypotetiska händelseförloppet korrekta prestationen och en senare vidare-

försäljning eller transaktion.93 Vidare ersätts utebliven vinst även vid andra avtal 

än köp. Huruvida konsumenter är berättigade till ersättning som täcker det 

positiva kontraktsintresset är mer osäkert. I de fall det ursprungliga avtalet inte 

ingåtts för den ekonomiska vinstens skull bör ersättning till konsumenten för 

förlorad vinst förekomma mera sällan.94  

Ersättning för det positiva kontraktsintresset täcker även utgifter som upp-

kommit på grund av kontraktsbrottet, som till exempel kostnader för resor och 

tillfällig hyra av egendom. Vidare kan ersättning även utgå för förluster i övrigt. 

De förluster som då kan komma i fråga är bland annat förlust till följd av bortfall 

av produktion och förlust till följd av att en naturaprestation inte har kunnat 

utnyttjas på avsett sätt.95 Det är dock endast de utgifter och förluster som 

uppkommit som en följd av kontraktsbrottet som ersätts. Kostnader för ingående 

av avtal täcks därför inte av det positiva kontraktsintresset. Vidare utgår inte 

ersättning för kostnader som normalt ersätts av den uteblivna vinsten, som till 

exempel utgifter för att ta emot den andra partens prestation.96  

Om den skadelidande på grund av avtalsbrottet besparats vissa utgifter ska 

skadeståndet beräknas enligt principen om compensatio lucri cum damno, vilket 
																																																								
89 Hellner m.fl. 2016 s. 231 f.  
90 A.a. s. 232. 
91 Håstad 2009 s. 202. 
92 Vid penningprestationer kan man generellt anta att borgenären skulle förräntat den utebliva 
prestationen, se Rodhe 1984 s. 484. 
93 A.a. s. 485. 
94 Hellner m.fl. 2016 s. 233.		
95 A.a. s. 233 f och Håstad 2009 s. 203 f.  
96 Rodhe 1984 s. 486. Märk dock att KöpL gör skillnad mellan direkt och indirekt förlust. Den senare 
omfattar t.ex. utebliven vinst på ett annat avtal, se Håstad 2009 s. 206 ff.   
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innebär att de utgifter som besparats ska dras av från skadeståndet. Det är med 

andra ord bara nettoförlusten som skadeståndet ska täcka.97 

 

4.2.2 Det negativa kontraktsintresset 

Vid beräkning av det negativa intresset jämförs istället det verkliga händelse-

förloppet med hur gärningsmannens ekonomiska situation skulle ha sett ut om 

det ursprungliga avtalet aldrig ingåtts.98 Ersättning för det negativa kontrakts-

intresset är främst ersättning som är beräknad efter den skadelidandes kostnader 

och utgifter.99 De huvudsakliga kostnaderna är de som hänför sig till ingåendet 

av avtalet, som exempelvis kostnader för utarbetande av anbud, och kostnader 

för den egna prestationen.100 Vidare kan det negativa kontraktsintresset även 

täcka kostnader som är direkt hänförliga till motpartens felaktiga prestation. Hit 

hör till exempel utgifter som uppkommit för undersökning av motpartens 

prestation, kostnader för att kunna ta emot prestationen (leverans och lokaler) 

och kostnader för att återsända felaktig prestation. Även utgifter som är 

oberoende av motpartens prestation kan ersättas, som till exempel 

mäklararvoden och kostnader för den egna betalningen. En förutsättning för att 

borgenären ska få ersättning för vissa av de nämnda posterna är att han inte fått 

ersättning för dem på ett annat sätt, till exempel genom att ersättning för det 

positiva kontraktsintresset utgått. Flertalet kostnader skulle ha förelegat även om 

avtalet hade fullgjorts på ett korrekt sätt och täcks därför av den uteblivna 

vinsten.101  

 Som framkommit är skillnaden mellan det positiva och det negativa 

kontraktsintresset främst att det förra medger ersättning upp till den vinst som 

den skadelidande skulle ha gjort om avtalet uppfyllts på ett korrekt sätt. Många 

																																																								
97 Håstad 2009 s. 200 och Hellner m.fl. 2016 s. 237. 
98 Se t.ex. Håstad 2009 s. 200 och Hellner m.fl. 2016 s. 227. Det finns även ett annat sätt att fastställa det 
negativa kontraktsintresset som är nära sammankopplad med läran om tillitsintresset. Metoden utgår ifrån 
att den skadelidande parten ska få ersättning för den förlust som han åsamkats genom att hysa tillit till 
avtalet, se Hellner 1999 s. 169.  
99 Se t.ex. Hellner 1999 s. 170 f, Håstad 2009 s. 200 och Adlercreutz 2011 s. 119. 
100 Hellner 1999 s. 170. 
101 A.a s. 169 ff. 
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gånger är det emellertid svårt att skilja mellan de båda beräkningsprinciperna. 

NJA 1949 s. 680 brukar ofta framhållas som ett exempel på detta. I fallet ansåg 

HD att säljaren av en tjur skulle svara för att tjuren var avelsduglig. Tjuren 

visade sig sakna normal avelsförmåga och skadestånd utgick till köparen. 

Ersättningen omfattade hämtning och vård av tjuren, spermaundersökningar samt 

misslyckade betäckningar (ersättning för att kor löpt samt försenad kalvning). 

Huruvida ersättning utgavs för det negativa eller det positiva kontraktsintresset är 

således svårt att säga.102 En allmän uppfattning i doktrin är även att det negativa 

kontraktsintresset kan täcka ersättning för vinsten av ett annat avtal som den 

skadelidande skulle ingått istället för det som kom till stånd. Det finns dock 

knappast något starkare stöd för en sådan uppfattning i rättspraxis.103 

 

4.3 Sammanfattning 

I det fallet att en gäldenär inte uppfyller sin förpliktelse (skuld) på ett korrekt sätt 

anses borgenären i många fall lida ekonomisk skada, vilket leder till att 

skadestånd utgår. Skadeståndet vid culpa in contractu ersätter som regel det 

positiva kontraktsintresset. Vid culpa in contrahendo och ogiltighet är huvud-

regeln istället att det negativa kontraktsintresset ska kompenseras. Vid culpa in 

contrahendo som leder till att ett avtal kommer till stånd ses dock den culpösa 

handlingen ofta som ett kontraktsbrott, vilket innebär att skadeståndet i många 

fall omfattas av det positiva kontraktsintresset.  

En skarpare distinktion mellan de två kontraktsintressena är svår att göra. 

Flertalet poster överlappar varandra, olika poster kan aktualiseras vid olika typer 

av avtal och beroende på om den skadelidande är konsument eller näringsidkare. 

Vidare kan det negativa kontraktsintresset användas som ett förstärkt skadestånd 

om den skadelidande inte skulle bli tillräckligt kompenserad genom att få ut 

ersättning för det positiva kontraktsintresset. I de fallen bestäms således 

																																																								
102 Se t.ex. Hellner 1999 s. 170 och Hellner m.fl. 2016 s. 227. 
103 Hellner m.fl. 2016 s. 227 f. 		
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beräkningsmetod utifrån en vilja att ersätta den skadelidande istället för vilken 

typ av skadevållande handling det rör sig om.  

 

5 Avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri  
5.1 Den initiala skadans omfattning  

En av de frågor som fått mest uppmärksamhet, åtminstone i den straffrättsliga 

doktrinen, rörande bedrägeriparagrafens skaderekvisit är frågan om vad som 

räknas som ekonomisk skada.  Mer specifikt har diskussionen främst handlat om 

storleken på den initiala skadan och när skadan ska anses kompenserad. Strahl 

formulerar frågan om den initiala skadan på följandet sätt: ”Skyddar genom 

straffbestämmelsen angående dessa brott endast det negativa eller även det 

positiva kontraktsintresset?”.104 För att svara på frågan måste man ta ställning till 

om det räcker att gärningsmannens motprestation är värd lika mycket som den 

vilseleddes prestation, för att skadan ska vara kompenserad, eller om det krävs att 

vederlaget motsvarar vad som utlovats.105 Med andra ord, omfattar den initiala 

skadan en förlust, till någon del, av utlovad motprestation?  

Om den vilseledde genom sin disposition gjort en utgift är den isolerat 

betraktad en skada som uppfyller skaderekvisitet.106 Ett spörsmål, som är nära 

förknippat med den initiala skadan, är huruvida skadan på något sätt kan bli 

kompenserad genom gärningsmannens motprestation. Frågorna är relaterade till 

varandra på så sätt att frågan om storleken på den initiala skadan måste besvaras 

innan den om kompensation kan lösas. Påpekandet kan onekligen förefalla 

trivialt, men en genomgång av den praxis och doktrin som finns på området visar 

att det inte alltid är självklart vilken ände man ska börja i.107 Nedan utreds frågan 

																																																								
104 Strahl 1948 s. 67 f. 
105 A.a. s. 67 f.  
106 Strahl 1966 s. 590. 
107 Se NJA 1982 s. 863. Föredragandes framställning i HD är ett belysande exempel. 
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om storleken på den initiala skadan och under avsnitt 6 diskuteras kompen-

sationsfrågan.  

Som tidigare påpekats är det den vilseleddes disposition som ska innebära 

en förmögenhetsöverföring.108 Skaderekvisitet anses därför inte omfatta skada 

som den vilseledde kan lida därför att den vilseledandes vederlag uteblir eller på 

annat sätt inte motsvarar vad som initialt utlovats.109 Det framkommer bland 

annat av att skaderekvisitet har samma innebörd vid bedrägeri genom ömsesidigt 

förpliktande avtal som vid bedrägeri då någon motprestation inte förekommer.110 

Anta att A spelar blind för att B ska skänka pengar till honom. B faller för A:s 

tilltag och ger honom en väl tilltagen summa pengar. B:s förmögenhet minskar i 

och med hans disposition (givandet av pengarna) och skada föreligger, eftersom 

B har vilseletts till att göra dåligt bruk av sina pengar.111 Trots A:s skamlösa 

beteende blir han förlåten av B, som även erbjuder sig att köpa A:s gamla ring, 

som A har försäkrat B är en värdefull ring. I själva verket är ringen en värdelös 

kopia. I tron att ringen är äkta köper sedan B ringen för en betydande summa.112 

Återigen innebär B:s disposition att hans förmögenhet minskar. Han har betalt 

dyra pengar för en ring som är värdelös. Den initiala skadan är med andra ord 

inte att A:s ring är värdelös, eftersom det i sig inte medför en försämring av B:s 

förmögenhet.113 Det är istället B:s prestation (betalningen, som är en konsekvens 

av B:s disposition, att ingå ett avtal), som utgör den initiala skadan.  

Som framkommit föreligger ekonomisk skada endast om den vilseleddes 

dispositionen innebär en försämring av dennes ekonomi i jämförelse med de 

förhållanden som skulle ha förelegat om dispositionen inte ägt rum. I doktrin 

																																																								
108 Se avsnitt 2. 
109 Se t.ex. Strahl 1948 s. 68.	
110 A.a. s. 68.  
111 Bedrägeriet är ett s.k. tiggarbedrägeri. Den som ger gåvan anses lida skada även om han skulle ha givit 
gåvan, men till någon annan än den vilseledande. Skadan är att den givna gåvan förfelat sitt ändamål, se 
Jareborg m.fl. 2015 s. 235 och Berggren m.fl. 2016, kommentar till 9:1 BrB.  
112 Exemplet är ett avtalsbedrägeri såsom det definieras i doktrin, eftersom bedrägeribrottets rekvisit är 
uppfyllda vid avtalsslutet, se t.ex. Strahl 1948 s. 70 f Jareborg m.fl. 2015 s. 240 f och Berggren m.fl. 
2016, kommentar till 9:1 BrB. 
113 Strahl 1948 s. 68. 
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framhålls att detta innebär att den ekonomiska skadan i bedrägeriparagrafens 

mening endast omfattar det negativa kontraktsintresset.114  

Det ovanstående är dock inte hela sanningen. I svensk rätt förekommer 

åsikten att man i avtalsförhållanden skiljer mellan avtalsbedrägeri och 

uppfyllelsebedrägeri. 115  Vid det förra gäller grundprincipen att endast det 

negativa kontraktsintresset skyddas. Vid avtalsbedrägeri skyddas dock det 

positiva kontraktsintresset i ett fall. När det rör sig om affärstransaktioner är 

uppfattningen att normal handelsvinst måste kompenseras för att skada inte ska 

föreligga.116 Då bedrägeriet gäller uppfyllandet av en förpliktelse, så kallat 

uppfyllelsebedrägeri, är uppfattningen däremot att det positiva kontraktsintresset 

skyddas.117 Nedan utreds vad denna uppdelning innebär och vad den kan bero på. 

 

5.2 Vad innebär avtalsbedrägeri respektive uppfyllelsebedrägeri?  

Med avtalsbedrägeri avses ett bedrägeri som fullbordas genom att ett avtal 

kommer till stånd. Det är med andra ord själva ingåendet av ett avtal som är den 

vilseleddes disposition, som i sin tur måste innebära en förmögenhets-

överföring.118 Till exempel kan avtalsbedrägeri föreligga om A förmår B att sälja 

en vara för billigt, att köpa något för dyrt eller att köpa fel vara. Om bedrägeriet 

istället fullbordas vid uppfyllelsen av ett redan existerande avtal rör det sig om ett 

uppfyllelsebedrägeri. Bedrägeriet föreligger således inte då avtalet ingås, utan det 

är först vid fullgörandet av avtalet som bedrägerirekvisiten är uppfyllda.119 

Följande fall kan illustrera det sagda: A och B har avtalat om att A ska sälja ett 

kilo koppar till B för 1000 kr. Genom avtalet har B fått ett anspråk på ett kilo 

koppar, som därmed tillhör B:s förmögenhet. Om priset på koppar sedan stiger 

																																																								
114 Att detta är en grundregel framgår så väl av förarbetena som av doktrin, se t.ex. SOU 1940:20 s.154, 
Strahl 1947 s. 609, Wallén 1983 s. 721 och Berggren m.fl. 2016, kommentar till 9:1 BrB. 
115 Se t.ex. Strahl 1948 s. 67-70 och Jareborg m.fl. 2015 s. 240.  
116 Jareborg m.fl. 2015 s. 240. 
117 Se t.ex. Strahl 1948 s. 69 f och Berggren m.fl. 2016, kommentar till 9:1 BrB. 
118 Ingåendet av avtalet (dispositionen) måste följaktligen innebära en beaktansvärd fara för slutlig förlust, 
se avsnitt 2.3.    
119 Se t.ex. Strahl 1948 s. 69 f, Wallén 1983 s. 722, Jareborg m.fl. 2015 s. 240 f och Berggren m.fl. 2016, 
kommentar till 9:1 BrB. Märk dock att Strahl använder de tyska begreppen Eingehungsbetrug och 
Erfüllungsbetrug.  
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till 1200 kr per kilo (efter avtalets ingående, men innan leveransen) ökar värdet 

på B:s fordran. Skaderekvisitet uppfylls därför om A får B att ta emot en leverans 

av koppar som brister i kvalitét eller kvantitet, även om leveransens värde 

motsvarar den initiala köpesumman på 1000 kr.120 Vid skadebedömningen tar 

man hänsyn till den förändring av B:s förmögenhetsläge som avtalet medförde. 

Då förmögenhetsbegreppet omfattar anspråk på fullgörelse enligt ett avtal 

minskar B:s förmögenhet om han till någon del går miste om sitt berättigade 

anspråk. Det bör framhållas att det även vid uppfyllelsebedrägeri är den 

vilseleddes disposition som ska innebära skada, men dispositionen är inte 

kopplad till hans prestation (vad han avtalat om att prestera), utan till 

gärningsmannens motprestation. I det givna exemplet är B:s disposition att han 

godtar den felaktiga leveransen som fullgod.121  

Av exemplet ovan har det framkommit att den initiala skadan vid 

uppfyllelsebedrägeri omfattar förlust av utlovat vederlag. Det är dock osäkert hur 

långt den initiala skadan sträcker sig. Utgörs skadan endast av den direkta 

förlusten eller även av en förlust av de ekonomiska fördelar som skulle ha 

uppkommit i ett senare led om gärningsmannen hade presterat korrekt? Strahl 

tycks mena att den initiala skadan även omfattar utebliven vinst vid en eventuell 

vidareförsäljning.122 I nyare doktrin används också begreppet utebliven vinst, 

men det verkar snarare som att det är lägre vinstmarginal gällande avtalet mellan 

den vilseledde och gärningsmannen som avses.123 I båda fallen används det 

positiva kontraktsintresset som synonym till utebliven vinst.124 Eftersom de olika 

typerna av utebliven vinst ingår i det positiva kontraktsintresset kommer utgångs-

punkten för den vidare utredningen vara att den initiala skadan även kan omfatta 

																																																								
120 Exemplet är taget från Jareborg m.fl. 2015 s. 241. Anspråket som är på 1200 kr har ersatts med 1000 
kr. Skadan är med andra ord 200 kr.  
121 Dispositionen vid avtalsbedrägeri är alltid ingåendet av ett avtal, även om de avtalade prestationerna 
naturligtvis kan vara av vitt skilda slag. Vid uppfyllelsebedrägeri däremot kan dispositionen skilja sig från 
fall till fall. Den kan t.ex. vara att godta en felaktig leverans som fullgod eller att betala mer än vad det 
avtalet priset är.  
122 Strahl 1948 s. 70. 
123 Jareborg m.fl. 2015 s. 240 f.  
124 Se Strahl 1948 s. 68 och a.a. s. 240 f.  
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utebliven vinst vid en vidareförsäljning. I avsnitt 5.5 diskuteras sedan vilka 

problem som den otydliga begreppsanvändningen ger upphov till.  

Då det är fullbordanspunkten som avgör om ett bedrägeri klassificeras som 

avtalsbedrägeri eller uppfyllelsebedrägeri kan det vid en första anblick förefalla 

som att det är enkelt att avgöra om en viss handling tillhör den ena eller den 

andra bedrägeritypen. Så är emellertid inte fallet. Det finns betydande svårigheter 

med att avgöra när ett bedrägeri fullbordats.125 Skada kan till exempel vara 

utesluten om det går att räkna med att den vilseledde kommer att upptäcka den 

vilseledandes förfarande. 126  Vidare är bristande uppfyllelsevilja hos den 

vilseledande inte alltid tillräckligt för att uppfylla skaderekvisitet.127 

 

5.3 Uppfattningar i svensk doktrin  

5.3.1 Vilka är skälen för att göra en uppdelning? 

Första gången som uppdelningen av bedrägeri i avtalsbedrägeri och  

uppfyllelsebedrägeri förekommer i svensk rätt är i Ivar Strahls arbete Om 

rekvisiten skada och vinning vid förmögenhetsbrotten från 1948. 128  I fram-

ställningen hänvisar Strahl till den tyska läran om Eingehungsbetrug och 

Erfüllungsbetrug,129 en lära som han menar även återfinns i svensk rätt.  

Enligt Strahl avser bedrägeribrottets skaderekvisit inte sådan skada som den 

vilseledde åsamkas på grund av att den vilseledandes prestation (motprestationen 

till dispositionen) uteblir eller på annat sätt inte överensstämmer med vad den 

vilseledde trott. Det är endast den skada som uppkommer genom den vilseleddes 

disposition som skaderekvisitet omfattar, vilket innebär att det negativa 

																																																								
125 Som framkommit i avsnitt 2 är bedrägeriet fullbordat om det föreligger en beaktansvärd fara för slutlig 
förlust (dock med vissa reservationer), se avsnitt 2.3. 
126 Jareborg m.fl. 2015 s. 241. 
127 Se t.ex. Strahl 1948 s. 84. 
128 Åtminstone i bemärkelsen att begreppen inte använts tidigare, se Strahl 1948 s, 69 f. Strahl använder 
de tyska begreppen som sedan försvenskas av Jareborg, se Jareborg 1975 s. 244 f.  
129 I tysk rätt finns en tradition av att dela upp bedrägeri som sker inom ramen av ett avtalsförhållande i 
avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri. Vidare delas även uppfyllelsebedrägeri upp i två olika typer av 
bedrägeri: der echte och der unechte Erfüllungsbetrug. Det sistnämnda bedrägeriet kan sägas vara en 
kombination av uppfyllelsebedrägeri och avtalsbedrägeri, se Wahl 2007 s. 149 och s. 185.  
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kontraktsintresset skyddas.130 Om det däremot föreligger ett anspråk som blivit 

tillförsäkrat genom ett avtal när dispositionen företas skyddas det positiva 

kontraktsintresset. 131  Strahl framlägger bland annat följande exempel på ett 

uppfyllelsebedrägeri: 

 

”Eller antag att en fabrikör, som förbundit sig att till skrädderier leverera 
tyger av rent ylle, sedermera finner det svårt att fullgöra dessa leveranser, 
varför han blandar in cellull vid fabrikationen och lurar sina kunder att 
mottaga dessa tyger såsom felfri vara. Skada får då anses ha åsamkats 
kunderna, om de icke kunna sälja tygerna till samma fördelaktiga pris som 
den kontraktsenliga varan”.132 
 
I det återgivna exemplet har skrädderierna fått ett rättsligt bindande anspråk 

med innebörden att få tyger av rent ylle till det avtalade priset, vilket innebär att 

anspråket ses som en tillgång och ingår i skrädderiernas förmögenhet. 

Dispositionen är att skrädderierna godtar leveransen som fullgod, och den 

innebär skada, eftersom skrädderierna går miste om sina, enligt de ursprungliga 

avtalen, berättigade anspråk.133  

I exemplet ovan förelåg inte något vilseledande när avtalet ingicks utan det 

var först senare som fabrikören bestämde sig för att vilseleda sina kunder. Såvida 

fabrikören däremot redan vid avtalets ingående haft för avsikt att bedra 

skrädderierna hade det enligt Strahl rört sig om ett avtalsbedrägeri, 134 och då 

hade den initiala skadan endast omfattat det negativa kontraktsintresset. Om 

kunderna håller inne sina prestationer och man kan räkna med att de kommer att 

upptäcka fabrikörens svek bör dock skaderekvisitet inte vara uppfyllt redan vid 

avtalsslutet.135 Vidare kan det finnas andra fall då bristande uppfyllelsevilja inte 

per automatik leder till skada.136  

																																																								
130 Strahl 1948 s. 68 f. Även om Strahl inte är tydlig på den punkten bör han mena sådan skada som 
uppkommer genom den vilseleddes prestation, med andra ord när dispositionen är, eller är kopplad till, 
den egna prestationen.  
131 Strahl 1948 s. 69 f.  
132 A.a. s. 70.	
133 Kompensation kan dock föreligga om skrädderierna gör samma vinst på tygerna med cellull som de 
hade gjort om tygerna innehållit rent ylle, se mer om detta under avsnitt 6.  
134 Strahl 1948 s. 71 f. Med reservation för att kompensation inte föreligger. 
135 Se t.ex. Jareborg m.fl. 2015 s. 241. Fabrikörens handling kan dock utgöra försök till bedrägeri.  
136 Strahl 1948 s. 84.  
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Vad är det då som ger upphov till denna skillnad? Varför är uppfattningen 

att det positiva kontraktsintresset skyddas vid uppfyllelsebedrägeri och inte vid 

avtalsbedrägeri? Strahl framhåller att det bland annat beror på att det positiva 

kontraktsintresset inte är sakligt grundat vid avtalsbedrägeri. En eventuell vinst 

skulle först ha uppkommit genom avtalet. Den vilseledande har därmed inte 

fördärvat en möjlighet för den vilseledde att göra vinst, utan han har endast 

vilselett denne att sluta ett avtal som inte medför vinst.137 Vid uppfyllelse-

bedrägeri däremot har redan den vilseledde ett rättsligt skyddat anspråk på en 

fordran, och om han till någon del går miste om den så föreligger skada.138 Enligt 

Strahl måste den vilseledande behandlas på samma sätt som alla andra som 

försöker lura av någon hans rätt. Om A får B att överlåta en fordran till honom 

mot betalning måste betalningen motsvara fordringens värde för att skada inte 

ska föreligga. Att vederlaget täcker B:s anskaffningskostnader räcker alltså 

inte.139 Det är svårt att få någon större klarhet i vad Strahl menar med sakligt 

grundat. Visserligen framhåller han att det bör ses som en ”tämligen säker 

möjlighet” till vinst, men vad det mer specifikt innebär är svårt att säga. Vinsten 

är åtminstone mer osäker än då den är ”rättsligt skyddad”.140 

Påståendet om att det positiva kontraktsintresset inte är sakligt grundat vid 

avtalsbedrägeri kan diskuteras. Vilseledandet vid ett avtalsbedrägeri hänför sig 

till tiden före eller i samband med att avtalet ingås. Flera former av 

avtalsbedrägeri bör således kontraktsrättsligt betraktas som culpa in contrahendo 

(strikt taget dolus in contrahendo).141 Som framkommit under avsnitt 4 kan 

ersättning för det positiva kontraktsintresset utgå vid culpa in contrahendo då ett 

avtal kommer till stånd. Civilrättsligt skyddas därmed det positiva kontrakts-

intresset i många fall även vid handlingar som straffrättsligt skulle klassificeras 

																																																								
137 A.a. s. 68 f. 
138 A.a. s. 69 f.  
139 A.a. s. 70. 
140 A.a. s. 34 f. Enligt Strahl behöver den skadelidande inte ha något rättsligt anspråk på att utfå 
gärningsmannens prestation. Vinsten behöver med andra ord inte vara rättsligt skyddad. 
141 Dolus in contrahendo täcker förmodligen in ett större område av handlingar än de som betraktas som 
avtalsbedrägeri, se Rodhe 1984 s. 345. 
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som avtalsbedrägeri.142 Följande kan förtydliga det sagda. Innan ett köp kommer 

till stånd mellan A och B försäkrar A att säcken med mjöl som han vill sälja till 

B innehåller ekologiskt mjöl, trots att han vet att mjölet i själva verket är ett 

billigare konventionellt mjöl. Parterna sluter sedan ett köpeavtal. I 

kontraktsrätten bör A:s handlande ses som dolus in contrahendo. 143  A:s 

handlande har åsamkat B en ekonomisk skada som omfattar förlust av den 

utlovade prestation. Den skadevållande parten har med andra ord fördärvat en 

möjlighet för den skadelidande parten att tillgodoräkna sig de ekonomiska 

fördelarna som skulle följa om den förra handlat korrekt vid avtalets ingående, 

och enligt KöpL ska ett eventuellt skadestånd omfatta det positiva kontrakts-

intresset.144 Strahls uppfattning om att den uteblivna vinsten inte är sakligt 

grundad vid avtalsbedrägeri kan således ifrågasättas. A:s utlovade prestation är ju 

till och med rättsligt skyddad.  

Det sagda gäller dock inte vid alla handlingar som klassificeras som avtals-

bedrägeri. Ibland kan den vilseledde få den utlovade motprestationen och till det 

pris som avtalats om, men han har vilseletts till att betala ett för högt pris145 eller 

om sitt behov av gärningsmannens prestation. I dessa fall föreligger inget 

kontraktsbrott, som kan leda till att positiva kontraktsintresset ersätts, eftersom 

den vilseledande har presterat enligt avtalet. Vilseledandet hänför sig nämligen 

inte till avtalets innehåll utan till förutsättningarna (den vilseleddes motiv) för 

avtalets ingående.146 Däremot aktualiseras svek i AvtL 30 §, och då är utgångs-

punkten att parterna ska försättas i samma situation som om något avtal inte 

																																																								
142 Se avsnitt 4.1. 
143 Märk också att enligt AvtL har en förpliktelse uppkommit för A med innebörden att prestera en säck 
ekologiskt vetemjöl, trots att A aldrig tänkt prestera enligt B:s förväntningar, se AvtL 2 st 6 §.  
144 På grund av avtalet har B fått ett rättsligt skyddat anspråk. A:s handlande utgör ett kontraktsbrott 
(dolus in contrahendo), och således ska skadeståndet motsvara det positiva kontraktsintresset (ersättning 
för så väl direkt förlust som ersättning för indirekt förlust), se KöpL 40 § och 67 §. Se även avsnitt 4.   
145 Därför att han t.ex. har vilseletts till att tro att priset är lågt eller att det är resultatet av en korrekt 
budgivning. Jfr med NJA 2016 s. 39. 
146 Dock är frågan om vad som ska räknas som avtalsinnehåll och vad som endast ska ses som 
utanförliggande motiv och förutsättningar för avtalets ingående inte alltid så enkel att svara på, se 
Adlercreutz m.fl. 2010 s. 52 f.  
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ingåtts. Parternas prestationer ska med andra ord återgå, vilket innebär att det 

negativa kontraktsintresset skyddas.147  

Frågan om när det positiva kontraktsintresset är rättsligt skyddat eller 

sakligt grundat har följaktligen lite att göra med om bedrägeriet fullbordats vid 

ett avtals ingående eller vid uppfyllelsen av ett avtal. Svaret på frågan beror 

istället på vad vilseledandet hänför sig till och vad som räknas som avtalsinnehåll 

respektive utanför avtalet liggande förutsättningar och motiv för avtalsslutet.   

En möjlig förklaring till att distinktionen mellan avtalsbedrägeri och 

uppfyllelsebedrägeri är så fyrkantig med hänsyn till civilrättsliga regler kan ha att 

göra med att begreppsbildningen är ofullständig. Läran om avtalsbedrägeri och 

uppfyllelsebedrägeri härstammar från tysk rätt, men i tysk rätt finns tre 

bedrägerityper: Eingehungsbetrug (avtalsbedrägeri), Erfüllungsbetrug (upp-

fyllelsebedrägeri) och unechte Erfüllungsbetrug (oäkta uppfyllelsebedrägeri)148.  

I tysk straffrätt föreligger ett avtalsbedrägeri om någon vilseletts till att ingå 

ett ogynnsamt avtal.149 Den skadelidande har till exempel vilseletts om sitt behov 

av en vara eller till att köpa något för dyrt. Ett oäkta uppfyllelsebedrägeri 

fullbordas också vid avtalets ingående. Skillnaden är dock att avtalet är gynnsamt 

för den vilseledde, men gärningsmannen bestämde sig vid avtalsslutet för att 

prestera med en motprestation som är mindre värd än vad han är skyldig att utge 

enligt avtalet. 150  Om gärningsmannen istället hade bestämt sig för att inte 

prestera korrekt efter avtalets ingående skulle det vara fråga om ett 

uppfyllelsebedrägeri.151 Det svenska avtalsbedrägeriet omfattar således både det 

tyska avtalsbedrägeriet och det oäkta uppfyllelsebedrägeriet. När Strahl 1948 

introducerade den tyska läran förefaller det som han medvetet eller omedvetet 

																																																								
147 Se avsnitt 4.  
148 Undertecknads översättning. 
149 Wahl 2007 s. 92. 
150 A.a. s. 185.	
151 A.a. s. 149. För att förtydliga, vid uppfyllelsebedrägeri och oäkta uppfyllelsebedrägeri hänför sig 
vilseledandet till att gärningsmannen inte tänker prestera enligt avtalet. Vid det tyska avtalsbedrägeriet 
har den skadelidande istället vilseletts till att ingå ett ogynnsamt avtal.  
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sammanblandade de två bedrägerityperna till en. 152  I exemplet med den 

vilseledande fabrikören, som förbundit sig att leverera tyger av rent ull, är Strahls 

uppfattning att om denne redan vid avtalets ingående har bestämt sig för att 

vilseledda sina kunder föreligger ett Eingehungsbetrug.153 I själva verket är det 

ett unechte Erfüllungsbetrug, eftersom fabrikören inte tänkt prestera enligt ett för 

hans kunder gynnsamt avtal. 

Varför skulle då distinktionen mellan avtalsbedrägeri och uppfyllelse-

bedrägeri överensstämma bättre med civilrätten om hela den tyska ”begrepps-

apparaten” hade övertagits? Tidigare framhölls att det positiva kontraktsintresset 

är rättsligt skyddat vid vissa handlingar som straffrättsligt ses som 

avtalsbedrägeri, som till exempel det ovan nämnda mjölfallet.154 I tysk straffrätt 

klassificeras istället den typen av handlingar som oäkta uppfyllelsebedrägeri, och 

i flera fall skyddas då det ”positiva kontraktsintresset”.155 Den initiala skadans 

omfattning är följaktligen inte alltid avhängig bedrägeribrottets fullbordanspunkt, 

utan vad vilseledandet hänför sig till har också betydelse.156 En nackdel är dock 

att det kanske inte alltid bör vara straffrättsligt relevant vad vilseledandet 

relaterar till, framförallt med tanke på att det föreligger betydande svårigheter 

med att dra en klar skiljelinje mellan avtalsinnehåll och vad som är 

utanförliggande förutsättningar och motiv.157 Låt säga att A vilseleder B till att 

ingå ett köpeavtal i vilket B köper en förgylld ring för dyrt. I det första fallet 

består A:s vilseledande i att försäkra B att det rör sig om en guldring och B tror 

därför att den är värdefull. I det andra fallet rör vilseledandet utanförliggande 

motiv och förutsättningar för ett avtal. A utger sig exempelvis för att vara en 

juvelerare och B tror därför att ringen som A säljer är värdefull. I båda fallen har 

																																																								
152 En annan möjlig förklaring kan vara att det oäkta uppfyllelsebedrägeriet inte var tillräckligt utvecklat 
vid tidpunkten för Strahls arbete. Undertecknad har dock inte haft möjlighet att göra den botanisering i 
tysk 40-tals doktrin som krävs för att kunna besvara frågan på ett tillförlitligt sätt.  
153 Strahl 1948 s. 70 f.  
154 De former av dolus in contrahendo som är kontraktsbrott. Gärningsmannen presterar med andra ord 
inte i enlighet med avtalet.   
155 Wahl 2007 s. 208 f. Frågan om vilka dessa fall är låter sig inte besvaras inom ramen för detta arbete. 
Tiden som krävs för att göra den analys av tysk rätt som spörsmålet fordrar är för begränsad.    
156 En annan fördel med den tyska begreppsbildningen är att det många gånger kan vara svårt att avgöra 
när gärningsmannen bestämde sig för att inte prestera.   
157 Adlercreutz m.fl. 2010 s. 52 f.  
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B vilseletts till att köpa en ring för dyrt, men det är bara i det förra fallet som 

vilseledandet rör avtalsinnehåll.158  

Ett avtal kan bevisligen få samma konsekvenser för parternas 

förmögenhetsläge vid avtalsbedrägeri som vid uppfyllelsebedrägeri. Frågan är då 

om det finns något annat skäl till att skadebedömningen vid uppfyllelsebedrägeri 

ska påverkas av den ändring av förmögenhetsläget som avtalet medför, men inte 

vid avtalsbedrägeri.159 En möjlig förklaring är att skillnaden har att göra med 

bedrägeribrottets konstruktion. Som tidigare har framhållits föreligger ekonomisk 

skada endast om den vilseleddes disposition innebär att dennes förmögenhet har 

minskat vid en jämförelse med de förhållanden som skulle förelegat om någon 

disposition inte vidtagits. Dispositionen vid ett avtalsbedrägeri (ett avtals 

ingående) innebär att den vilseledde får ett rättsligt skyddat anspråk. Det innebär 

att hänsyn inte kan tas till den uppkomna fordran, eftersom den inte förelåg före 

dispositionen. Vid avtalsbedrägeri medför avtalet med andra ord ingen 

förändring av parternas förmögenhetsläge som man senare måste ta hänsyn till, 

då det är själva ingåendet av avtalet (fordran uppkommer) som fullbordar 

bedrägeriet. Den initiala skadan kan därför inte omfatta förlust av utlovat 

vederlag. 

 

5.3.2 Vilka invändningar finns det mot en uppdelning? 

Utöver Strahl är det främst Jareborg och Wallén som behandlat frågan om den 

initiala skadans storlek. Jareborg företräder, i stort sett, samma uppfattning som 

Strahl, det vill säga att man i svensk rätt skiljer på avtalsbedrägeri och 

uppfyllelsebedrägeri samt att det positiva kontraktsintresset skyddas vid den 

senare typen av bedrägeri.160 Wallén däremot menar att det inte finns något stöd 

för en sådan uppdelning. Nedan diskuteras de invändningar som han framfört.  

																																																								
158 Att A var en juvelerare kan i det givna exemplet inte betraktas som avtalsinnehåll. 
159 Med andra ord, att hänsyn ska tas till den vilseleddes rättsligt skyddade anspråk som uppkom vid 
avtalet vid uppfyllelsebedrägeri, men inte vid avtalsbedrägeri, se t.ex. Jareborg m.fl. 2015 s. 238 ff och 
Berggren m.fl. 2016, kommentar till 9:1 BrB. 	
160 Se t.ex. Jareborg 1986 s. 212 f och Jareborg m.fl. 2015 s. 240. Det finns dock skillnader mellan Strahl 
och Jareborg, se avsnitt 5.4. 	
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Walléns ståndpunkt rörande avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri är 

något otydlig. Han påpekar att begreppen är utan betydelse för kompensations-

problemet och att uppdelningen inte förekommer i svensk rätt. Vidare framhåller 

han att vad det egentligen är fråga om är vid vilken tidpunkt förmögenhets-

överföringen äger rum och om den vilseleddes förmögenhet efter prestations-

utväxlingen är värd lika mycket som före densamma.161 Det senare påståendet är 

naturligtvis helt korrekt. Däremot är det svårare att få någon klarhet i vad Wallén 

menar när han framhåller att uppdelningen mellan avtalsbedrägeri och 

uppfyllelsebedrägeri saknar betydelse för skadebedömningen. Det är som bekant 

just dispositionens tidpunkt som leder till om ett bedrägeri fullbordas vid 

avtalsslutet eller vid uppfyllelsen av avtalet. Begreppen ger därför egentligen 

bara uttryck för vid vilken tidpunkt förmögenhetsöverföringen äger rum.  

I förarbetena till den nu gällande lagstiftningen uttalar Straffrättskommittén 

rörande skillnaden mellan bedrägeribrottet och oredligt förfarande att:  

 

”Under bestämmelsen om oredligt förfarande faller vidare, att någon i 
utövning av yrke eller näring under uppsåtligt falsk förespegling av vinst 
förmår annan till rättshandling som visserligen ej medför den i utsikt ställda 
vinsten men ej heller försämrar hans ekonomiska ställning. Att en förespeg-
lad eller utlovad vinst uteblir kan nämligen icke i och för sig anses utgöra 
sådan skada, som erfordras för ansvar enligt bedrägeribestämmelserna”.162  

 

Med följande exempel förtydligar sedan SRK sin ståndpunkt: om en 

handlare säljer margarin, under påståendet att det är smör, föreligger inte skada 

så länge han endast begär det normala priset för margarin.163 Wallén tar det sagda 

som intäkt för att bedrägeribestämmelsen endast skyddar det negativa kontrakts-

intresset och framhåller att SRK:s uppfattning är att detta är en regel utan 

undantag.164 Wallén anser alltså att det positiva kontraktsintresset aldrig skyddas, 

inte ens vid uppfyllelsebedrägeri. Eventuellt kan det diskuteras om en 

”förespeglad eller utlovad vinst” är det detsamma som en rättsligt säkrad vinst. 
																																																								
161 Wallén 1983 s. 731 f. 
162 SOU 1940:20 s. 154.  
163 A.bet. s. 154.   
164 Wallén 1983 s. 721. 
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Det är dock svårt att hitta några tvetydigheter i SRK:s exempel med handlaren 

som säljer margarin. Om det skulle vara så att uttalandet endast berör en viss typ 

av bedrägeri är det märkligt att SRK inte påtalar det, framförallt med tanke på 

vilka konsekvenser en åtskillnad mellan avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri 

har för skaderekvisitet och därmed bedrägeriparagrafens tillämpningsområde.  

Vidare framhåller Wallén att grundtanken i bedrägeribrottet inte är att 

skydda dispositionsfriheten, utan att skydda mot ekonomisk skada och att SRK 

troligen delar den uppfattningen.165 Denna ståndpunkt får nog sägas vara korrekt 

och kan bland annat motiveras med att dispositionsfriheten tidigare specifikt 

skyddades genom bestämmelsen om oredligt förfarande. 166 Att bedrägeri-

paragrafen endast är till för att skydda mot ekonomisk skada, som Wallén påstår, 

svarar dock inte på frågan om endast det negativa kontraktsintresset skyddas. 

Som påtalats ovan är det en fråga om det straffrättsliga förmögenhetsbegreppet, 

vad som omfattas av den ekonomiska skadan och när den vilseleddes disposition 

företas.  

 

5.4 Speciella spörsmål  

5.4.1 Kan uppfyllelsebedrägeri ersätta avtalsbedrägeri? 

I det ovan givna exemplet med skrädderierna framhåller Strahl att 

uppfyllelsebedrägeri kan bli aktuellt, trots att bedrägeriet redan fullbordades när 

det ursprungliga avtalet ingicks. Det ursprungliga avtalsbedrägeriet kan 

följaktligen övergå i ett uppfyllelsebedrägeri. Enligt Strahl är anledningen till 

detta att den vilseledande inte bör bli bättre ställd i de fall han redan från början 

haft för avsikt att bedra sina kunder. Det innebär att huvudprincipen om att 

endast det negativa kontraktsintresset skyddas vid avtalsbedrägeri i många fall 

sätts ur spel.167 Strahls resonemang kan dock ifrågasättas på den grunden att hans 

																																																								
165 A.a. s. 721.  
166 Strahls uppfattning är däremot att det kan tänkas att bedrägeribrottet även har till uppgift att skydda 
tilliten vid affärstransaktioner, se Strahl 1948 s. 42. Märk också att oredligt förfarande (9:8 BrB) numera 
innehåller ett skaderekvisit. 
167 A.a. s. 70 f.  
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konstruktion är svår att förena med bedrägeribrottets struktur. Om den 

ursprungliga dispositionen innebär en förmögenhetsöverföring bör inte samma 

överföring också kunna ske vid uppfyllandet av avtalet. Anta att A vilseleder B 

att köpa en begagnad bil i tron att den är ny. Parterna sluter ett köpeavtal med 

innebörden att B köper bilen till ett kraftigt överpris. Ekonomisk skada 

föreligger, eftersom B:s disposition innebar att hans förmögenhet sjönk (B:s 

prestation är värd betydligt mer än A:s motprestation).168 Några dagar senare 

överlämnar A bilen till B och denne tar emot bilen. B:s disposition, att godta 

leveransen som fullgod, kan knappast ses som en förmögenhetsöverföring. B:s 

förmögenhet sjönk nämligen redan vid ingåendet av avtalet och samma 

förändring kan rimligtvis inte ske två gånger.169 Det sagda stöds också av 

Jareborg som framhåller att även om uppfyllelsen skulle innebära ytterligare 

skada så konsumeras uppfyllelsebedrägeri som en medbestraffad efter-

handling.170 I kommentaren till brottsbalken påtalas också att ”det kan t.ex. inte 

komma i fråga att döma den som begått bedrägeri genom att sälja mjölk som är 

utspädd med vatten både för försäljningen och för leveransen. Den senare är en 

straffri efterhandling, om försäljningen bestraffas”.171  

 

5.4.2 Gäller uppdelningen för alla typer av prestationer? 

Strahl menar, utan vidare motivering, att uppfyllelsebedrägeri inte kan bli 

aktuellt vid specieköp, utan endast vid generiskt bestämda prestationer och när 

köpet avser viss myckenhet att ta ur bestämt gods.172 Jareborgs uppfattning i 

frågan är mer svårtydd. Först påtalar han att uppfyllelsebedrägeri även kan 

föreligga när anspråket hänför sig till bestämt gods, men när han senare ger ett 

exempel på ett uppfyllelsebedrägeri som avser ett genusköp uttalar han att skada 

																																																								
168 Kompensation föreligger inte, se mer under avsnitt 6.  
169 Det är värt att påpeka, att om det oäkta uppfyllelsebedrägeriet existerat så hade Strahl inte behövt 
förespråka att ett avtalsbedrägeri ska kunna ersättas av ett uppfyllelsebedrägeri. I tysk rätt hade 
fabrikörens handlande utgjort ett oäkta uppfyllelsebedrägeri, och vid den typen av bedrägeri skyddas ofta 
det positiva kontraktsintresset, se avsnitt 5.3.1.  
170 Jareborg 1986 s. 206.  
171 Berggren m.fl. 2016, kommentar till 9:1 BrB. Jfr även med RH 1981:138. 
172 Strahl 1948 s. 72.	
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inte kan föreligga om det skulle röra sig om specieköp.173 Det tycks dock vara 

svårt att motivera varför så skulle vara fallet. Om den berättigade parten på grund 

av ett vilseledande tar emot en felaktig specieprestation som fullgod eller 

vilseleds att betala mer än överenskommet pris bör uppfyllelsebedrägeri kunna 

föreligga.174 Det sagda borde även gälla vid värdeökningar.175 Det vore märkligt 

om värdet på ett anspråk som avser ett specieköp, till exempel en tavla, inte ska 

stiga om värdet på tavlan ökar, när värdet på ett anspråk som avser en genus-

prestation, som till exempel ett avtal om koppar, stiger om priset på koppar går 

upp. Ståndpunkten att uppfyllelsebedrägeri endast gäller för genusprestationer 

förekommer inte heller i tysk rätt och skillnaden påtalas inte i kommentaren till 

BrB samt i senare framställningar av Jareborg.176 

 

5.4.3 Avtalsbedrägeri vid yrkesmässiga transaktioner  

I den straffrättsliga doktrinen framhålls att det positiva kontraktsintresset skyddas 

vid en form av avtalsbedrägeri. Om avtalet fullföljs och det rör sig om en 

yrkesmässig transaktion omfattar den initiala skadan förlust av normal 

handelsvinst.177 Vad detta undantag beror på framkommer dock inte. Varför ska 

skadebedömningen påverkas av den förändring av parternas förmögenhetsläge 

som avtalet medförde vid denna form av avtalsbedrägeri? I ljuset av de tidigare 

diskuterade skälen för att en distinktion ska göras mellan avtalsbedrägeri och 

uppfyllelsebedrägeri förefaller undantaget som något märkligt. Huruvida det 

positiva kontraktsintresset är rättsligt skyddat vid avtalsbedrägeri har lite att göra 

med vem den vilseledde är. Och antingen tillåter bedrägeribrottets konstruktion 

att den förändring av parternas förmögenhetsläge som avtalet medförde påverkar 

skadebedömningen vid avtalsbedrägeri eller inte. Det förefaller därmed som att 

																																																								
173 Jareborg 1986 s. 213 f.  
174 Denna uppfattning stöds även av NJA 1982 s. 863. 
175 Jfr med uppfyllelsebedrägeriet som gällde en leverans av koppar, se avsnitt 5.2. 
176 Se Wahl 2007 s. 149-184, Jareborg m.fl. 2015 s. 240 ff och Berggren m.fl. 2016, kommentar till 9:1 
BrB. 
177 Se t.ex. Jareborg m.fl. 2015 s. 240 och Berggren m.fl. 2016, en kommentar till 9:1 BrB. 
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undantaget för yrkesmässiga transaktioner endast kan grundas på en vilja att 

skydda vissa typer av subjekt och transaktioner.   

 

5.5 Otydlig begreppsanvändning  

En av anledningarna till de många svårigheter som omgärdar bedrägeribrottets 

skaderekvisit kan ha att göra med den begreppsanvändningen som förekommer. 

Det sätt på vilket det negativa och det positiva kontraktsintresset används i den 

straffrättsliga doktrinen stämmer ofta inte överens med respektive begrepps 

innebörd i kontraktsrätten och avtalsrätten, vilket kan skapa förvirring. Ofta 

används utebliven vinst och handelsvinst synonymt med det positiva kontrakts-

intresset.178 En sådan användning får sägas vara felaktig, eftersom utebliven vinst 

endast är en av flera poster som ingår i det positiva kontraktsintresset.179 Vidare 

framkommer inte alltid vilken typ av utebliven vinst det är som avses. Begreppet 

kan dels syfta på lägre vinstmarginal gällande avtalet mellan gärningsmannen 

och den vilseledde (högre pris än tänkt)180, dels på den vinst som eventuellt 

skulle ha uppkommit vid en vidareförsäljning. Frågan är med andra ord om det 

positiva kontraktsintresset syftar på förlust av utlovat vederlag eller förlust av de 

ekonomiska fördelarna som senare skulle följa av vederlaget. Spörsmålet är dock 

irrelevant för den tidigare diskussionen gällande Strahls uppfattning om att 

utebliven vinst inte är sakligt grundat vid avtalsbedrägeri, eftersom båda posterna 

är rättsligt skyddade vid culpa och dolus in contrahendo som innebär kontrakts-

brott. Vid kompensationsbedömningen har dock skillnaden stor betydelse. 

Antingen ska den utlovade motprestationen kompenseras eller så krävs 

kompensation för de ekonomiska fördelarna som senare följer med 

motprestationen. Detta diskuteras mer under avsnitt 6.5.  

När det gäller det negativa kontraktsintresset uppkommer liknande 

begreppsfrågor. I doktrin framhålls att kompensation föreligger vid avtals-
																																																								
178 Strahl använder begreppen det positiva kontraktsintresset och utebliven vinst som synonymer, se 
Strahl 1948 s. 68 f. Samma begreppsanvändning förekommer även i annan doktrin, se t.ex. Jareborg 2015 
m.fl. s. 241 och Berggren m.fl. 2016, kommentar till 9:1 BrB. 
179 Utebliven vinst är inte ens ”huvudposten”, se avsnitt 4.2.  
180 Eller lägre pris än tänkt om den vilseledde är säljare. 
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bedrägeri om den vilseleddes prestation är värd lika mycket som gärnings-

mannens motprestation. Till exempel anses kompensation föreligga vid ett 

vilseledande som rör köp om köparen inte har behövt betala mer än vad som 

motsvarar marknadspriset för varan.181 Vad som hänför sig till den vilseleddes 

prestation specificeras dock sällan.182 Visserligen betonas att det är det negativa 

kontraktsintresset som skyddas, men vid exempelvis köp kan det bestå av mycket 

annat än själva betalningen av en vara. Det kan bland annat röra sig om kostnader 

för utarbetande av anbud, undersökning av motpartens prestation och 

iordningställande av lokaler. En uppfattning är att det negativa kontraktsintresset 

till och med omfattar vinsten av ett annat avtal, som den skadelidande skulle 

ingått, istället för det som ingicks.183 Även om det råder oklarhet gällande vilka 

poster som omfattas av det negativa kontraktsintresset kan det med viss säkerhet 

sägas att den initiala skadan vid avtalsbedrägeri inte endast kan utgöras av de 

utgifter som är direkt hänförliga till den vilseleddes prestation (exempelvis en 

betalning), utan även mer indirekta kostnader måste kompenseras för att 

skaderekvisitet inte ska vara uppfyllt.   

Med hänsyn till begreppsförvirringen, och den faktiska svårigheten att 

avgöra vad som är det negativa respektive det positiva kontraktsintresset,184 vore 

en väg framåt att skrinlägga en distinktion mellan avtalsbedrägeri och 

uppfyllelsebedrägeri som baseras på det negativa och det positiva kontrakts-

intresset. Den första frågan gällande bedrägeribrottets skaderekvisit kan inte 

gärna vara ”Skyddas det negativa eller positiva kontraktsintresset?”,185 om man 

inte vet vad det är.  

 

																																																								
181 Jareborg m.fl. 2015 s. 238 f och Berggren m.fl. 2016, kommentar till 9:1 BrB. 
182 Det finns undantag. Strahl påtalar att det vid ett köpeavtal kan föreligga andra utgifter för köparen än 
enbart köpeskillingen, som t.ex. transportkostnader, se Strahl 1966 s. 590 f.  
183 Se avsnitt 4.2.2. 
184 Se avsnitt 4.	
185 Se t.ex. Strahl 1948 s. 67 f.  
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5.6 Sammanfattning  

Det finns ett starkt stöd i doktrin för att den initiala skadan skiljer sig åt vid 

avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri. Vid den förra bedrägeritypen anses den 

initiala skadan utgöras av en ”förlust” av den egna prestationen (det negativa 

kontraktsintresset) och vid den senare är uppfattningen att skadan omfattar en 

förlust, till någon del, av gärningsmannens motprestation (det positiva 

kontraktsintresset). Utredningen ovan har främst funnit två skäl som kan 

motivera denna skillnad. För det första, att det positiva kontraktsintresset inte är 

sakligt grundat186 vid avtalsbedrägeri, och för det andra, att bedrägeribrottets 

konstruktion ger upphov till åtskillnaden. Det första skälet kan diskuteras. Vissa 

handlingar som klassificeras som avtalsbedrägeri ses obligationsrättsligt som 

kontraktsbrott, med följden att skadestånd som omfattar det positiva 

kontraktsintresset kan utgå. Det positiva kontraktsintresset är således till och med 

rättsligt skyddat. Vad gäller frågan om bedrägeribrottets konstruktion kan 

följande sägas. Ekonomisk skada föreligger endast om den vilseleddes 

disposition innebär att dennes förmögenhet har minskat vid en jämförelse med de 

förhållanden som skulle förelegat om någon disposition inte vidtagits. 

Dispositionen vid ett avtalsbedrägeri är själva ingåendet av ett avtal och innebär 

att den vilseledde får ett rättsligt skyddat anspråk gentemot den vilseledande. 

Hänsyn kan dock inte tas till den uppkomna fordran, då den inte förelåg före 

dispositionen. Vid avtalsbedrägeri medför avtalet således ingen förändring av 

parternas förmögenhetsläge som man senare måste ta hänsyn till, eftersom det är 

själva avtalsslutet som fullbordar bedrägeriet. Följaktligen, på grund av 

bedrägeribrottets konstruktion kan den initiala skadan vid avtalsbedrägeri inte 

utgöras av förlust av utlovat vederlag. 

Det bör även framhållas att förarbetena ger visst stöd för att det positiva 

kontraktsintresset inte skyddas vid någon form av bedrägeri.    

Den otydliga begreppsanvändningen som förekommer i doktrin leder till 

svårigheter med att klarlägga vilken typ av utebliven vinst den initiala skadan 

																																																								
186 Sakligt grundat är lägre än rättsligt skyddat, se not 138. 
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omfattar. Det är sällan som viktiga begrepp definieras och flera begrepp används 

felaktigt som synonymer. En väg framåt skulle kunna vara att utmönstra den 

initiala frågeställningen, ”Skyddar genom straffbestämmelsen angående dessa 

brott endast det negativa eller även det positiva kontraktsintresset?”, och på så 

sätt få en annan infallsvinkel.  

Gällande de mer speciella spörsmål som lyfts fram finns det inget som tyder 

på att ett initialt avtalsbedrägeri kan övergå i ett uppfyllelsebedrägeri i vissa fall. 

Vidare bör uppfyllelsebedrägeri även kunna föreligga vid specieprestationer, och 

uppfattningen om att det positiva kontraktsintresset skyddas vid avtalsbedrägeri 

som rör yrkesmässiga transaktioner tycks enbart motiveras av en vilja att skydda 

vissa typer av transaktioner.  

Slutligen bör nämnas att läran om avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri 

förefaller vara ofullständig vid en jämförelse med tysk rätt. Det saknas en 

bedrägerityp, det oäkta uppfyllelsebedrägeriet, vilket även kan vara en av 

orsakerna till den svenska begreppsapparatens fyrkantighet och inkonsekvens i 

relation till civilrätten.  

 

6 Kompensationsfrågan 
6.1 Utgångspunkter  

Vid exempelvis stöld eller förskingring är det relativt enkelt att konstatera om 

ekonomisk skada har uppkommit. Vid bedrägeri är skadebedömningen mer 

komplicerad, vilket främst beror på två saker. För det första kan bedömningen 

inte särskilt ofta knytas till värdet av en specifik sak eller värdet av en fordran. 

Avgörande är istället om den vilseleddes disposition har inneburit skada, och en 

disposition kan bestå av mycket annat än att endast en fysisk sak har över-

lämnats. För det andra är det vanligt att gärningsmannen lämnar någon typ av 

motprestation, som till exempel att den vilseledde har vilseletts till att köpa en 
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vara, som sedan levereras.187 I de fallen har den vilseledde å ena sidan förmåtts 

till en utgift, men å andra sidan erhållit ett vederlag härför. Bedrägerihandlingen 

ska bedömas med hänsyn till sin betydelse för den vilseleddes förmögenhet i dess 

helhet. Det innebär att ”orsakandet av ett minus på en punkt kan uppvägas av ett 

plus på en annan punkt”.188 Att den vilseledde har förmåtts till en utgift (den 

initiala skadan) är således i många fall inte tillräckligt för att skaderekvisitet ska 

vara uppfyllt. Avgörande är istället om den initiala skadan ska anses ha blivit 

kompenserad genom den vilseledandes motprestation.  

Vid avtalsbedrägeri utgörs den initiala skadan av den vilseleddes 

prestation.189 När den är värd lika mycket som gärningsmannens motprestation är 

den initiala skadan som huvudregel kompenserad, med följden att skaderekvisitet 

inte är uppfyllt.190 Vid uppfyllelsebedrägeri omfattas den initiala skadan istället 

av förlust av utlovat vederlag (den vilseleddes fordran), vilket leder till att 

kompensation endast kan inträda om gärningsmannens motprestation är värd lika 

mycket som det han egentligen skulle prestera.191  

Inledningsvis nämndes att den praxis som berör distinktionen mellan avtals-

bedrägeri och uppfyllelsebedrägeri skulle diskuteras efter det att frågan om den 

initiala skadan och kompensationsfrågan behandlats. Anledningen till det 

angreppsättet är skadebedömningens två steg. Vid granskning av rättsfall är det 

först när domstolen gjort hela skadebedömningen som det går att avgöra vad den 

initiala skadan omfattar. För att tydliggöra det sagda kan det tidigare nämnda 

kopparexemplet användas.192 A och B har avtalat om att A ska sälja ett kilo 

koppar till B för 1000 kr. Priset på koppar stiger sedan (efter avtalets ingående, 

men innan leveransen) till 1200 kr per kilo. Vid leveransen vilseleds B till att ta 

emot koppar som endast motsvarar 1000 kr i värde. Om den initiala skadan 

																																																								
187 Jareborg m.fl. 2015 s. 234.  
188 SOU 1940:20 s. 42. 
189 Samt vissa andra kostnader som är hänförliga (direkt eller indirekt) till dispositionen, som t.ex. 
leveranskostnader. Se mer under avsnitt 5.5. 
190 Jareborg m.fl. 2015 s. 238. 
191 Följaktligen, om de ekonomiska fördelarna som var förknippade med fordran (rättsanspråk på vinst) 
inte blir kompenserade genom gärningsmannens motprestation föreligger skada, se a.a. s. 241 och Strahl 
1948 s. 70. 
192 Se avsnitt 5.2. 
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utgörs av B:s prestation, som är 1000 kr, blir skadan kompenserad genom A:s 

motprestation, eftersom kopparleveransen är värd 1000 kr (det negativa 

kontraktsintresset skyddas). Utgörs den initiala skadan istället av förlust av 

utlovat vederlag, som är värt 1200 kr, kompenseras inte denna skada, eftersom 

A:s motprestation är värd mindre än vad B har en fordran på (det positiva 

kontraktsintresset skyddas). Det är således först när hela skadebedömningen är 

gjord som det går att få någon klarhet i vad den initiala skadan är, eller med 

andra ord vilket kontraktsintresse som skyddas.193 I detta avsnitt kommer därför 

kompensationsfrågan att avhandlas, och därefter i avsnitt 7 och 8 analyseras 

praxis.  

 

6.2 Motprestation förekommer inte 

I de fall där det inte föreligger någon motprestation från gärningsmannens sida är 

skadebedömningen tämligen okomplicerad. Om en person vilseletts till en utgift 

eller till att en utgift förfelat sitt syfte kan skada relativt enkelt konstateras. Anta 

att A vilseleder B att låna ut sin fjällstuga så att A ska kunna återhämta sig från 

en sjukdom. I själva verket är A inte sjuk och använder istället stugan för en 

större fest. Bedrägeri föreligger om B inte velat låna ut sin stuga för det verkliga 

ändamålet utan att få betalt.194 Även tiggarbedrägeri, då någon förmås att 

överlämna något till gärningsmannen i tron att denne är fattig, är exempel på 

bedrägeri där någon motprestation inte förekommer.195  

 

6.3 Kompensation vid avtalsbedrägeri  

Vid avtalsbedrägeri föreligger inte ekonomisk skada om gärningsmannens mot-

prestation är värd lika mycket som vad den vilseledde presterar, medan 

skaderekvisitet är uppfyllt om motprestationen är värd mindre än den vilseleddes 

																																																								
193 Om det inte tydligt framkommer vilka anspråk som uppkommit etc. Även när 
kompensationsbedömningen är gjord kan det dock vara svårt att avgöra vad den initiala skadan är, se 
avsnitt 7.  
194 För liknande exempel se Jareborg m.fl. 2015 s. 243.  
195 Dahlström m.fl. 2014 s. 231. 
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prestation. Således måste motprestationen värderas innan det går att avgöra om 

den vilseleddes disposition har inneburit en ekonomisk skada. Det finns dock 

ingen enkel tumregel för denna värdering.196 Gärningsmannens motprestation 

kan, precis som den vilseleddes prestation, bestå av mycket annat än att en 

specifik fysisk sak överlämnas. Värderingen beror därför på vilken typ av 

prestation det är fråga om. Rör det exempelvis en penningprestation är det enkelt 

att värdera prestationen. Vid flertalet naturaprestationer bör marknadspriset vara 

avgörande för värderingen. För flertalet av sådana prestationer förekommer dock 

betydande svårigheter när det gäller att utröna vad det är. Till exempel kan 

marknadspriset för vissa varor skilja sig mycket åt mellan olika regioner, medan 

det för andra varor kan fluktuera från en dag till en annan. Rör vilseledandet inte 

priset på en vara är en möjlighet att utgå från att marknadspriset är det som den 

vilseledde visat sig vara villig att betala.197  

I doktrin har kompensationsproblemet framförallt diskuterats av Strahl och 

Wallén. När gärningsmannens motprestation är värd lika mycket som den 

vilseleddes prestation skiljer de båda på två olika typfall där undantag från 

huvudregeln aktualiseras. 198  I den första situationen är motprestationen 

annorlunda än den som gärningsmannen utlovat. Den vilseledde har med andra 

ord fått ett substitut. I den andra situationen har gärningsmannen presterat på ett 

korrekt sätt. Däremot har den skadelidande vilseletts om sitt behov av 

motprestationen. Den utgift som uppkommit för den vilseledde är således onödig. 

Ett sådant exempel skulle kunna föreligga om A vilseleder B att tro att ny 

lagstiftning slår fast att alla personer måste äga en medicinväska. B tror på A och 

köper därför en sådan väska av honom.199  

Strahls uppfattning är att skada föreligger i de nämnda fallen trots att 

gärningsmannens motprestation, exempelvis en vara, är värd sitt pris om den 

vilseledde inte med lätthet kan sälja den vidare till ett pris som täcker de utgifter 

																																																								
196 Berggren m.fl. 2016, kommentar till 9:1 BrB. 
197 Se Walléns utlåtande i NJA 1982 s. 863.  
198 Wallén 1966 s. 321 f och Strahl 1966 s. 592 f. 
199 Se även NJA 1954 C 307 för ett liknande bedrägeri.   
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som han haft i samband med sin prestation.200 Wallén menar däremot att skada 

föreligger om varan inte är köpt till normalt pris. Frågan om möjligheterna till en 

eventuell vidareförsäljning är således irrelevant enligt Wallén.201  

I nyare doktrin är det främst Strahls uppfattning som fått genomslag. Det 

framhålls till exempel att den vilseledde inte kan anses ha lidit skada om ”hon 

med rimliga ansträngningar själv kan kompensera sig genom att byta till något 

som för henne har samma värde som den egna prestationen…”. Och att man 

vanligtvis får ställa frågan om den vilseledde med ”lätthet kan hålla sig skadelös 

genom en vidareförsäljning.202  Däremot förekommer båda uppfattningarna i 

kommentaren till BrB. Det påtalas nämligen dels att kompensation föreligger om 

en köpare inte behövt betala mer än vad som är normalt marknadspris för varan, 

dels att skada bör vara utesluten om en köpare med lätthet kan sälja varan vidare 

och därigenom hålla sig skadelös.203  

Båda synsätten ger upphov till en rad problem. Som diskuterats ovan kan 

det finnas betydande svårigheter med att fastställa ett normalt marknadspris och 

det kan vara minst lika svårt att avgöra om en köpare med lätthet kan sälja en 

vara vidare. Efterfrågan på en vara kan snabbt skifta och kan vara olika för 

samma vara beroende på vilken plats i landet köparen befinner sig.  

I substitutfallen tillkommer ”ett undantag från undantaget”. Enligt Strahl är 

skaderekvisitet inte uppfyllt, trots att den vilseledde inte med lätthet kan sälja 

varan vidare, om den vilseledde har fått något som är tjänligt för hans ändamål 

med det ursprungliga avtalet. I det fallet har han skäl att vara tillfreds med den 

erhållna varan.204 Wallén förespråkar en liknande bedömning. Till kravet att 

varan ska vara köpt till normalt pris tillkommer att motprestationen ska vara 

tjänlig för den vilseleddes ändamål.205 Dock skiljer sig Strahls och Walléns 

uppfattningar något åt gällande hur en ”tjänlighetsbedömning” ska gå till. Den 
																																																								
200 Strahl 1966 s. 590. Se avsnitt 4.4 gällande vilka dessa utgifter kan vara. 
201 Wallén 1966 s. 332 f.  
202 Jareborg 2015 m.fl. s. 238 f.  
203 Berggren m.fl. 2016, kommentar till 9:1 BrB. 
204 Strahl 1966 s. 593. 
205 Wallén s. 333. Se även NJA 1938 s. 193. I fallet förelåg inte skada när en försäljare sålt varor av ett 
visst märke genom att vilseleda några kunder att köpet gällde ett annat märke. Substitutet ansågs 
nämligen vara användbart för kundernas ändamål.  
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förre menar att det är domstolen som ska göra bedömningen med hänsyn till den 

vilseleddes syfte med affären, såsom det kommit till uttryck i avtalet.206 Den 

senare framhåller å andra sidan att så snart skillnaderna mellan substitutet och det 

utlovade ”inte är så oväsentliga, att substitutet utan vidare fyller samma funktion 

som den utfästa varan”, är det den vilseleddes egen uppfattning om han har 

användning för substitutet som är avgörande.207  

Även gällande tjänlighetsbedömningen är det Strahls uppfattning som 

förespråkas i senare doktrin.208 Trots att skillnaderna kan verka små medför den 

bedömning som främst låter den skadelidandes uppfattning vara styrande något 

större svårigheter än den som utgår från ändamålet med det ursprungliga avtalet. 

Till exempel uppkommer frågor gällande vilken tidpunkt den vilseleddes 

uppfattning ska hänföra sig till, och när bedömningen blir rent subjektiv finns 

även en betydande risk för att lika fall bedöms olika.209  

Den praxis som behandlar frågan om kompensation är relativt spretig, 

vilket kan belysas med följande två rättsfall. I NJA 1942 s. 379 ansågs skada 

föreligga trots att försäljningen av de aktuella varorna i flera fall hade skett till 

normalt marknadspris, eftersom de köpta varorna inte var tjänliga för kundernas 

ändamål. Domstolen gör med andra ord samma kompensationsbedömning som 

Wallén. Det första ledet i Strahls modell, frågan om en vidareförsäljning, är 

således utan betydelse. Är något otjänligt föreligger skada. I SvJT 1964 ref s. 83 

framhöll hovrätten (”HovR”) istället att skada förelåg, eftersom de beställda 

varorna både till omfattning och till pris hade överstigit vad köparna trott, och att 

de genom en eventuell vidareförsäljning inte skulle kunna hålla sig skadelösa.    

 

6.4 Kompensation vid uppfyllelsebedrägeri  

Frågan om hur kompensationsproblemet ska hanterats vid uppfyllelsebedrägeri 

har knappt diskuterats i doktrin. Gällande spörsmålet om hur gärningsmannens 

																																																								
206 Strahl 1966 s. 593. 
207 Wallén 1966 s. 336 f.	
208 Jareborg 2015 m.fl. s. 239.  
209 Strahl framlägger liknande invändningar, se Strahl 1966 s. 594.  
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motprestation ska värderas hänvisas till vad som sagts ovan. För att 

kompensation ska föreligga vid uppfyllelsebedrägeri bör det krävas att gärnings-

mannens motprestation är värd lika mycket som den initiala skadan, som utgörs 

av förlust av det utlovade vederlaget (fordran). Vad det mer specifikt innebär är 

dock, som tidigare framkommit, osäkert. Frågan blir således om det bara är 

förlust av det utlovade vederlaget som måste kompenseras eller även förlust av 

utebliven vinst i ett senare skede? Det positiva kontraktsintresset omfattar flera 

olika poster, som kan aktualiseras vid olika typer av avtalsförhållanden. Svaret 

på frågan torde därmed bero på vad det är för typ av avtal och vilka parterna 

är.210 Utgångspunkten har tidigare varit att den initiala skadan även omfattar 

utebliven vinst vid en eventuell vidareförsäljning. I följande stycke diskuteras 

därför om den typen av vinst kan kompenseras.211  

I de flesta fall av uppfyllelsebedrägeri bör kompensation vara uteslutet, 

eftersom sådan bara kan föreligga om gärningsmannens motprestation har 

samma ekonomiska värde för den vilseledde som det utlovat vederlaget. Om de 

ekonomiska fördelarna till någon del uteblir är skaderekvisitet med andra ord 

uppfyllt. I de fall ett uppfyllelsebedrägeri begås med innebörden att någon har 

vilseletts till att betala för mycket, eller till att ta för lite betalat, bör 

kompensation alltid vara utesluten. Den skadelidande kommer nämligen alltid att 

vara i ett ekonomiskt sämre läge än vad han skulle ha varit om det inte förelegat 

något bedrägeri. Om A och B ingår ett avtal med innebörden att B ska få köpa en 

tavla för 1000 kr och A sedan vilseleder B att betala 1200 kr kommer B alltid att 

vara 200 kr fattigare än han skulle varit om något bedrägeri inte förekommit. Låt 

säga att B säljer tavlan för 1500 kr. Det spelar då ingen roll att summan 

kompenserar köpeskillingen på 1200 kr. Hade B inte vilseletts till att betala 200 

kr för mycket hade han nämligen efter en vidareförsäljning haft 1700 kr.   

																																																								
210 Det skulle t.o.m. kunna tänkas att det även är andra poster som måste kompenseras, se tidigare 
diskussion om vad det positiva kontraktsintresset omfattar samt avsnitt 5.5. 
211 När den initiala skadan endast omfattar den direkta förlusten av utlovat vederlag bör undantaget och 
”undantaget från undantaget”, som diskuteras i avsnitt 6.3, kunna användas om motprestationen är ett 
substitut och värd lika mycket som det utlovade vederlaget.  
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Det bör dock finnas situationer då kompensation kan föreligga. När den 

vilseledde har erhållit ett substitut kan det tänkas att det positiva kontrakts-

intresset i vissa fall kompenseras. Om den vilseledde kan göra samma vinst 

genom den felaktiga motprestationen, som den han skulle ha gjort om avtalet 

hade uppfyllts på ett korrekt sätt, bör den initiala skadan anses vara 

kompenserad.212  

 

6.5 Sammanfattning  

Gällande kompensationsbedömningen föreligger i första hand svårigheter med 

hur gärningsmannens motprestation ska värderas. Det finns ingen enkel regel för 

denna värdering, och den bör skifta beroende på vilken typ av prestation det rör 

sig om.  

Vid avtalsbedrägeri anses den initiala skadan kompenserad om gärnings-

mannens motprestation är värd lika mycket som den vilseleddes prestation. Det 

finns dock undantag till denna regel. Om den vilseledde har vilseletts gällande 

sitt behov av gärningsmannens prestation och han inte kan hålla sig skadelös 

genom en vidareförsäljning föreligger skada. Har gärningsmannen presterat med 

ett substitut föreligger dock inte skada, trots att den vilseledde inte kan hålla sig 

skadelös, om substitutet är tjänligt för den vilseleddes ändamål med avtalet.  

När bedrägeriet är ett uppfyllelsebedrägeri ska gärningsmannens mot-

prestation vara värd lika mycket som det utlovade vederlaget för att 

kompensation ska föreligga. Vad det senare omfattar (vilken form av utebliven 

vinst) bör dock variera beroende på avtalstypen och avtalsparterna. Generellt är 

kompensation utesluten, men om gärningsmannens motprestation är ett substitut 

borde det kunna förekomma vissa situationer där kompensation är möjlig. 

 
	

																																																								
212 Strahl 1948 s. 70 och Jareborg m.fl. 2015 s. 241. 
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7 Praxis innan NJA 2016 s. 39  
7.1 Tunnsådd praxis  

Frågan om en skillnad ska göras mellan avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri 

är sparsamt behandlad i praxis. Det finns dock några fall som kan ge vägledning. 

Jareborg har framhållit att NJA 1961 C 1171 delvis bör uppfattas som ett 

exempel på uppfyllelsebedrägeri.213 Omständigheterna i fallet var följande. A 

sålde varor per annons. När avtal ingåtts levererade han andra varor än de 

beställda eller de beställda varorna till högre pris och i mindre mängd. Genom 

vilseledande fick A därefter kunderna att tro att leveranserna motsvarade beställ-

ningarna.214 HovR ansåg att A gjort sig skyldig till bedrägeri och gällande skade-

rekvisitet uttalades följande.  

 
”Även om det icke kan anses utrett att de erhållna varorna – annat än i vissa 
fall, där ersättning skett med varor av helt annat slag än de beställda – varit 
helt otjänliga för kundernas ändamål, kunna kunderna icke rimligen anses 
ha bort åtnöjas med de avvikelser som skett. På grund härav måste 
kunderna – oavsett om det av [A] uttagna priset i regel icke överstigit 
varornas marknadsvärde samt då den av [A] åberopade rätten att returnera 
med hänsyn till omständigheterna saknat värde – anses ha genom utbytena 
tillfogats ekonomisk skada…”.  
 
Jareborg menar att fallet bör ses som ett exempel på uppfyllelsebedrägeri, 

eftersom kundernas anspråk är värt mer än vad A presterar.215 Det räcker med 

andra ord inte att gärningsmannens motprestation är värd lika mycket som 

kundernas prestation. Det sagda måste i så fall innebära att domstolen ansett att 

det vid avtalens ingående uppstått ett anspråk för respektive kund med inne-

börden att få de specifika varorna till ett visst pris. Vid uppfyllandet av avtalet tar 

sedan domstolen hänsyn till den förmögenhetsförändring som avtalet medfört. 

Förmögenhetsöverföringen sker när kunderna accepterar A:s leveranser som 

fullgoda eller betalar ett högre pris än vad de har betingat sig genom avtalen. 

																																																								
213 Jareborg 1975 s. 245, i senare arbeten lyfter Jareborg dock inte fram rättsfallet som ett exempel på 
uppfyllelsebedrägeri.  
214 Betalningen av varorna gjordes genom postförskott eller efterkrav. A såg till att de krävda beloppen 
ungefär överensstämde med de ursprungliga beställningarna.  
215 A.a. s. 245. 
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Wallén anser dock att Jareborgs slutsats i föreliggande fall är anakronistisk, 

eftersom det inte är troligt att HovR redan 1957 skulle tillämpat den då obekanta 

läran om avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri.216 Den uppmärksamme finner 

att Walléns påstående är inkorrekt, Strahls arbete Om rekvisiten skada och 

vinning vid förmögenhetsbrotten kom nämligen ut redan 1948.  

Rättsfallet kan tolkas i enlighet med Jareborgs uppfattning. Det kan med 

andra ord vara så att HovR betraktar A:s förfarande som ett uppfyllelsebedrägeri, 

med följden att det positiva kontraktsintresset ska kompenseras, vilket domstolen 

anser är omöjligt. Av domskälen går det dock inte att vara helt säker på detta. Det 

kan lika gärna röra sig om att HovR menar att den initiala skadan endast omfattar 

det negativa kontraktsintresset. Och vid bedömningen om kompensation före-

ligger finner HovR först att varorna är köpta till normalt marknadspris, men att 

varorna inte varit tjänliga för köparnas ändamål. Även om det framhålls att vissa 

varor inte varit ”helt otjänliga för kundernas ändamål” kan domstolen mena att 

de avvikelser som förekommit medfört att varorna inte varit tillräckligt 

användbara. Domstolen använder i så fall den kompensationsbedömning som 

Wallén förespråkar.217  

En del av de tolkningssvårigheter som uppkommer beror på att domstolen 

behandlar olika typer av motprestationer på samma sätt. I fallet hade A i vissa 

fall levererat andra varor än de beställda och i vissa fall de beställda varorna, men 

till ett högre pris. En invändning mot att det endast rör sig om kompensation för 

det negativa kontraktsintresset är att det kan ifrågasättas varför en vara ska anses 

otjänlig för köparens ändamål bara för att denne fått betala ett för högt pris för 

varan. Den enda gång som det skulle kunna vara fallet är om köparens ändamål 

är att göra en vinst på en vidareförsäljning av varan. På grund av det anförda, att 

det rör sig om olika typer av motprestationer samt de dubbeltydiga domskälen, 

kan rättsfallet varken stödja eller stjälpa uppfattningen att en uppdelning mellan 

avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri förekommer i svensk rätt.  

																																																								
216 Wallén 1983 s. 729 f.		
217 Se avsnitt 6.3. 
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NJA 1982 s. 863 har i så väl doktrin som i senare rättsfall framhållits som 

ett exempel på uppfyllelsebedrägeri och som det första i svensk rätt, i alla fall i 

renodlad form, som aktualiserar frågan om det positiva kontraktsintresset om-

fattas av den initiala skadan. 218  Omständigheterna i fallet var följande. 

Innehavarna (A) av auktionsfirman Prylbanken sålde varor i kommission. 

Eventuella köpare kunde sedan de bestämt sig för att lägga ett bud göra så 

skriftligen. Enligt Prylbankens köpebestämmelser skulle den som lagt det högsta 

budet få varan till ett pris av det näst högsta budet, plus tio procent. För att driva 

upp priserna hade A lagt fiktiva bud, i andra personers namn, och dessa bud hade 

sedan kommit att gälla som de näst högsta.219  

Tingsrätten (TR) fann att Prylbankens försäljningssystem var att se som ett 

hemligt anbudsförfarande. Vilseledandet bestod i att A inte följt de gällande 

köpebestämmelserna, vilket i sin tur ledde till bedrägeridispositionen, som var att 

köparna betalade för mycket för sina varor. Vidare ansåg TR att det inte förelåg 

något tvivel om att skada uppstått för de köpare som vilseletts att betala ett högre 

pris än vad de skulle ha gjort om köpebestämmelserna hade följts. Dessutom 

framhåller TR att när vilseledandet haft en prishöjande effekt uppkommer över-

huvudtaget inte några frågor om utebliven vinst och kompensation. Det förefaller 

som att TR:s uppfattning är att de köpare som lagt det högsta budet ingått ett 

avtal med Prylbanken med innebörden att utfå den inköpta varan till ett bestämt 

pris. När köparna sedan vilseleds att betala mer än det avtalsenliga priset minskar 

deras förmögenhet jämfört med innan betalningen och skaderekvisitet är därmed 

uppfyllt. Vad gäller TR:s påstående om kompensation ger det uttryck för en 

något begränsad förståelse för vad kompensationsproblemet handlar om. Som 

tidigare påtalats uppkommer frågan om kompensation alltid i de fall då det före-

kommer någon form av motprestation från den vilseledande. Det kan tänkas att 

																																																								
218 Se t.ex. Wallén 1983 s. 722, Jareborg m.fl. 2015 s. 241, Berggren m.fl. 2016, kommentar till 9:1 BrB 
och Svensson 2016/2017 s. 459 f.  
219 I sammanhanget är det framförallt två typer av bud som är av intresse: stödbud respektive 
bevakningsbud. Vid de förstnämnda hade ägarna ansett att priset på en vara skulle bli för lågt och därefter 
lagt ett bud som låg över det näst högsta för att på så sätt få upp priset. Gällande bevakningsbuden hade 
bud lagts utan att i förväg granska redan inkomna bud, för att en vara skulle kunna säljas till önskvärt pris 
och effekten kunde därmed bli densamma som vid ett stödbud. 
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TR menar att kompensation inte föreligger, men, som även Wallén påpekar, 

oavsett om kompensation inträder eller inte aktualiseras alltid frågan om 

kompensation.220  

TR dömde A till grovt bedrägeri, som fullföljde sin talan i HovR. Enligt 

HovR bestod vilseledandet i att A krävt betalning enligt det högre pris som 

föranletts av att de själva deltagit i budgivningen. Därigenom hade A framkallat 

en disposition hos köparna, som bestod i att dessa betalat ett högre pris än vad de 

skulle ha gjort om köpebestämmelserna följts. HovR har således en annan upp-

fattning angående A:s vilseledande, men bedömer köparnas disposition på 

samma sätt som TR. Gällande frågan om kompensation uttalar HovR att utgångs-

punkten ska vara det pris en köpare kan antas få vid en ”utan svårighet och 

tidsutdräkt genomförd försäljning av varan”. HovR menade att skaderekvisitet 

inte var uppfyllt i det fallet att en köpare kan hålla sig skadelös genom en sådan 

försäljning, vilket denne gör om han lyckas sälja varan för det pris som han 

ursprungligen köpte den för.221  

I sitt genmäle i Högsta domstolen (HD) framlade Riksåklagaren (RÅ) 

synpunkter som inte framkommit tidigare. RÅ menade nämligen att A hade gjort 

sig skyldig till uppfyllelsebedrägeri, vilket innebar att det positiva 

kontraktsintresset skulle kompenseras, något som RÅ ansåg vara omöjligt.222 

Gällande A:s vilseledande och köparnas disposition gör HD samma bedömning 

som HovR, men HD:s bedömning rörande skaderekvisitet skiljer sig markant 

från HovR:s. HD uttalar att: 

 
”… köparna har visserligen varit beredda att betala vad de bjudit för 
varorna, och det är inte visat att varorna inte varit värda de betalade 
priserna. I och med att köparna avgivit det högsta budet har de emellertid 
blivit berättigade att erhålla varan till det pris som följde av en riktig 
tillämpning av köpevillkoren. Utgivandet av skillnaden mellan detta pris 
och det högre pris som köparna vilseletts att betala har för dem inneburit 
skada, motsvarande vinningen för säljarna och Prylbanken.”  

																																																								
220 Wallén framför även liknande kritik mot den uppfattning TR ger uttryck för, se Wallén 1983 s. 724.  
221 HovR fann att det endast i ett av fallen kunde anses att en köpare skulle kunna hålla sig skadelös. 
Köparen i fråga hade förvärvat en tavla och domstolen uttalade att det med hänsyn till tavlans värde 
uppenbarligen skulle vara lätt att sälja till det pris han köpt den för.  
222 I sin argumentation stödjer sig RÅ främst på Strahl, Jareborg och tysk rätt.  
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Det förefaller som att HD menar, att när en köpare lade det högsta budet på 

en vara uppkom ett anspråk för denne med innebörden att få den aktuella varan 

till det avtalsenliga priset. På grund av A:s vilseledande betalar sedan köparen ett 

högre pris än vad hans anspråk är värt. Köparens disposition har därmed försatt 

honom i ett sämre förmögenhetsläge än om dispositionen inte företagits, vilket 

innebär att det inte spelar någon roll att den köpta varan är värd sitt pris 

(marknadspris). I den bemärkelsen kan rättsfallet ge stöd åt den skillnad mellan 

avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri som förespråkas i doktrin.223 Det finns 

emellertid vissa invändningar mot den ståndpunkten. I avsnitt 5 och 6 har det 

framhållits att ett uppfyllelsebedrägeri föreligger när gärningsmannens 

motprestation inte motsvarar det utlovade. I detta fall var dock A:s motprestation 

korrekt (respektive köpare hade fått den utlovade varan), men köparna hade 

vilseletts till att prestera på ett annat sätt än vad som följde av avtalet (betala ett 

högre pris). Frågan blir således om de olika förfarandena bör behandlas olika. 

Det rimliga borde vara att ta hänsyn till vad B har rätt till enligt avtalet, det vill 

säga mellanskillnaden mellan avtalat pris och sakens värde, oavsett om detta 

beror på felaktig uppfyllelse från A:s sida eller att A vilseleder B att prestera mer 

än vad B är skyldig enligt avtalet. Låt säga att A och B avtalar om att A ska sälja 

10 liter vin för 100 kr till B. I det första fallet bestämmer sig A istället för att bara 

leverera 8 liter och genom ett vilseledande tar B emot leveransen som fullgod. I 

det andra fallet levererar A rätt varor, men genom vilseledande betalar B 120 kr. 

I det ena fallet har B presterat enligt avtalet, men motprestationen är felaktigt, 

och i det andra fallet är motprestationen korrekt, men B har vilseletts att prestera 

mer än vad han skulle göra enligt avtalet. I båda fallen har B:s nettoförmögenhet 

minskat genom dispositionen, och i skadehänseende borde förfarandena därför 

betraktas som identiska.  

Det är dock tveksamt om det som HD benämner som ekonomisk skada 

faktiskt omfattar det positiva kontraktsintresset. Enligt HD är den ekonomiska 

																																																								
223 Se även Jareborg m.fl. 2015 s. 241 och Svensson 2016/17 s. 459 för samma ståndpunkt.  
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skadan skillnaden mellan det pris som en köpare skulle betalat enligt det 

ursprungliga avtalet och det högre pris som denne vilseletts att betala.224 Det är 

svårt att se hur en sådan skadeberäkning kan betraktas som en uträkning av det 

positiva kontraktsintresset. Som framkommit under avsnitt 4 beräknas det 

positiva kontraktsintresset genom att det verkliga händelseförloppet jämförs med 

hur situationen skulle sett ut om avtalet fullföljts. I det hypotetiska händelse-

förloppet ingår exempelvis den skadelidandes utlägg och kostnader på grund av 

kontraktsbrottet samt dennes eventuella vinst vid en vidareförsäljning av den 

köpta varan. 

Enligt Wallén bygger HD istället sin skadeberäkning på ett tyskt 

förmögenhetsbegrepp i förening med en beräkningsmetod, Gesamtsaldierung, 

som används vid kompensationsbedömningen.225 Det finns flera olika straff-

rättsliga förmögenhetsbegrepp i tysk rätt, men enligt det som Wallén refererar till 

ingår ett anspråk som tillförsäkrats genom ett avtal i den berättigades 

förmögenhet, och vid uppfyllelsen av avtalet har den berättigade rätt till det 

förmögenhetsläge som avtalet har givit honom. 226  När beräkningsmetoden 

(Gesamtsaldierung) används jämförs den vilseleddes förmögenhet direkt före och 

direkt efter förmögenhetsöverföringen. 227 I de fall det uppkommer en negativ 

differens, vilket det gör om den berättigade till någon del gått miste om sitt 

anspråk, föreligger skada.  

En viktig aspekt är dock att det förefaller som om HD anser att den 

uppkomna skadan inte går att kompensera. Wallén framhåller att det kan för-

klaras på två olika sätt. För det första kan det tänkas att den initiala skadan trots 

allt utgörs av det positiva kontraktsintresset (i bemärkelsen utebliven vinst vid en 

vidareförsäljning). Om A har ett anspråk på att få köpa en vara för 300 kr, men 

på grund vilseledande köper varan för 400 kr, har han fått betala 100 kr för 

mycket. Han säljer sedan den köpta varan för 400 kr och är därmed i samma 

																																																								
224 Det verkar således röra sig om utebliven vinst gällande avtalet mellan gärningsmannen och den 
vilseledde.  
225 Wallén 1983 s. 731.  
226 Se exakt definition under avsnitt 3. 
227 Wessels & Hillenkamp 2014 s. 286. 



	 60 

förmögenhetsläge som om avtalet aldrig ingåtts. Om den initiala skadan istället 

omfattar det positiva kontraktsintresset kommer A aldrig att kunna kompensera 

sig. Som framkommit tidigare kan kompensation av det positiva kontrakts-

intresset aldrig uppkomma om den vilseledde fått betala för mycket. Hur mycket 

A än säljer sin köpta vara för kommer den ekonomiska skadan alltid att vara 100 

kr.228 Dock framkommer inte denna beräkning i HD:s domskäl. Den andra 

förklaringen till att HD anser att skadan inte kan kompenseras är att köparna 

inhandlat varorna för att behålla dem och det kan därför inte krävas att de ska 

sälja varorna vidare för att kompensera sig. Det finns dock inte stöd för en sådan 

kompensationsbedömning i doktrin och den framkommer inte heller i HD:s 

domskäl. 

 

7.2 Sammanfattning  

Det finns stöd i tidigare praxis för att distinktionen mellan avtalsbedrägeri och 

uppfyllelsebedrägeri har betydelse för bedrägeribrottets skaderekvisit. Dock är 

det mer tveksamt om den skadebedömning som HD gör i NJA 1982 s. 863 kan 

sägas vara en beräkning av det positiva kontraktsintresset. Det tycks istället som 

om den initiala skadan endast omfattar en förlust av utlovat vederlag, inte en 

förlust av de ekonomiska fördelarna som skulle kunna följa av vederlaget om 

gärningsmannen fullföljt avtalet på ett korrekt sätt.  

 

8 Analys av NJA 2016 s. 39  
8.1 Omständigheterna i fallet och de frågor som aktualiseras 

Ägarna (A) av en bostadsrätt ville sälja sin bostad och lade därför ut den till 

försäljning. Intresset för bostaden var relativt svagt och det första budet som 

inkom var på 3 000 000 kr, vilket var långt under utgångspriset på 3 400 000 kr. 
																																																								
228 Se avsnitt 6.4. 
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Tolv dagar senare lade A:s dotter B först ett bud på 3 100 000 kr och dagen efter 

hennes första bud ytterligare ett på 3 175 000 kr. Den första intressenten stannade 

i budgivning, men en ny (C) gav sig in i försäljningen och bjöd 3 200 000 kr. B 

bjöd över detta bud med 50 000 kr och budgivningen avslutades sedan när C lade 

ett sista bud på 3 260 000 kr, vilket C även köpte bostaden för.   

Allmän åklagare väckte åtal mot A och B för bedrägeri enligt 9 kap. 1 § 

BrB. De båda hade enligt åklagaren tillsammans och i samförstånd genom 

vilseledande förmått C att betala cirka 200 000 kr för mycket för bostadsrätten.  

Definitionsmässigt bör A:s och B:s handlade betraktas som ett avtals-

bedrägeri. Ingåendet av avtalet mellan A och C innebar att C fick ett anspråk på 

att köpa bostadsrätten till det överenskomna priset, men C vilseleddes på grund 

av B:s falska bud till att köpa bostaden för dyrt. Omständigheterna var med andra 

ord inte som de i NJA 1982 s. 863, eftersom köparna i det fallet fick ett anspråk 

på att köpa varorna till ett lägre pris än vad de sedan vilseleddes till att betala.  

Med hänsyn till det ovan sagda ger målet upphov till rad olika frågor.229 

Vilken betydelse har skillnaden mellan avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri? 

Är distinktionen alltid avgörande för den initiala skadans storlek, eller är 

uppdelningen i vissa fall irrelevant? Skyddas det positiva kontraktsintresset bara 

vid avtalsbedrägeri som rör yrkesmässiga transaktioner, eller även vid andra 

transaktioner? Vidare var bostaden just den som C ville köpa till det pris som 

betalades (inget substitut) och C hade inte blivit vilseledd om sitt behov av 

bostaden. Kompensation bör därför föreligga om bostadsrätten är värd lika 

mycket som C:s disposition, vilket innebär att frågan om hur en prestation ska 

värderas måste besvaras.230  

 

8.2 Underrätternas bedömning 

I TR ogillades åtalet mot A på grund av bevisfrågor, men B dömdes till 

bedrägeri. Domstolen ansåg att det var ställt utom allt rimligt tvivel att B hade 
																																																								
229 Se Svensson 2016/17 s. 461 för liknande synpunkter. 
230 I det fall att HD håller sig till den distinktion mellan avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri som 
förespråkas i doktrin.  
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lämnat falska bud för att försöka att driva upp slutpriset på bostaden, och att det 

vid ett sådant förfarande saknar betydelse om priset på bostadsrätten är högt eller 

lågt i förhållande till marknadspriset. Avgörande för om skada förelåg var istället 

om priset genom B:s agerande ”blev högre än vad det annars hade blivit”. Enligt 

TR är frågan om kompensation således irrelevant, trots att spörsmålet egentligen 

alltid aktualiseras då det förekommer en motprestation.231 Vidare jämför TR 

omständigheterna i målet med dem i det ovan diskuterade fallet, NJA 1982 s 863, 

och framhåller att bedrägeri förelåg, trots att varorna var värda de betalade 

priserna. TR gör med andra ord ingen skillnad på avtalsbedrägeri och 

uppfyllelsebedrägeri.  

Domen överklagades och HovR ansåg, precis som TR, att det var styrkt att 

B lämnat bud som inte var allvarligt menade i syfte att bostadsrätten skulle säljas 

till ett högre pris. När det gäller skadebedömningen skiljer sig dock domstolarnas 

uppfattning åt avsevärt. HovR menade att utgångspunkten vid avtalsbedrägeri, 

när det inte rör sig om yrkesmässiga transaktioner, är att skaderekvisitet inte är 

uppfyllt om kompensation föreligger, vilket är fallet om gärningsmannens 

motprestation har ett marknadsvärde som motsvarar den vilseleddes disposition. 

Vidare ansåg domstolen att det inte var visat att marknadsvärdet för bostadsrätten 

var lägre än vad C hade betalat och således ogillades åtalet mot B. Gällande 

marknadsvärdet påtalar domstolen att det utgörs av ”det mest sannolika priset på 

en fri och öppen marknad”, men att priset vid en specifik försäljning beror på en 

rad olika slumpartade omständigheter.232 HovR påtalar även att det i NJA 1982 s. 

863 var fråga om ett uppfyllelsebedrägeri och att slutsatsen i det fallet, att det 

positiva kontraktsintresset då ska ersättas, därför var irrelevant för utgången i 

detta mål.  

 

	
	

																																																								
231 Se avsnitt 6.1.  
232 Se avsnitt 6.3 för en diskussion om de svårigheter som kan uppkomma då marknadsvärdet för en 
prestation ska bestämmas.  
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8.3 Högsta domstolens avgörande  

HD meddelade prövningstillstånd med utgångspunkt i vad HovR hade funnit 

vara utrett om att B hade lämnat falska bud vid budgivningen och att det högsta 

budet hade blivit lägre än 3 260 000 kr (det avtalade priset mellan B och C), om 

det inte hade förelegat några falska bud. HD menade först att öppna 

budgivningsprocesser som riktar sig till flera har som syfte ”att utsätta den 

utbjudna prestationen för marknadens värdering”, och att det sätt som B 

manipulerat förhandlingsordningen, att lägga falska bud i syfte att driva upp 

priset, var att se om ett otillåtet vilseledande. Vad gäller skadebedömningen 

påpekar HD att ekonomisk skada föreligger om den vilseleddes disposition 

innebär att hans ekonomiska läge har försämrats, och att det är den omedelbara 

kopplingen mellan dispositionen och skadan som är avgörande. Som 

framkommit tidigare överensstämmer denna ståndpunkt med såväl doktrin som 

förarbetena. Mer överraskande är däremot den bedömning HD gör i fallet. 

Domstolen uttalar nämligen att:  

 
”Vid bedömningen av om skada och vinning har uppkommit blir det 
avgörande i stället att [B] genom de falska buden satte den ordnade 
budgivningsprocessen ur spel. Detta medförde att det syfte som låg bakom 
processen - att en överenskommelse skulle ingås på marknadsmässiga 
grunder - kullkastades till fördel för säljarna och till nackdel för köparna. 
Att förutsättningarna för en korrekt budgivning på det sättet rubbades vid 
köpet av bostadsrätten får i bedrägeribestämmelsens mening anses ha 
inneburit en ekonomisk skada för köparna och en däremot svarande vinning 
för säljarna.” 

 

HD knyter således den ekonomiska skadan till B:s vilseledande. Än mer 

förvånande är att det förefaller som att HD anser att vilseledandet i sig innebar 

skada för C.233 Att skadebedömningen direkt avgörs av gärningsmannens vilse-

ledande måste sägas vara en nyhet. En fråga blir därmed vad som händer med 

skaderekvisitet. Tidigare har framhållits att det är den vilseleddes disposition 

som ska innebära en ekonomisk skada, men vid HD:s skadebedömning blir det 

																																																								
233 Svensson tycks göra samma tolkning, se Svensson 2016/17 s. 461. 
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”ursprungliga” skaderekvisitet irrelevant. Det är dock svårt att förstå varför C 

skulle ha åsamkats ekonomisk skada bara för att förutsättningarna för en korrekt 

budgivning hade omkullkastats. 234 Vidare kan man fråga sig vad det är som gör 

att ett vilseledande av det givna slaget är så mycket värre än andra typer av 

otillåtna vilseledande att skada ska anses föreligga direkt.  

HD:s skadebedömning kan ha att göra med det i avsnitt 6 diskuterade 

problemet gällande marknadspriset på gärningsmannens motprestation. HD 

framhåller nämligen att det i regel inte går att utreda vad priset efter bud-

givningen skulle ha blivit om några falska bud inte hade lämnats. Domstolen 

tycks därmed mena att det inte går att klarlägga hur situationen skulle utvecklat 

sig om bostadsrätten utsatts för marknadens värdering. Följaktligen går det inte 

enligt HD att ta reda på marknadspriset för bostaden. Det leder till att 

åklagarsidan får stora problem med att visa att det är styrkt att skada 

föreligger,235 vilket innebär att det i många fall inte skulle vara bedrägeri att 

lägga falska bud i syfte att driva upp priset på en bostadsrätt. Med tanke på 

bostadsmarknaden betydelse är en sådan ordning inte önskvärd. 236  HD:s 

bedömning kan således ses som ett försök att hantera ett problematiskt rättsläge.  

Vilka konsekvenser har då HD:s dom för skillnaden mellan avtalsbedrägeri 

och uppfyllelsebedrägeri? Med hänsyn till den något märkliga 

skadebedömningen som HD gör bör domen tolkas relativt snävt. Vad som kan 

sägas är i alla fall att distinktionen mellan avtalsbedrägeri och uppfyllelse-

bedrägeri inte alltid har en avgörande betydelse för vad den initiala skadan 

omfattar. Dessutom är frågan om kompensation irrelevant vid vissa typer av 

bedrägeri. Huruvida det sagda endast gäller för vilseledande som rör 

budgivningsförfaranden på bostadsmarknaden går däremot inte att svara på. En 

																																																								
234 För samma ståndpunkt, se a.a. s. 462. 
235 Åklagaren ska visa att bostadsrätten marknadsvärde var lägre än det pris som köparen betalade, se 
HovR:s domskäl.  
236 ”Ett sådant rättsläge framstår, inte minst med tanke på den eventuellt överhettade 
bostadsmarknaden i storstäderna, som mindre tillfredsställande”, se a.a. s. 460. Vidare framhåller 
Svensson att om marknadsvärdet ska vara av avgörande betydelse för kompensationsbedömningen 
(såsom HovR anser) är även försök till bedrägeri förmodligen uteslutet, se a.a. s. 460.  
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inte alltför långtgående slutsats är att det åtminstone bör finnas andra typer av 

vilseledande som är lika allvarliga som det i fallet.  

 

9 Sammanfattade slutsatser  
För att återknyta till uppsatsens syfte och frågeställningar sammanfattas här de 

slutsatser som jag har kommit fram till. 

Ekonomisk skada i bedrägeriparagrafens mening föreligger om den 

vilseleddes förmögenhet har minskat. Det innebär att det straffrättsliga 

förmögenhetsbegreppet i mångt och mycket är avgörande för vad som räknas 

som skada. Anspråk på fullgörelse enligt ett avtal (fordran) bör ses som en 

förmögenhetstillgång, åtminstone enligt bedrägeribrottets förmögenhetsbegrepp. 

Förarbetena är dock relativt knapphändiga i frågan, men det finns stöd för det 

sagda i så väl doktrin som praxis.  

Bedrägeribrottets skadebedömning består av två delar. Först ska storleken 

på den initiala skadan fastställas och sedan ska det avgöras om den initiala 

skadan kompenseras genom gärningsmannens prestation.  

Ett avtalsbedrägeri föreligger då bedrägeriet fullbordas genom att ett avtal 

kommer till stånd. Det är själva ingåendet av ett avtal som måste göra den 

vilseledde fattigare. I doktrin framhålls att det negativa kontraktsintresset 

skyddas vid avtalsbedrägeri, men det klargörs sällan vad det konkret innebär. 

Den initiala skadan utgörs åtminstone av den vilseleddes prestation. Vilka andra 

utgifter som skyddas är mer osäkert. De utgifter som har ett nära samband med 

den vilseleddes disposition, som till exempel transportkostnader, bör i alla fall 

innefattas i den initiala skadan.  

Vid uppfyllelsebedrägeri fullbordas bedrägeriet vid uppfyllelsen av ett 

avtal. Den vilseledde har lurats till att gå miste om sitt berättigade anspråk. 

Eftersom anspråk på fullgörelse är en förmögenhetstillgång innebär det att den 

vilseleddes förmögenhet minskar (om kompensation inte föreligger). Den initiala 



	 66 

skadan utgörs således av förlust av utlovat vederlag, och uppfattningen i doktrin 

är att det positiva kontraktsintresset skyddas. Det är dock svårt att säga hur om-

fattande den initiala skadan är. Det positiva kontraktsintresset används, precis 

som det negativa kontraktsintresset, på ett otydligt sätt. Storleken på den initiala 

skadan bör i viss mån vara avhängig avtalstypen. I vissa fall borde till exempel 

den initiala skadan omfatta förlust av utebliven vinst vid en eventuell vidare-

försäljning, medan den typen av utebliven vinst inte kan aktualiseras i andra fall. 

När det gäller den andra delen av skadebedömningen, kompensations-

frågan, kan följande sägas. Det huvudsakliga problemet rör värderingen av 

gärningsmannens motprestation.237 Det finns ingen enkel regel för hur den ska 

värderas, utan det bör avgöras med hänsyn till vilken typ av motprestation det rör 

sig om. För vissa prestationer, som till exempel penningprestationer, kan det vara 

lätt att fastslå ett marknadsvärde. Vid andra typer av prestationer, som till 

exempel vissa naturaprestationer, kan värderingen vara betydligt svårare. 

Vid avtalsbedrägeri är skaderekvisitet inte uppfyllt om gärningsmannens 

motprestation är värd lika mycket som den vilseleddes prestation, medan det vid 

uppfyllelsebedrägeri krävs att motprestationen är värd lika mycket som det 

utlovade vederlaget för att ekonomisk skada inte ska föreligga. Vid den senare 

typen av bedrägeri bör dock kompensation endast föreligga i undantagsfall.  

Distinktionen mellan avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri handlar 

främst om vid vilken tidpunkt ett bedrägeri fullbordas samt att fullbordans-

punkten avgör storleken på den initiala skadan. Utredningen har funnit två skäl 

som motiverar denna distinktion. För det första, att det positiva kontraktsintresset 

inte är sakligt grundat vid avtalsbedrägeri. För det andra, att bedrägeribrottets 

konstruktion ger upphov till åtskillnaden. Det första skälet kan diskuteras. Vissa 

handlingar som klassificeras som avtalsbedrägeri ses obligationsrättsligt som 

kontraktsbrott, med följden att skadestånd som omfattar det positiva kontrakts-

intresset kan utgå. I flera fall av avtalsbedrägeri är således det positiva 

kontraktsintresset till och med rättsligt skyddat. Vad gäller frågan om 

																																																								
237 Naturligtvis måste även den vilseleddes prestation värderas.  
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bedrägeribrottets konstruktion kan följande sägas. Ekonomisk skada föreligger 

endast om den vilseleddes disposition innebär att dennes förmögenhet har 

minskat vid en jämförelse med de förhållanden som skulle förelegat om någon 

disposition inte vidtagits. Dispositionen vid ett avtalsbedrägeri är själva 

ingåendet av ett avtal och innebär att den vilseledde får ett rättsligt skyddat 

anspråk gentemot den vilseledande. Hänsyn kan dock inte tas till den uppkomna 

fordran, då den inte förelåg före dispositionen. Avtalet medför därmed ingen 

förändring av parternas förmögenhetsläge som man senare måste ta hänsyn till, 

eftersom det är själva avtalsslutet som fullbordar bedrägeriet. Följaktligen, 

bedrägeribrottets konstruktion leder till att den initiala skadan vid avtalsbedrägeri 

inte kan utgöras av förlust av utlovat vederlag. 

I doktrin finns det ett starkt stöd för att distinktionen mellan avtalsbedrägeri 

och uppfyllelsebedrägeri påverkar bedrägeribrottets skadebedömning, men det 

förekommer avvikande uppfattningar. Wallén menar att uppdelningen inte finns i 

svensk rätt och att det positiva kontraktsintresset inte skyddas genom bedrägeri-

bestämmelsen. De skäl som han åberopar för sina ståndpunkter är dock relativt 

svaga.238  

Till skillnad från doktrin ger förarbetena stöd för att uppdelningen är 

irrelevant. Det förefaller som om SRK:s uppfattning är att det positiva 

kontraktsintresset inte skyddas vid någon form av bedrägeri. Det bör dock 

framhållas att förarbetena är knapphändiga och i viss mån daterade. Praxis på 

området är sparsam. I NJA 1982 s. 863 har distinktionen betydelse, men det är 

tveksamt om det som HD betecknar som ekonomisk skada kan sägas omfatta det 

positiva kontraktsintresset. Den initiala skadan tycks endast utgöras av en förlust 

av utlovat vederlag, inte en förlust av de ekonomiska fördelarna som i ett senare 

led skulle ha tillfallit den vilseledde om gärningsmannen hade presterat på ett 

korrekt sätt.  

NJA 2016 s. 39 är det senaste rättsfallet på området. Omständigheterna i 

fallet aktualiserar många av de frågor som har diskuterats i denna utredning. 

																																																								
238 Med reservation för hans hänvisning till förarbetena.  
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HD:s skadebedömning är dock något överraskande. Domstolen knyter nämligen 

den ekonomiska skadan till gärningsmannens vilseledande och inte till den 

vilseleddes disposition, vilket måste anses som ett nytt sätt att hantera skade-

bedömningen. Det är således svårt att dra några mer långtgående slutsatser om 

rättsfallets betydelse för uppdelningen mellan avtalsbedrägeri och 

uppfyllelsebedrägeri samt kompensationsfrågan. Vad som kan sägas är 

åtminstone att uppdelningen inte alltid är relevant för bedrägeribrottets 

skadebedömning och att frågan om kompensation ibland är utan betydelse.  

Distinktionen mellan avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri är ett 

komplext och snårigt område. Begreppen är trubbiga och inkonsekventa med 

hänsyn till civilrättsliga principer och regler. Ett första steg för att göra området 

mer lättillgängligt skulle vara att en tydligare och mer metodisk begrepps-

användning utvecklas i doktrin. Vidare har den svenska läran i viss mån 

övertagits från tysk rätt, men den förefaller ofullständig vid en jämförelse med 

den tyska motsvarigheten. Komparativa studier i tysk straffrätt skulle därför 

kunna bidra med att utveckla de svenska begreppen.   
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