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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I början av 1990-talet ersattes den gamla köplagen från 1905 med en ny köplag 

(1990:931). Den nya köplagen hade tillkommit genom ett nordiskt samarbete vilket 

resulterade i att de svenska, finska och norska köplagarna fick snarlik utformning. Den 

nya lagstiftningen innebar många nyheter, bland annat utformades en helt ny reglering 

för skadestånd. Tidigare hade en uppdelning mellan genus- och speciesköp gjorts. 

Skillnaden mellan dessa köp var att genusköp avsåg en viss mängd av ett angivet slag av 

vara medan speciesköpet avsåg en specifik vara.1 I arbetet med den nya lagen ansågs den 

gamla regleringen alltför trubbig för moderna köpeavtal.2 Uppdelningen mellan genus- 

och speciesköp övergavs och istället skapades en helt ny konstruktion som gjorde skillnad 

mellan direkta och indirekta skador. Indirekta skador ansågs vara mer svårförutsebara och 

skulle därför endast ersättas om säljaren varit culpös. Sådana skador som var en mer 

normal och beräknelig följd av avtalsbrottet betraktades som direkta. För dessa skador 

skulle ansvarsgrunden kontrollansvar tillämpas.  

Det är av stor betydelse för parterna i ett köpeavtal att ha möjlighet att förutse 

konsekvenserna av ett avtalsbrott. Avtalet speglar riskerna för vardera part och förutse-

barhet är därför viktigt för ett väl avvägt avtal. Eftersom köplagen delar upp skador i 

direkta och indirekta bör därför parterna kunna veta i förväg vad som faller in under 

respektive skadetyp. I 67 § 2 st. köplagen definieras indirekta skador. Eftersom upp-

räkningen av de indirekta skadorna avser att vara uttömmande definieras genom detta 

även de direkta skadorna. Både lagtext och vissa förarbetsuttalanden är dock svårtolkade, 

vilket har lett till stor osäkerhet vad gäller klassificeringen av de olika skadetyperna. 

Möjligheten att konvertera en indirekt skada till direkt gör skadeståndsansvaret enligt 

köplagen ännu mer komplicerat. Denna reglering, som ansågs vara ett uttryck för 

kontraktspraxis och som avsågs fungera som en allmän rättsprincip, avtalas numera ofta 

bort i kommersiella avtal. Frågan uppstår därför om det finns andra, bättre sätt att reglera 

skadestånd i köpeavtal och om nuvarande bestämmelse kan tolkas på ett mer konsekvent 

sätt än vad som följer av förarbetena. 

 

                                                 
1 Prop. 1988/89:76 s. 28. 
2 Prop. 1988/89:76 s. 43. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats mest grundläggande frågeställning är: Vad är rimlig ersättning vid ett 

inträffat avtalsbrott? Köplagen avser att ge svar på denna fråga i 67 § som reglerar 

beräkningen av skadestånd. Denna paragraf är dock kritiserad och svårtillämpad. Vad 

som utgör gällande rätt och hur skadestånd skulle kunna regleras i köplagen kommer 

därför att diskuteras i denna uppsats. De frågor som aktualiseras är hur köplagens 

uppdelning i direkt respektive indirekt skada ska definieras och vilka problem som 

uppstår till följd av att 67 § köplagen stadgar olika rätt till ersättning beroende på vilken 

typ av skada som har uppkommit. Eftersom en uppdelning i olika skadetyper även görs i 

försäkringsrätten, där framför allt följdskador diskuteras, kommer jag att undersöka vilka 

likheter som finns mellan köprättsliga indirekta skador och försäkringsrättsliga 

följdskador. Försäkringsrätten är i sammanhanget särskilt intressant eftersom det genom 

försäkringsavtalen handlar om inomkontraktuella ersättningar. Syftet med denna 

jämförelse är att bättre förstå köplagens indelning i direkta och indirekta skador och hur 

denna lagstiftningskonstruktion ska hanteras.  

Vidare kommer köprättsliga skadestånd diskuteras de lege ferenda. Finns bättre 

alternativ för regleringen av skadestånd än den som har valts i köplagen eller kommer 

problem uppstå även vid andra lösningar? Eftersom en ny köplag inte är att vänta inom 

den närmaste tiden utmynnar uppsatsen i frågeställningen: På vilket sätt kan 67 § köp-

lagen omtolkas utifrån gällande lagtext för att åstadkomma en mindre problematisk 

reglering? 

Syftet med denna uppsats är således att diskutera de svårigheter som är för-

knippade med köplagens 67 § samt att lägga fram en alternativ tolkning av lagrummet för 

att på så sätt försöka lösa de problem som uppkommer med nuvarande lagstiftning.   

 

1.3 Avgränsningar 

Vissa avgränsningar har gjorts i arbetet med denna uppsats för att behålla fokus på upp-

satsens syfte. Till att börja med kan nämnas att uppsatsen utgår ifrån ett scenario där 

säljaren är den skadevållande och köparen den skadelidande parten. Jag använder dock 

både uttrycken skadelidande/skadevållande och köpare/säljare. Terminologiskt kan även 

anmärkas att jag har valt att använda ”skada” och ”förlust” synonymt. Jag utgår ifrån att 

parterna är näringsidkare och att skadan har skett inom ett kommersiellt avtal. Produkt-

ansvaret, som uttryckligen är undantaget köplagens skadeståndsregler i 67 § 1 st. 2 p., 

diskuteras inte. Inte heller kommer kontrollansvarsreglerna för de som säljaren har anlitat 
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i 27 § 2 st. att beröras. Beräkningsreglerna i 68 och 69 §§ köplagen om täckningsköp har 

inte direkt relevans för diskussionen kring uppdelningen av direkta och indirekta skador 

i 67 § och utelämnas därför. 

Ansvarsgrunderna i kapitel 2 behandlas endast översiktligt för att lägga grunden 

för den senare diskussionen. Jag har begränsat längden på dessa avsnitt för att behålla 

fokus på 67 § köplagen som är uppsatsens huvudtema. Även det försäkringsrättsliga om-

rådet beskrivs kortfattat och endast med fokus på följdskador.  

 

1.4 Metod och material 

Jag har i arbetet med denna uppsats främst använt rättskällorna lag, förarbeten och 

doktrin. Praxis på området är begränsad men har använts där den finns att tillgå. Köplagen 

föregicks av flera utredningar och en proposition och dessa används till stor del. Den SOU 

som kom 1976 föreslog en lagregling av skadestånd som ligger nära den som föreslogs i 

propositionen 1989.3 Jag har använt ”förarbetena” och ”propositionen” synonymt för pro-

positionen från 1989 där inte annat framgår av sammanhanget. Eftersom propositionen 

innehåller vissa motstridiga och kritiserade uttalanden har den utvärderats kritiskt.   

Köplagen är ett nordiskt samarbete och den utredning som lades fram i NU 

1984:5 har också använts. Denna utredning föreslog dock ingen uppdelning mellan 

direkta och indirekta skador. På grund av den nordiska rättslikheten på området har även 

nordisk, och inte endast svensk, doktrin använts. I övrigt har doktrin värderats utifrån 

argumentens styrka. Eftersom köplagens reglering av skadestånd är omdiskuterad och 

kritiserad finns mycket doktrin på området. Jag har främst använt standardverk, som 

exempelvis Ramberg och Herres kommentar av köplagen, samt sådan doktrin som 

diskuterar frågan på djupet ur ett både de lege lata- och de lege ferendaperspektiv, bland 

annat Kleinemans artikel i Festskrift till Jan Ramberg. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds i kapitel 2 med en beskrivning av vilka förutsättningarna är för att 

skadestånd ska bli aktuellt. Det gäller dels olika ansvarsgrunder, både svenska och 

internationella, dels den begränsning som utgörs av kravet på adekvat kausalitet. Detta 

avsnitt lägger således grunden för de diskussioner som förs i senare kapitel. I kapitel 3 

utreds vad som utgör gällande rätt enligt 67 § köplagen. Fokus har lagts på att utreda vad 

                                                 
3 SOU 1976:66 och prop. 1988/89:76. 
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som är indirekt skada eftersom detta begrepp är svårt att definiera och tillämpa. Bland 

annat tas de inkonsekvenser som finns i förarbetena upp. Även ersättningar till tredje man 

diskuteras, eftersom de uttalanden som görs i propositionen rörande skadestånd och viten 

till tredje man är motsägelsefulla. Den konverteringsregel, som stadgas i 67 § 3 st. köp-

lagen och innebär att indirekta skador i vissa fall kan konverteras till direkta, diskuteras 

sedan utförligt. Denna konverteringsregel är en av de mest problematiska reglerna och 

förtjänar därför en närmare granskning. Slutligen i kapitel 3 berörs kortfattat begreppet 

indirekt skada i försäkringsrätten. 

I kapitel 4 lämnas köplagen och fokus flyttas till begreppet följdskada. Dels 

diskuteras köprättsliga följdskador, dels försäkringsrättsliga. Likheter mellan försäkrings-

rättsliga följdskador och köprättsliga följdskador samt indirekta skador uppmärksammas 

för att bättre förstå tanken bakom köplagens uppdelning i direkta och indirekta skador. 

Uppsatsens huvudsakliga diskussion är koncentrerad till kapitel 5. Först förs ett 

resonemang de lege ferenda om alternativa regleringar, dvs. om 67 § köplagen helt byttes 

ut. Den slutsats jag kommer fram till i avsnitt 5.1 används sedan för att åter titta på 

gällande lagtext. Syftet med avsnitt 5.2 är således att hitta ett sätt att omtolka nuvarande 

lagtext på ett sätt som bättre överensstämmer med slutsatsen de lege ferenda. Detta ska 

alltså inte ses som en utredning av gällande rätt, utan som ett alternativ till gällande rätt. 

Slutligen i kapitel 6 sammanfattas de slutsatser jag kommit fram till och några avslutande 

reflektioner görs. 
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2 Förutsättningar för skadestånd 

2.1 Culpa i kontraktsförhållanden 

För att en skadelidande part ska kunna kräva den skadevållande på skadestånd krävs att 

tillämplig ansvarsgrund är uppfylld. Det kan röra sig om exempelvis strikt ansvar, culpa 

(vårdslöshet) eller kontrollansvar. I den utomobligatoriska skadeståndsrätten är enligt 

2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) uppsåt eller culpa huvudprincipen för skadestånd. 

Vad som gäller för skadestånd vid avtalsbrott är inte helt klart för de fall som inte regleras 

i lag. Antingen kan culpa ses som en förutsättning för skadestånd då den avtalspart som 

inte förfarit vårdslöst inte heller ska behöva bära ett skadeståndsansvar. Anledningen till 

detta är att den skadevållande annars kan behöva ge ut ersättning bara på grund av otur. 

Å andra sidan kan principen om att avtal ska hållas, vilket motiverar att ersättningen ska 

uppgå till det positiva kontraktsintresset, anses innebära att den skadelidande har rätt till 

prestation enligt avtalet oavsett culpa.4 

HD har i några rättsfall berört frågan om culpa som förutsättning för skadestånd 

vid avtalsbrott. NJA 1991 s. 217 gällde en försenad utbetalning från en bank. HD uttalade 

att skadeståndsansvaret inträder oberoende av vållande, med de begränsningar som utgörs 

av force majeure. I detta fall krävdes alltså inte vårdslöshet från bankens sida. HD 

betonade dock att stränga krav på punktlighet bör ställas på en bank vid en utbetalning. I 

ett senare rättsfall synes utgångspunkten istället vara att culpa är huvudregeln för skade-

stånd i kontraktsförhållanden. I NJA 2012 s. 725 uttalade HD att ett krav på oaktsamhet 

(culpa) i allmänhet gäller i kontraktuella förhållanden och att detta även är huvudregeln 

för ansvar för riktigheten i en tillitsskapande uppgift. Om uppgiften ”mer direkt” avser 

den egna avtalsprestationen ska uppgiftslämnaren ansvara strikt för uppgiften, om den 

kan anses innebära tillförsäkrande av en viss kvalitet. Slutligen i NJA 2013 s. 271 ut-

talades att det är en kontraktsrättslig utgångspunkt att skadestånd för avtalsbrott förut-

sätter oaktsamhet eller annan grund. Sådan annan grund skulle kunna vara strikt ansvar 

för det preciserade resultat som en part enligt avtalet åtagit sig att prestera. Det överens-

stämmer även med NJA 2012 s. 725.5 

Även åsikterna i doktrinen tycks ligga i linje med praxis. Enligt Bengtsson är 

culpa en allmän princip i kontraktsförhållanden, men även strikt ansvar kan utgöra grund 

för skadestånd om avtalet kan tolkas som en tyst garanti eller utfästelse.6 Ramberg och 

                                                 
4 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 216. 
5 Se Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 216, särskilt not 38. 
6 Bengtsson, Festskrift till Lars Gorton, s. 23 ff. 
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Ramberg menar att culpa inte krävs för skadestånd då en part enligt avtalet ska uppnå ett 

”preciserat resultat” och inte uppfyller detta åtagande. De anser att NJA 1991 s. 217 ger 

starkt stöd för slutsatsen att en avtalsbrytande part ansvarar strikt för avtalsbrottet.7 

I köplagen finns reglerat när krav på culpa uppställs som en förutsättning för 

skadestånd. I 27 § 4 st. och 40 § 3 st. köplagen anges culpa som ansvarsgrund för indirekta 

skador. Försummelse kan både föreligga vid avtalets ingående (culpa in contrahendo) och 

vid avtalets fullgörelse (culpa in contractu). Som exempel anges i förarbetena att säljaren 

kan vara försumlig om denna ingår avtal utan att utvärdera möjligheterna att leverera i tid 

eller genom att anlita en transportör som saknar transportmedel som är lämpligt för den 

aktuella varan. Säljaren är vidare försumlig vid avtalets fullgörelse om denna förvarar en 

ömtålig och unik vara så att den förstörs innan leverans. Kan köparen visa försumlighet 

på säljarens sida har köparen rätt till ersättning både för direkta och indirekta skador.8 

 

2.2 Kontrollansvar 

Med den nya köplagen 1990 infördes en ny ansvarsgrund för skadestånd. Den nya 

ansvarsgrunden var kontrollansvaret och återfinns i 27 § köplagen som reglerar förutsätt-

ningar för skadestånd vid dröjsmål. Ansvaret är uppbyggt på fyra rekvisit som måste vara 

uppfyllda för att en avtalspart ska undgå skadeståndsskyldighet. De fyra rekvisiten är att 

1) ett hinder föreligger 2) som är utanför säljarens kontroll 3) och som säljaren inte 

skäligen kunnat förväntas ha räknat med vid köpet samt att 4) säljaren inte skäligen kunde 

ha undvikit eller övervunnit hindret. Förluster som uppkommer inom kontrollsfären 

ersätts om de är direkta, men om skadan ligger utom säljarens kontroll saknas grund för 

skadestånd.9 Enligt 40 § ersätts direkta förluster vid fel enligt samma ansvarsgrund, dvs. 

kontrollansvaret. För att en köpare ska kunna få sina indirekta förluster ersatta krävs dock 

försummelse hos säljaren enligt 27 § 4 st. 

Säljarens dröjsmål ska ”bero på” hindret. Det finns således krav på 

kausalsamband mellan hindret och dröjsmålet. Hindret behöver inte vara omöjligt att 

överkomma utan även sådana hinder som gör det extraordinärt betungande att prestera 

enligt avtalet räknas som ett hinder i paragrafens mening.10 Det finns inte heller krav på 

att hindret ska ha allomfattande verkan utan det räcker att hindret endast drabbar 

                                                 
7 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 216. 
8 Prop. 1988/89:76 s. 116 f. 
9 Se prop. 1988/89:76 s. 108 ff. 
10 Prop. 1988/89:76 s. 108 f. och Ramberg & Herre s. 269. 
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säljaren.11 Typfall av hinder utgörs enligt förarbetena bland annat av naturkatastrofer som 

medför hinder i transporten, elavbrott som leder till produktionsstopp och olyckor som 

exempelvis eldsvåda. Även strejker anses vara utom säljarens kontroll. Det är dock inte 

händelsen i sig som utgör grund för ansvarsfrihet utan att den leder till att det blir omöjligt 

för säljaren att exempelvis tillverka den vara som ska levereras till en köpare.12  

Att hinder föreligger är dock inte tillräckligt utan säljaren undgår, som sagt, inte 

ansvar för direkta skador om hindret är inom kontrollsfären. Säljaren anses ha kontroll 

över planeringen, organisationen, styrningen och övervakningen av sin verksamhet. 

Säljaren har även kontroll över sina anställda.13 Bland annat kan således inte en anställds 

sjukdom medföra ansvarsfrihet, oavsett personens ställning i företaget.14 Produktions-

störning som exempelvis beror på råvarubrist faller inom kontrollsfären om säljaren 

genom sin organisation kunde ha undvikit bristen, till exempel genom kontakt med flera 

olika leverantörer. Däremot anses säljaren inte ha kontroll över produktionsbortfall som 

beror på yttre omständigheter, såsom översvämningar.15 

Vidare ska säljaren, för att undvika skadeståndsskyldighet, inte ha förutsett att 

hindret skulle uppstå. Det som beaktas är inte säljarens faktiska insikt vid avtalets in-

gående utan vad säljaren bort räkna med.16 Vad säljaren bör räkna med blir beroende av 

det enskilda fallet men sådana risker som är typiska för avtalstypen bör säljaren alltid 

räkna med. Är hindret mer ovanligt eller avlägset ska det enligt förarbetena endast beaktas 

om det motiveras utifrån omständigheterna. Som exempel anges att säljaren alltid bör 

räkna med normala väderväxlingar medan extremt väder som inte kunde förutses kan leda 

till ansvarsbefrielse.17 Slutligen krävs enligt det fjärde rekvisitet att säljaren inte skäligen 

kunde ha undvikit eller överkommit hindret. Det kan således krävas att säljaren vidtar 

åtgärder i förebyggande syfte eller väljer ett alternativt sätt att uppfylla sin förpliktelse 

enligt avtalet. För att undvika skadeståndsskyldighet måste dessa åtgärder vidtas trots att 

de kan innebära ökade kostnader för säljaren. Kravet på skälighet innebär dock inte att 

det krävs att säljaren ådrar sig orimligt höga kostnader för att undvika hindret.18 

                                                 
11 Ramberg & Herre s. 270. 
12 Prop. 1988/89:76 s. 109. 
13 Prop. 1988/89:76 s. 110 f. 
14 Håstad s. 60. 
15 Prop. 1988/89:76 s. 111. 
16 Ramberg & Herre s. 273. 
17 Prop. 1988/89:76 s. 112. 
18 Prop. 1988/89:76 s. 112 f. 
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Kontrollansvaret infördes efter mönster enligt artikel 79 CISG och togs även in i bland 

annat konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Till skillnad från köplagen gäller 

dock kontrollansvaret i CISG för alla typer av skador.19 Avsikten var att kontrollansvaret 

skulle få genomslag i kontraktsrätten i stort. Kontrollansvaret har dock inte fått ställning 

som en allmän kontraktsrättslig princip och det är tveksamt om analogier ska göras.20 

Detta beror möjligen på att kontrollansvaret är bättre anpassat till köp, dvs. när visst 

fysiskt resultat ska presteras till skillnad från immateriella.21 Det lämpliga i att införa ett 

kontrollansvar i köprätten kan dock ifrågasättas, särskilt i förhållande till att köplagen 

även föreskriver ett culpaansvar för vissa skador. Detta kommer att diskuteras i avsnitt 

5.2.1. 

 

2.3 Adekvat kausalitet 

Skadestånd ska täcka alla de skador som kan uppkomma till följd av avtalsbrottet. 

Huvudprincipen vid avtalsbrott är således att ersättningen uppgår till det positiva kon-

traktsintresset. Ersättningsansvaret begränsas dock till skador som uppfyller kravet på 

adekvat kausalitet. Genom denna princip undantas skador som är alltför avlägsna eller 

oförutsebara.22 Bevisbördan för att skadan är en adekvat följd av avtalsbrottet ligger på 

den skadelidande parten.23 I den utomobligatoriska skadeståndsrätten beskrivs kravet på 

adekvat kausalitet som att skadan ska vara en ”beräknelig och i viss mån typisk följd av 

det skadegörande beteendet”.24 Ett annat sätt att beskriva adekvanskravet är att skadan 

ska ligga ”i farans riktning” för att ersättas. Det innebär att den vårdslösa, eller uppsåtliga, 

handling som orsakat skadan ska ha ökat sannolikheten för att skadan inträffar.25 

Propositionen till köplagen beskriver adekvansläran som att ”mycket avlägsna, 

onormala och opåräkneliga följder av avtalsbrottet faller utanför skadeståndsskyldig-

heten”. Vidare uttalas att generella riktlinjer inte kan uppställas för gränsdragningen utan 

att detta får överlämnas till rättstillämpningen.26 Det utomobligatoriska adekvanskravet 

tillämpas även i kontraktsförhållanden. Med hänsyn till att situationen vid avtalsbrott 

skiljer sig från en utomobligatorisk skadehändelse ser problemen dock ofta annorlunda 

                                                 
19 Se vidare om CISG nedan, avsnitt 2.4. 
20 Hellner TfR 1991 s. 179 och Bengtsson, Festskrift till Lars Gorton, s. 26 f. 
21 Bengtsson, Festskrift till Lars Gorton, s. 26 f. 
22 Ramberg & Herre s. 550 f. 
23 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 219. 
24 Prop. 1972:5 s. 21 f. 
25 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 193 f. 
26 Prop. 1988/89:76 s. 193. 
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ut. Bland annat blir det i kontraktsrätten av stor betydelse vilken som blir den relevanta 

tidpunkten för adekvansbedömningen – tiden för avtalets ingående eller då avtalsbrottet 

sker.27 I NJA 1913 s. 276 sålde en köpare av byggmaterial i sin tur vidare materialet till 

en byggmästare. Då byggmaterialet levererades sent till köparen hamnade köparen i 

dröjsmål gentemot byggmästaren. Säljaren blev då skadeståndsskyldig gentemot köparen 

och tvingades täcka även vad köparen utgett som skadestånd till byggmästaren. HD ansåg 

att skadestånd till tredje man som köparen var tvungen att utge på grund av säljarens 

dröjsmål inte översteg vad säljaren borde ha räknat med som en möjlig konsekvens av sitt 

avtalsbrott. Skadeståndsansvaret ansågs därför omfatta även skadestånd till tredje man.  

Var gränsen för adekvat kausalitet går är svårt att säga exakt. Hur den köp-

rättsliga adekvansläran skiljer sig från hur läran tillämpas inom andra rättsområden är 

oklart.28 Adekvansläran kommer att diskuteras mer utförligt i förhållande till försäkrings-

rättsliga följdskador i avsnitt 4.2 och lärans lämplighet som alternativ till nuvarande 

reglering av skadestånd i köprätten diskuteras i avsnitt 5. 

 

2.4 Skadestånd enligt CISG 

FN-kommissionen UNCITRAL har utvecklat en konvention om internationella köp som 

trädde i kraft som svensk lag 1989 genom lag (1987:822) om internationella köp.29 

Resultatet av UNCITRAL:s arbete blev United Nations Convention on International Sale 

of Goods, eller CISG som konventionen brukar förkortas, som enligt artikel 1 är tillämplig 

om avtalet rör försäljning av ”goods” (detta begrepp är något snävare än köplagens ”lös 

egendom”, se artikel 2 CISG som utesluter vissa egendomstyper från konventionens till-

lämpningsområde). För att konventionen ska vara tillämplig krävs vidare enligt artikel 1 

antingen att parterna har sina affärsställen i olika länder som båda är anknutna till 

konventionen eller att det fastställs genom internationell privaträtt att konventionen är 

tillämplig. 

Artikel 74 CISG anger hur skadestånd ska beräknas. Skadeståndet ska, liksom i 

köplagen, avse det positiva kontraktsintresset men det uppställs även en begränsning för 

skadeståndets storlek. Artikelns centrala rekvisit är förutsebarhet. Endast förlust som den 

skadevållande parten vid avtalets ingående och utifrån de omständigheter som förelåg vid 

den tiden förutsåg, eller borde ha förutsett, skulle kunna bli en konsekvens av ett visst 

                                                 
27 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 194. 
28 Herre s. 331 ff. 
29 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (CISG). En kommentar, s. 48. 
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avtalsbrott är ersättningsgill. Denna regel är lik den regel som gäller enligt common law 

och som fastställdes i det engelska rättsfallet Hadley v. Baxendale.30 CISG ska dock 

behandlas självständigt och inte tolkas utifrån engelsk praxis.31 Som framgår av artikeln 

ska förutsebarheten alltså föreligga vid avtalets ingående. Det krävs dock inte att den 

skadelidande parten faktiskt förutsåg att ett avtalsbrott skulle leda till en viss konsekvens, 

utan bedömningen är objektiv.32 

Enligt skadeståndsberäkningsregeln i CISG görs ingen skillnad mellan direkta 

och indirekta skador. Om en förlust är förutsebar vid avtalets ingående kan den 

skadelidande få ersättning, även för indirekta eller på engelska kallade ”consequential 

losses”. Avgörande är endast om de är förutsebara (begreppet indirekt skada bygger dock 

på att denna skadetyp är svårförutsebar33). I ett amerikanskt rättsfall som rörde artikel 74 

CISG hade köparen informerat säljaren om hur varan var tänkt att användas. När den 

levererade varan sedan var behäftad med fel fick köparen ersättning även för indirekta 

skador, då dessa ansågs förutsebara med hänsyn till den information säljaren hade fått 

från köparen.34 Vilken nivå av förutsebarhet som måste uppnås kan dock variera mellan 

olika jurisdiktioner, vilket kan innebära en viss skillnad i vilka skador som är 

ersättningsgilla.35 

Förutom den begränsning av skadeståndet som stadgas i artikel 74 innehåller 

artikel 79 en kontrollansvarsregel, som liknar det svenska kontrollansvaret i 27 § 

köplagen. Enligt artikel 79 är en part inte skadeståndsansvarig om avtalsbrottet beror på 

ett hinder som ligger utanför kontrollsfären. Kontrollansvaret i artikel 79 CISG är till 

skillnad från 27 § köplagen inte kopplad till en viss skadetyp utan gäller för både direkta 

och indirekta skador. 

 

                                                 
30 Hadley v. Baxendale (1854) 9 EX 341. 
31 Lookofsky, Understanding the CISG, s. 124. 
32 Lookofsky, Understanding the CISG, s. 125. 
33 Förhållandet mellan indirekt skada och förutsebarhet diskuteras i kapitel 3, se framför allt avsnitt 3.3. 
34 U.S. Federal Court, Delchi Carrier, SpA v. Rotorex Corp., 9 September 1994, CLOUT Case 85. 
35 Lookofsky, Understanding the CISG, s. 126. 
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3 Direkt respektive indirekt skada  

3.1 Motivering  

I utredningen SOU 1976:66 förslogs att de äldre skadeståndsreglerna enligt 1905 års 

köplag skulle ersättas med ett ansvar för direkt skada och utlägg samt ett culpaansvar för 

följdskador.36 Den senare nordiska utredningen NU 1984:5 gjorde inte samma uppdelning 

av olika skadetyper eftersom det ansågs svårt att göra en lämplig gränsdragning. Den 

nordiska arbetsgruppen som gjorde utredningen menade att skador som i ett sammanhang 

borde bedömas som direkta i ett annat kunde vara indirekta. Som argument mot en 

uppdelning av olika skadetyper anfördes även att det skulle leda till en komplicerad 

lagtext.37  

Den svenska propositionen från 1989 motiverade den föreslagna, och senare an-

tagna, uppdelningen mellan direkta och indirekta skador med främst fyra olika argument. 

För det första ansågs den äldre regleringen inte ändamålsenlig då den inte skiljde mellan 

olika skadetyper. Till skillnad från standardavtalsrätten skiljde 1905 års lag endast mellan 

genus- och speciesköp. Då kommersiella avtal i stor uträckning reglerades så att en av-

talsbrytande part ansvarade för direkta skador, medan indirekta skador endast ersattes vid 

grov vårdslöshet, ansågs uppdelningen i direkta och indirekta skador vara en konstruktion 

som accepterats av marknaden.38 För det andra motiverades uppdelningen mellan direkta 

och indirekta skador av att många avtal sluts utan hänvisning till allmänna leverans-

bestämmelser. Eftersom den dispositiva rätten då fyller ut avtalet ansågs det inte rimligt 

att köplagen skulle avvika från gällande kontraktspraxis. Med hänsyn till att det många 

gånger är privatpersoner och små företag som sluter avtal utan hänvisning till standard-

kontrakt motiverades förslaget vidare med att lagens skadeståndsbestämmelse även skulle 

fungera som ett skydd för svagare parter.39 Slutligen ansågs den skadevållande parten 

lättare kunna förutse sådana skador som är en typisk följd av avtalsbrottet medan den 

skadelidande bättre kunde förhindra och begränsa sådana skador som berodde på 

specifika förhållanden hänförliga till den skadelidandes individuella förhållanden.40 

Routamo kritiserade uppdelningen i direkta och indirekta skador på det nordiska 

juristmötet 1987. Köplagen hade då ännu inte trätt i kraft men Routamo utgick ifrån de 

lagförslag som gjorde en uppdelningen av olika skadetyper. Han beskrev ett scenario som 

                                                 
36 Se SOU 1976:66 s. 157 ff. Se vidare avsnitt 4.1 om begreppet följdskada. 
37 NU 1984:5 s. 187. 
38 Prop. 1988/89:76 s. 46 f. 
39 Prop. 1988/89:76 s. 47. 
40 Prop. 1988/89:76 s. 47 och Herre s. 420. 
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väldigt tydligt visar på den grundläggande problematiken med köplagens reglering. 

Routamo ger som exempel att en säljare har sålt automatsvarvar till köparna A, B och C, 

vilka i sin tur sålt svarvarna vidare till sina köpare. Då säljaren är i dröjsmål med 

leveransen kommer de tre köparna i helt olika lägen beroende på hur de väljer att agera. 

Köpare A, som kompenserar avtalsbrottet genom att de anställda arbetar övertid, lider en 

direkt skada. Köpare B som väljer att hyra en annan svarv lider också en direkt skada i 

form av hyran för ersättningssvarven. Slutligen lyckas köpare C inte kompensera 

säljarens avtalsbrott utan blir tvungen att betala vite till sin köpare, och förlorar då även 

den vinst som vidareförsäljningen skulle ha genererat. Köpare C lider på så sätt en indirekt 

förlust.41 Varför gällande rätt kan leda till detta ologiska resultat kommer att utredas i 

detta kapitel.  

 

3.2 Direkt skada enligt köplagen 

3.2.1 Allmänt 

Direkta förluster definieras i förarbetena som ”förluster som till sin typ och omfattning är 

vanliga och förutsebara vid det aktuella avtalsbrottet”.42 Vidare uttalas att förluster ska 

ersättas som direkta om de ”till sin förekomst och omfattning är en normal och beräknelig 

följd av det skadeståndsgrundande avtalsbrottet”.43 Dessa uttalanden synes tala för att 

direkta skador ska vara en omedelbar följd av avtalsbrottet, i betydelsen att skadan 

uppkommer utan att den skadelidande vidtar någon ytterligare handling. Denna tolkning 

är dock missvisande då direkt skada ofta består i att den skadelidande agerar med 

anledning av avtalsbrottet, exempelvis gör ett täckningsköp.44 Uppräkningen av indirekta 

skador i 67 § 2 st. är avsedd att negativt definiera direkta skador. På grund av den 

svårtillämpade utformningen av andra stycket är det emellertid inte helt klart vilka skador 

som ska bedömas som direkta. Enligt förarbetena framgår dock att exempelvis vissa 

utgifter, täckningsköp och prisskillnad ska hänföras till direkta skador.45 

 

                                                 
41 Routamo, Det 31 nordiska juristmötet, s. 219 f. 
42 Prop. 1988/89:76 s. 48. 
43 Prop. 1988/89:76 s. 48. 
44 Håstad s. 208. Jfr indirekt skada som kan uppkomma utan att den skadelidande vidtar någon ytterligare 

åtgärd. Exempelvis uppstår indirekt skada vid produktionsbortfall, vilket också skulle kunna beskrivas som 

en omedelbar följd av kontraktsbrottet. Se vidare avsnitt 3.3. 
45 Prop. 1988/89:76 s. 49. 
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3.2.2 Olika skadeposter 

Utgifter är enligt propositionen en direkt förlust. Dessa utgifter ska vara en omedelbar 

följd av, och uppkomma med anledning av, avtalsbrottet.46 Det kan handla om utgifter 

för telefon, porton, resor, tullar, skatter samt avgifter som erlagts till ingen nytta. Om 

utredning eller undersökning av en vara krävs vid fel och detta medför utgifter ska även 

dessa ersättas som direkta. Vidare anses förlust som uppkommer vid täckningsköp utgöra 

direkt skada. Att även täckningsköp räknas som direkt skada motiveras i förarbetena med 

att den skadelidande i annat fall i praktiken oftast inte skulle få sin förlust ersatt, eftersom 

culpa hos motparten då måste bevisas. Den skadelidande parten kommer även genom 

ersättning för prisskillnad inte riskera att förlora på grund av ändringar i marknads-

värdet.47 Beräkningen av prisskillnad anges närmare i 68–69 §§ köplagen. 

Om hävning inte är möjlig eller om täckningsköp inte kan företas, kan den 

skadelidande parten kompensera sin förlust genom andra åtgärder. Exempelvis kan det 

vara möjligt att hyra en ersättningsvara eller att utnyttja tredje mans tjänster. Interna 

åtgärder så som övertidsarbete kan också kompensera avtalsbrottet. Åtgärder som den 

skadelidande vidtar för att kompensera sin förlust till följd av avtalsbrottet ska enligt 

propositionen också betraktas som direkta skador. Om en säljare levererat en vara 

behäftad med fel och inte under skälig tid lyckats avhjälpa felet, är köparens kostnader 

för att själv avhjälpa felet direkta.48 

Slutligen ska enligt förarbetena skadestånd som den skadelidande parten måste 

betala på grund av denna inte kan prestera enligt sitt avtal med tredje man betraktas som 

direkt skada. Denna fråga är omdiskuterad och kommer att behandlas i avsnitt 3.4. 

 

3.3 Indirekt skada enligt köplagen 

3.3.1 Allmänt 

Förarbetena gör endast några kortfattade generella uttalanden om uppdelningen av vilka 

skador som ska betraktas som indirekta. Det uttalas att sådana förluster som är mer av-

lägsna eller svårförutsebara ska utgöra indirekta förluster.49 Dessa förluster anses typiskt 

sett svåra att förutse eftersom de beror på motpartens sätt att organisera sin verksamhet.50 

Att indirekta förluster kan uppstå till följd av ett avtalsbrott behöver dock inte vara svårt 

                                                 
46 Prop. 1988/89:76 s. 49. 
47 Prop. 1988/89:76 s. 49 och s. 194. 
48 Prop. 1988/89:76 s. 49. 
49 Prop. 1988/89:76 s. 48. 
50 Prop. 1988/89:76 s. 50. 
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att förutse. Uttalandet lär istället avse skadans omfattning.51 67 § 2 st. köplagen avser att 

uttömmande reglera olika typer av indirekta skador, vilka ersätts vid ansvarsgrunden 

culpa.52 Trots det är gränsen mellan direkt och indirekt skada svår att dra, då styckets 

fjärde punkt är utformad som en uppsamlingsbestämmelse.53 

 

3.3.2 Minskning eller bortfall av produktion eller omsättning 

Enligt 67 § 2 st. 1 p. köplagen ska förlust till följd av minskning eller bortfall av 

produktion eller omsättning betraktas som indirekt skada. För att få skadestånd ska parten 

lida en ekonomisk skada genom att omsättningen minskas. Detta kan ske exempelvis om 

den skadelidande parten inte kan ingå avtal med tredje man för att det inte är möjligt att 

producera till full kapacitet. Den förlust som kan ersättas är således den minskning i 

omsättning som är en följd av nedgång i produktion på grund av den skadevållandes 

avtalsbrott. Att minskning av produktion nämns i lagtexten är troligtvis ett exempel på 

orsaker som minskar omsättningen.54 I propositionen anges därvid som exempel att en 

indirekt skada enligt första punkten uppkommer om omsättningen minskar på grund av 

brister i produktionen.55 Om den skadelidande parten däremot redan har träffat avtal med 

tredje man och lider en förlust för att det inte är möjligt att leverera enligt avtalet, hänförs 

denna förlust till punkt 3. Till skillnad från förluster enligt punkt 1 är en förlust som 

hänförs till ett redan ingånget avtal med tredje man konkret såtillvida att det är möjligt att 

avgöra vilken vinst som avtalet skulle ha gett.56 

Då förluster enligt 67 § 2 st. 1 p. är abstrakta måste förlusten relateras till en 

hypotetisk situation för att storleken på skadan ska kunna avgöras. Eftersom den 

skadelidande parten har rätt till skadestånd enligt det positiva kontraktsintresset ska 

bedömningen göras utifrån hur situationen hade sett ut om avtalet hade fullgjorts 

korrekt.57 Om marknaden till exempel har förändrats under avtalstiden så att kostnaden 

för produktionen har blivit högre än den avtalade vinsten uppkommer ingen förlust om 

den uppkomna situationen jämförs med en hypotetisk, och den skadelidande parten kan 

                                                 
51 Se vidare avsnitt 3.3.5. 
52 Prop. 1988/89:76 s. 48. 
53 Se vidare avsnitt 3.3.5. 
54 Herre s. 424. 
55 Prop. 1988/89:76 s. 199. 
56 Herre s. 425. 
57 Ramberg & Herre s. 573 och Herre s. 425. 
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då heller inte få ersättning. Utöver detta kan adekvat kausalitet vara svår att visa, då andra 

omständigheter än den skadevållandes avtalsbrott kan ha lett till en minskad omsättning.58 

Den minskning eller det bortfall som omtalas i punkt 1 avser främst en 

kvantitativ minskning. Det kan gälla förluster som uppstår då en säljares avtalsbrott leder 

till brister i produktions- eller lagerkapacitet.59 Exempelvis kan en indirekt förlust uppstå 

när en säljare av en maskin levererat för sent eller levererat en maskin behäftad med fel. 

Om köparen då inte kan producera samma volymer som hade varit möjligt om säljaren 

levererat enligt avtalet, och köparen därför inte kan sälja vidare i samma utsträckning, 

uppstår en kvantitativ minskning. Lagerkapaciteten kan påverkas om säljaren istället ska 

leverera en vara, till exempel ett kylskåp, som ska användas för att förvara köparens 

färdiga produkt.60 Kausalsambandet är vid dessa typer av kvantitativ minskning oftast 

tydligt. Mer svårbedömt är dock om köparens produktion minskat generellt till följd av 

en säljares avtalsbrott. Exempelvis kan köparens rykte och anseende ha tagit skada av 

avtalsbrottet. Om köparens omsättning har minskat på grund av förlust av goodwill faller 

denna förlust in under punkt 1. Då en faktisk ekonomisk skada måste kunna bevisas och 

kravet på adekvat kausalitet måste ha uppnåtts, kan det vara svårt att få ersättning för 

skada till följd av förlust av goodwill.61 

Enligt förarbetena ”synes det naturligt” att även kvalitativ minskning faller in 

under första punkten. En sådan kvalitativ minskning skulle exempelvis uppkomma om en 

avtalspart säljer en maskin som är behäftad med fel, vilket leder till att de varor som 

produceras med hjälp av maskinen får sämre kvalitet. När köparen av maskinen tvingas 

sänka priset uppkommer en förlust, som enligt propositionen ”bör” ersättas såsom 

indirekt enligt punkt 1.62 Propositionen verkar med dessa formuleringar uttrycka en viss 

tveksamhet huruvida kvalitativa minskningar verkligen faller in under punkt 1. Även 

enligt den norska propositionen är det diskutabelt om kvalitativt bortfall ska räknas till 

punkten 1.63 Detta är dock av större vikt i Norge där motsvarande 67 § 2 st. 4 p. saknas. 

Enligt svenska köplagen kan annars, om kvalitativt bortfall mot förmodan inte skulle 

bedömas enligt punkten 1, sådan förlust bedömas vara en ”annan liknande förlust, om den 

varit svår att förutse”.64 En kvalitativ minskning leder dock inte nödvändigtvis till att 

                                                 
58 Herre s. 424 f. 
59 Prop. 1988/89:76 s. 199. 
60 Herre s. 426. 
61 Herre s. 429. 
62 Prop. 1988/89:76 s. 199. 
63 Ot. prp. nr. 80 (1986-87) s. 123. 
64 Herre s. 427. Se vidare avsnitt 3.3.5 om 67 § 2 st. 4 p. köplagen. 
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köparen har rätt till skadestånd om den förlorade vinsten istället kompenseras av ett 

prisavdrag. Om köparen vidaresäljer en säljares varor och måste sätta ett lägre pris på 

grund av bristande kvalitet, uppkommer ingen förlust om köparen får ett prisavdrag från 

säljaren och alltså även köper varan till ett lägre pris. Om det dock uppstår en minskning 

av köparens planerade vinst har en indirekt kvalitativ förlust uppstått. Prisavdrag kan vara 

mer förmånligt för köparen eftersom culpa hos säljaren då inte måste visas.65  

 

3.3.3 Varan inte kan utnyttjas på avsett sätt 

Andra punkten i 67 § 2 st. köplagen stadgar att även ”annan förlust till följd av att varan 

inte kan utnyttjas på avsett sätt” ska ersättas som indirekt förlust. Med annan förlust avses 

sådan förlust som inte täcks av första punkten, dvs. förlust som inte påverkar pro-

duktionen eller omsättningen.66 Ramberg och Herres kommentar till köplagen beskriver 

förhållandet mellan dessa två regler som ”kommunicerande kärl”.67 Två exempel på för-

luster enligt punkt 2 ges i propositionen. Enligt det första exemplet kan en förlust 

uppkomma om ett företag har köpt en datoranläggning och denna inte fungerar. Att 

datoranläggningen är behäftad med fel inverkar negativt på företagets administration men 

behöver inte påverka produktionen eller omsättningen. Det andra exemplet gäller att 

avsedda rationaliseringsvinster inte kan uppnås då en maskin levererats för sent, även här 

utan att varken produktion eller omsättning påverkas.68  

Utifrån de två exempel som anges i förarbetena kan slutsatsen dras att den 

avgörande omständigheten är att den skadelidande partens kostnader ökar. I fallet med 

uteblivna rationaliseringsvinster är detta tydligt – köparens syfte med att köpa in 

maskinen kan till exempel vara att kunna producera sina egna varor till en lägre kostnad. 

Även i exemplet med datoranläggningen ökar köparens kostnader, eller i vart fall minskar 

de inte, om den administrativa personalen får utföra arbete som datorn annars hade gjort.69 

Denna tolkning innebär att 67 § 2 st. 1 och 2 p. köplagen tillsammans täcker olika typer 

av förmögenhetsförändringar, dvs. både att omsättningen minskar och att kostnaderna 

ökar. För att bedöma om en skada har uppkommit som är ersättningsgill enligt punkt 2 

krävs liksom i andra fall att det är en ekonomisk skada med adekvat kausalitet. 

                                                 
65 Herre s. 428. 
66 Prop. 1988/89:76 s. 199. 
67 Ramberg & Herre s. 574. 
68 Prop. 1988/89:76 s. 199 f. 
69 Herre s. 432 f.  
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Jämförelsen görs precis som i punkt 1 med hur situationen hade sett ut om den 

avtalsbrytande parten hade presterat enligt avtalet.70 

 

3.3.4 Utebliven vinst 

Ett avtalsbrott kan få konsekvenser inte bara för avtalsparterna utan även för tredje man. 

Enligt 67 § 2 st. 3 p. köplagen är utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man 

fallit bort en utebliven vinst. Även sådana avtal med tredje man som inte har blivit riktigt 

uppfyllda faller in under punkten. En säljares kontraktsbrott kan leda till att köparens 

avtal med tredje man hävs, då köparen inte kan leverera enligt avtalet. Den vinst köparen 

går miste om när avtalet om vidareförsäljning hävs utgör en indirekt förlust enligt punkt 

3.71 Som beskrevs ovan kan dock gränsdragningen mellan punkt 1 och punkt 3 i 67 § 2 

st. vara svår att dra. Propositionen anger som exempel på förlust enligt punkt 3 att ett 

planerat avtal mellan en köpare och tredje man inte sluts på grund av säljarens avtalsbrott 

och att köparen på så sätt går miste om vinst.72 Eftersom ett avtal ska ha ”fallit bort” för 

att tredje punkten ska vara tillämplig verkar det i förarbetena beskrivna exemplet inte 

kunna hänföras till utebliven vinst. För att ett avtal med tredje man ska kunna bortfalla på 

grund av avtalsbrott, måste avtalet redan ha slutits innan avtalsbrottet. Däremot passar det 

angivna exemplet in under punkt 1, då ett avtal som bortfaller kommer leda till minskad 

omsättning för den skadelidande parten.73  

Även om vissa fall enligt punkt 1 inte kan passas in under ordalydelsen i punkt 

3, lär i själva verket alla de fall som hänförs till punkt 3 även falla in under punkt 1. Om 

ett avtal om försäljning till tredje man faller bort måste detta samtidigt innebära en 

omsättningsminskning. Möjligen är det pedagogiska hänsyn som har lett lagstiftaren till 

att ange den i punkt 3 speciella formen av omsättningsminskning.74 En förlust som ersätts 

enligt 67 § 2 st. 3 p. måste skiljas från ersättning för prisskillnad enligt 68–69 §§, eftersom 

prisskillnad är en direkt förlust. Då den skadelidande parten måste bevisa att motparten 

varit försumlig, eller gjort en särskild utfästelse vid fel i varan, vid skadestånd för indirekt 

skada är det mer förmånligt att göra en beräkning på prisskillnaden enligt 68–69 §§, då 

inget krav på culpa föreligger.75 

                                                 
70 Herre s. 433. 
71 Prop. 1988/89:76 s. 200. 
72 Prop. 1988/89:76 s. 200. 
73 Herre s. 435 not 86. 
74 Kleineman s. 311. 
75 Ramberg & Herre s. 565. 
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67 § 2 st. 3 p. innefattar inte enbart fall då tredje man har hävt avtalet med den 

skadelidande avtalsparten utan blir även tillämplig då tredje mans avtal inte har ”blivit 

riktigt uppfyllt”. Tredje man har då inte hävt avtalet utan avtalet består men köparens 

vinst blir till följd av säljarens avtalsbrott mindre än beräknat. Exempelvis uppkommer 

en sådan situation om tredje man delvis häver sitt avtal med en köpare, efter att köparen 

hamnat i partiellt dröjsmål enligt sitt avtal med tredje man på grund av säljarens partiella 

dröjsmål.76  

Frågan om skadestånd som en skadelidande part måste betala till tredje man ska 

bedömas som indirekt eller direkt skada är omdiskuterad då förarbetena på vissa punkter 

är oklara. Frågan behandlas utförligt i avsnitt 3.4. 

 

3.3.5 Liknande svårförutsebar förlust 

Trots att syftet med andra stycket i 67 § köplagen är att uttömmande reglera vilka skador 

som ska betraktas som indirekta, och därigenom även definiera vilka skador som är 

direkta, finns i punkt 4 en uppsamlingsbestämmelse. En liknande bestämmelse finns i den 

finska köplagen men saknas i den norska.77 Punkt 4 var enligt förarbetena nödvändig då 

det inte ansågs möjligt att uttömmande ange alla typer av indirekta förluster. 

Bestämmelsen skulle därför möjliggöra en nyanserad bedömning av skadan. Några 

exempel ges inte i propositionen som kan vägleda tolkningen av bestämmelsen, utan det 

lämnades till rättstillämpningen att närmare definiera innebörden.78 De flesta tvister 

rörande köprättsliga skadestånd avgörs dock i skiljenämnd och då dessa domar som regel 

inte offentliggörs är det svårt att ta del av praxis.79 Ett av syftena bakom köplagens 

utformning var att tjäna som vägledning för bestämmande av indirekt respektive direkt 

skada. Därför användes tekniken att negativt definiera direkta skador genom att räkna upp 

alla indirekta.80 Som påpekas i doktrin innebär uppsamlingsbestämmelsen att den valda 

lagstiftningstekniken till viss del förlorar sitt syfte, då bestämmelsen är svårtolkad.81 

En första fråga som uppkommer vid tolkning av punkt 4 är vad som ska vara 

svårt att förutse. Ursprungligen formulerades bestämmelsen så att det avsåg en ”annan 

liknande svårförutsebar förlust”, vilket även är den formulering som används i den finska 

                                                 
76 Herre s. 436. 
77 Se 67 § 2 st. 5 p. finska köplagen (1987/355). Se även § 67 norska kjøpsloven. 
78 Prop. 1988/89:76 s. 200. 
79 Håstad, Festskrift till Lassen, s. 475. 
80 Prop. 1988/89:76 s. 48. 
81 Ramberg & Herre s. 576 och Herre s. 441 f. 
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köplagen. Lagrådet ansåg dock att detta kunde missförstås på så sätt att även förluster 

enligt punkterna 1–3 ska vara svåra att förutse. Risken för att indirekta skador ska 

uppkomma behöver dock inte alls vara svårt att förutse. Lagrådet föreslog därför den 

formulering som senare antogs i köplagen.82 Det som kan vara svårt att förutse är istället 

vilken ekonomisk skada som kommer bli följden av avtalsbrottet. Ordet ”den” syftar 

tillbaka på ”liknande förlust”, dvs. sådana förluster som anges i punkterna 1–3. Det kan 

vara svårt att förutse att sådana förluster uppkommer alls men framför allt svårt att förutse 

storleken på den ekonomiska skadan. Således ska punkt 4 troligtvis tolkas så att både 

omfattningen och arten på skadan ska bedömas för att avgöra om en förlust faller in under 

den fjärde punkten.83  

En konsekvens av den av lagrådet föreslagna formuleringen är att bestämmelsen, 

till skillnad från den finska motsvarigheten, språkligt kan tolkas så att en bedömning av 

svårförutsebarheten ska göras i varje enskilt fall. De situationer som punkterna 1–3 tar 

sikte på utgör typfall och en parts insikter i varje enskilt fall är inte avgörande för 

klassificeringen av förlusten. På samma sätt kan den finska motsvarigheten till punkt 4 

tolkas så att det är en bedömning av typfallet som avses (”annan liknande svårförutsebar 

förlust”). Denna reglering följer således systematiken i stycket. Om den svenska punkt 4 

tolkas enligt sin ordalydelse kan det istället leda till att en skada, som typiskt sett är 

svårförutsebar och därför borde bli indirekt, kan bli direkt om den avtalsbrytande parten 

i det enskilda fallet kunde förutse den uppkomna skadans art och omfattning. Detta skulle 

innebära en stor osäkerhet kring bedömningen i varje enskilt fall och få oförutsedda 

konsekvenser.84 Att lagrådet troligen inte avsåg att förändra regelns materiella innehåll, 

utan endast förtydliga att förluster enligt punkt 1–3 inte måste vara svårförutsebara, talar 

emot att punkt 4 ska tolkas utifrån det enskilda fallet.85 

För att 67 § 2 st. 4 p. ska bli tillämplig räcker inte att förlusten till art och 

omfattning är svårförutsebar. Det krävs även att förlusten ska ”likna” sådan förlust som 

faller in under punkt 1–3. Exempel på sådan liknande förlust är förlorad goodwill, som 

inte leder till minskad omsättning eller utebliven vinst, men som innebär att den 

skadelidande parten måste göra mer reklam eller får ökade utgifter för kundtjänst.86 

                                                 
82 Prop. 1988/89:76 s. 234. 
83 Ramberg & Herre s. 576 f. och Herre s. 442 f.  
84 Ramberg & Herre s. 577 f. och Herre s. 444 ff. 
85 Herre s. 445 f.  
86 Ramberg & Herre s. 582. 



26 

 

Prisskillnad vid täckningsköp utgör enligt förarbetena en direkt förlust.87 Denna förlust 

skulle dock kunna falla in under ordalydelsen i punkt 4, då den liknar utebliven vinst och 

då skadans storlek är svår att förutse. Förklaringen till denna klassificering av prisskillnad 

som direkt förlust kan enligt Ramberg och Herre möjligen förklaras med att prisskillnaden 

beräknas utifrån marknadsvärdet medan storleken på den uteblivna vinsten bedöms i varje 

enskilt fall. Detta innebär att den uteblivna vinsten är mer svårförutsebar än pris-

skillnaden.88 Om prisskillnad verkligen är en direkt förlust för att den är mindre 

svårförutsebar än utebliven vinst, åskådliggör det hur tunn gränsen är mellan direkta och 

indirekta skador. Propositionens uttalande om prisskillnad vid täckningsköp visar på hur 

inkonsekventa vissa förarbetsuttalanden är. Trots att syftet var att skapa tydlighet är punkt 

4 svårtillämpad och leder ofta till bristande förutsebarhet. 

 

3.4 Ersättning till tredje man 

3.4.1 Skadestånd till tredje man 

I förhållande till tredje man är enligt förarbetena endast den uteblivna förlusten enligt 

punkt 3 i 67 § 2 st. köplagen en indirekt förlust. Andra förluster i förhållande till tredje 

man anses inte falla in under punkt 3 och är därför direkta, i de fall de inte kan hänföras 

till punkterna 1–3 i andra stycket. Uttalandet i propositionen innebär att en direkt förlust 

som en köpare lider mot tredje man, vilken uppstår till följd av säljarens avtalsbrott i 

förhållande till köparen, även mellan köparen och säljaren ska bedömas vara en direkt 

skada.89 Denna kanalisering bakåt av förlusten motiveras av att skadeståndsansvaret 

ytterst ska läggas på den part som felet eller dröjsmålet härstammar ifrån.90 Det rimliga i 

att kanalisera skadeståndet bakåt är omdiskuterat.  

Att skadestånd till tredje man kan kanaliseras bakåt vad avser de direkta 

förlusterna är enligt Håstad en inkonsekvent behandling av köpare som vid säljarens 

avtalsbrott inte har hunnit träffa avtal om vidareförsäljning. Den köpare som har ett avtal 

med tredje man kan få ersättning av sin säljare för direkta avhjälpningskostnader hos 

tredje man och skadestånd till denna eftersom dessa kanaliseras bakåt. Den köpare som 

inte har ingått ett avtal om vidareförsäljning kommer dock inte att få ersättning för 

utebliven vinst vid uteblivna avtal.91  

                                                 
87 Prop. 1988/89:76 s. 201. 
88 Ramberg & Herre s. 582. 
89 Prop. 1988/89:76 s. 200 och s. 202. 
90 Prop. 1988/89:76 s. 49. 
91 Håstad s. 208 f. 
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Det är möjligt att anse att skadestånd som en köpare måste betala till tredje man på grund 

av säljarens avtalsbrott är en indirekt skada enligt punkt 3, dvs. utebliven vinst på grund 

av att avtal med tredje man fallit bort eller inte blivit riktigt uppfyllt. Frågan beror på 

tolkningen av bestämmelsen. Vid en tolkning som innebär att hela vinsten måste utebli 

för att punkt 3 ska vara tillämplig kommer skadestånd till tredje man bli en direkt förlust 

(alternativt falla in under punkt 4, se nedan). Det är dock möjligt att delvis utebliven vinst 

också ska anses vara en indirekt förlust. Det skadestånd köparen blir tvungen att betala 

till tredje man kommer innebära att vinstmarginalen minskar. På så sätt kommer del av 

vinsten utebli på grund av skadeståndet.92 67 § 2 st. 3 p. täcker även in båda de fallen att 

avtalet med tredje man fallit bort och att avtalet inte har blivit riktigt uppfyllt. I det 

förstnämnda fallet kommer köparens hela vinst utebli, då ingen vidareförsäljning till 

tredje man sker. I det senare fallet kommer dock omständigheterna i det enskilda fallet 

avgöra hur stor del av den planerade vinsten som uteblir. För att punkt 3 ska fylla en 

funktion som begränsning av skadeståndets omfattning mellan köpare och säljare bör 

därför även reducerad vinst falla in under punkten 3.93  

För det fall skadestånd som en köpare betalar till tredje man på grund av en 

säljares avtalsbrott inte kan passas in under punkt 3 kan en prövning göras mot punkt 4. 

Att köparens vinst minskar på grund av skadeståndet bör betraktas som en förlust som 

liknar förlust enligt punkt 3 och som till art och omfattning är svår att förutse. Slutsatsen 

av detta blir att skadestånd som en köpare måste utge till tredje man i många fall kommer 

kunna inordnas under de indirekta förlusterna, i motsats till vad som anförs i 

förarbetena.94 

 

3.4.2 Viten till tredje man 

Förarbetena undantar viten till tredje man från de direkta skadorna. Viten för dröjsmål 

ska enligt propositionen ”i allmänhet” anses som indirekta skador då dessa innebär ett 

frivilligt åtagande som köparen kan skydda sig mot genom att även i förhållande till 

säljaren avtala om vite vid dröjsmål.95 Detta uttalande tycks bygga på premissen att 

vitesklausuler är likadant utformade i alla säljled. Har vite inte avtalats i alla led tycks 

propositionen anse att det ska ligga köparen till last. Som påpekas i köplagskommentaren 

                                                 
92 Ramberg & Herre s. 578 f. 
93 Herre s. 438 f. 
94 Ramberg & Herre s. 579. 
95 Prop. 1988/89:76 s. 202. 
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kan detta argument kritiseras då vitesbestämmelserna ofta ser olika ut i olika säljled. Viten 

kan även skilja beloppsmässigt.96 Det är vidare inkonsekvent att viten vid dröjsmål ska få 

denna ofördelaktiga särbehandling medan schabloniserade ersättningar för fel bedöms 

som en direkt skada.97 Ett av de uttalade syftena bakom köplagens indelning av direkta 

och indirekta skador är att lagen ska kunna användas av mindre företag och mellan 

privatpersoner. Även detta talar emot en bedömning av viten som indirekt skada, eftersom 

ett sådant inkonsekvent och ofördelaktigt rättsläge för ena parten inte är i linje med lagens 

syfte.98 

Om en köpare blir tvungen att betala vite till sin avtalspart i ett senare säljled på 

grund av säljarens avtalsbrott kommer detta vite i många fall täcka både direkta och 

indirekta skador. Frågan är om köparen då kan kanalisera bakåt den del av vitet som 

motsvarar direkta förluster. Om säljare och köpare inte har avtalat om skadestånd eller 

andra typer av ersättningar på grund av fel eller dröjsmål bör möjligtvis huvudregeln att 

direkta förluster kanaliseras bakåt följas. Då kommer köparen ha möjlighet att få sina 

direkta skador gentemot tredje man ersätta av säljaren.99 Mot detta talar att vitets syfte är 

att förenkla regleringen av ersättningsskyldigheten så att utredning av skadans storlek inte 

behöver företas. Även skadans art blir genom vitet irrelevant och på så vis kan parterna 

undvika tvister.100 Om huvudregeln enligt ovan följs kan detta således leda till en praktiskt 

ohållbar situation. Mot en tolkning innebärande att den del av vitet som avser direkta 

förluster kanaliseras bakåt kan även framhållas att vitesklausuler ofta förekommer för att 

undvika uppdelningen mellan direkt och indirekt förlust.101 

En utredning om ett visst vite avser direkt eller indirekt skada motverkar inte 

endast syftet med viten utan är även praktiskt svår att genomföra. En svårighet ligger i att 

avgöra om den ersättning som köparen måste betala till tredje man verkligen har sitt 

ursprung i säljarens avtalsbrott. Köparen kan till exempel ha bearbetat säljarens vara så 

att den vidaresålda varan inte är identisk med den köpta. Köparen kan även ha underlåtit 

att vidta skadebegränsande åtgärder. Även om tredje mans ersättningsanspråk kan spåras 

tillbaka till säljarens dröjsmål, hade förlusten kanske kunnat ha minskats om köparen 

företagit ett täckningsköp eller någon annan skadebegränsande åtgärd. I fall som dessa 

                                                 
96 Ramberg & Herre s. 579. 
97 Ramberg & Herre s. 579. 
98 Herre s. 446 f. 
99 Åslund s. 40. 
100 Håstad s. 208. 
101 Håstad s. 208. 
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blir omfattningen av skadan ytterst svår att förutse, vilket talar för att den borde betraktas 

som indirekt.102 

På grund av de svårigheter som uppkommer vid en uppdelning av vitet i direkta 

och indirekta förluster kan det argumenteras för att hela det vite som en köpare måste 

betala till tredje man ska anses vara en indirekt förlust i förhållande till köparen. Detta 

oavsett om vitet delvis kommer att täcka direkta förluster, exempelvis om tredje man gör 

ett täckningsköp för att kompensera för köparens avtalsbrott. Det saknas då anledning att 

bedöma olika typer av ersättningar till tredje man på olika sätt. Eftersom viten används i 

stor utsträckning bör även skadestånd bedömas på samma sätt. Möjligen bör alltså all 

ersättning som en köpare måste utge till tredje man på grund av en säljares avtalsbrott 

bedömas vara en indirekt förlust i förhållandet mellan köparen och säljaren.103 Huruvida 

sådan förlust ska anses falla in under 67 § 2 st. 3 p. är som diskuterats ovan osäkert men 

annars bör sådan förlust kunna betraktas som annan svårförutsebar förlust enligt punkt 4.  

Även Saxén anser att skadestånd och viten till tredje man ska tolkas enhetligt. 

Han menar dock att sådan ersättning ska betraktas som en direkt förlust, på det sätt som 

förarbetena förordar. Anledningen till detta är att den ersättning köparen tvingas utge till 

tredje man är direkt anknuten till säljarens presterande. Han argumenterar således för att 

direkta förluster kanaliseras bakåt eftersom det för säljaren är likgiltigt om köparen eller 

köparens köpare lider skadan. Även viten borde kanaliseras bakåt med samma moti-

vering, förutsatt att de inte faller in under regeln om liknande svårförutsebar förlust.104 

Kanalisering av skadeståndet kan möjligen även motiveras av köparens trygghet vid 

vidareförsäljning. Om köparen inte kan skydda sig mot skadeståndsanspråk på grund av 

säljarens avtalsbrott kommer köparen möjligen undvika att sluta avtal med tredje man 

förrän varan har levererats i ett felfritt skick. Detta skulle bli ohållbart på marknaden.105 

I en skiljedom ansågs belopp som köparen utgav till tredje man som en direkt 

förlust, i de fall där köparen själv hade kunnat få ersättning om denna behållit varan. 

Exempelvis skulle då prisavdrag mellan köparen och tredje man bli en direkt förlust även 

mellan köpare och säljare, om köparen skulle ha haft rätt till samma belopp om varan inte 

sålts vidare. Sådana skador som till sin storlek har samband med hur köparen utnyttjat 

                                                 
102 Ramberg & Herre s. 580. 
103 Håstad s. 208 f. och Ramberg & Herre s. 579 f. Även Herre s. 447 ff., som förordar att ersättning till 

tredje man bör ses som en indirekt förlust men som med exempel visar att problem uppstår vid en tolkning 

av ersättningen både som direkt och indirekt förlust. 
104 Saxén, Skadestånd vid avtalsbrott, s. 200 f.  
105 Istner-Byman SvJT 2013 s. 865. 
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varan ansågs då vara indirekta skador. Det innebar att ersättning för bortfall av produktion 

och utebliven vinst samt vite eller skadestånd som köparen betalat till tredje man och som 

köparen, om denna behållit varan, inte hade haft rätt att kräva av sin säljare blev indirekta 

förluster. Även prisavdrag som köparen betalat till tredje man men som köparen inte 

skulle ha haft rätt att kräva av sin säljare bedömdes som en indirekt skada. Jämfört med 

motivuttalandena inskränker denna tolkning köparens rätt att få ersättning från säljaren 

för ersättning till tredje man. Alternativet, som blir konsekvensen om propositionen följs, 

är att köparen kan omvandla en indirekt skada till direkt eftersom de avhjälpnings-

kostnader och skadestånd köparen senare skulle bli tvungen att betala till tredje man 

skulle anses som en direkt förlust. Då skulle köparen få hela vinsten.106 

Då ersättning som en köpare betalar till sin köpare språkligt verkar falla in under 

punkt 3, eller i vart fall punkt 4, och då betydande svårigheter uppkommer att härleda 

skadeståndsbeloppet direkt till säljarens avtalsbrott, talar enligt min mening övervägande 

skäl för att alla skadestånd till tredje man inte kan bedömas vara en direkt förlust. Även 

den omvandlingsmöjlighet som beskrivits i stycket ovan talar för att den reglering av 

ersättningar till tredje man som förordas i förarbetena inte är hållbar. För att konsekvens 

i systemet med uppdelning mellan direkta och indirekta skador ska uppnås bör det saknas 

betydelse om ersättningen är ett skadestånd eller ett vite. Den alternativa modell som 

beskrivs i skiljedomen är möjligtvis den bästa kompromissen. Köparens möjligheter att 

kanalisera ersättningar till tredje man bakåt inskränks i förhållande till den ordning som 

förordas av förarbetena. Regleringens systematik tycks ändå upprätthållas på ett 

konsekvent sätt. Som Saxén argumenterar är det för säljaren likgiltigt om köparens förlust 

uppstår på grund av vidareförsäljning till tredje man eller inte, om det är ersättning som 

köparen ändå har rätt till. Att köparen ska kunna kanalisera all ersättning till tredje man 

bakåt är dock inte hållbart, eftersom det i många fall kommer att vara svårt att visa på 

sambandet mellan skadorna i de olika säljleden. 

 

3.5 Begränsning av skadan 

3.5.1 Konvertering av skadan 

Vid avtalsbrott har den skadelidande parten en skyldighet att begränsa sin skada. Detta 

stadgas i 70 § köplagen och följs inte denna regel kan den skadelidandes skadestånd 

komma att minskas. Köplagens uppdelning mellan direkta och indirekta förluster ansågs 

                                                 
106 Håstad, Festskrift till Lassen, s. 476 f. 
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dock kunna inverka på en skadelidandes vilja att vidta åtgärder som omvandlade en större 

direkt förlust till en mindre indirekt, eftersom skadeståndet i många fall skulle begränsas 

av kontrollansvaret. För att möjliggöra för den skadelidande att i ett sådant fall vidta en 

skadebegränsande åtgärd utan att komma i ett sämre läge, infördes en konverteringsregel 

i 67 § 3 st. Enligt detta stycke ska sådan indirekt förlust som den skadelidande har haft 

för att begränsa en direkt skada också betraktas som direkt. Tolkningen av detta stycke är 

oklar och problem uppstår vid tillämpningen. 

Enligt Ramberg och Herres kommentar till köplagen ska stycket tolkas så att 

endast ”normala” skadebegränsande åtgärder ska ersättas som direkta förluster. Sådana 

åtgärder som däremot tas med ”det direkta syftet att begränsa indirekta förluster” ska inte 

konverteras till direkta utan betraktas som indirekta förluster. Denna slutsats kommer 

författarna till genom en e contrariotolkning av ordalydelsen, vilket motiveras av att den 

skadelidande i annat fall skulle kunna konvertera indirekta förluster i alla fall då det vore 

möjligt att göra ett täckningsköp.107 Om endast normala skadebegränsande åtgärder ska 

konverteras blir således syftet med åtgärden avgörande. Detta uttalande leder självklart 

till frågan vilka skadebegränsande åtgärder som ska anses som normala. Kleineman 

menar att täckningsköp alltid avser att minska den förlust som kommer att uppstå genom 

produktionsbortfall. Även om det är möjligt att finna andra syften med den skade-

begränsande åtgärden än att begränsa den indirekta skadan produktionsbortfall eller 

utebliven vinst kommer en sådan åtgärd ändå alltid medföra en begränsning av den 

indirekta skadan.108 Vad som utgör ”normala” skadebegränsande åtgärder är således 

oklart och i praktiken svåra att finna. Att åtgärder som vidtas för att begränsa en indirekt 

skada inte ska konverteras till direkt utan att även den skadebegränsande åtgärden ska 

anses som indirekt motsägs även av förarbetena. Enligt propositionen är åtgärder för att 

”kompensera effekten av säljarens avtalsbrott”, exempelvis hyra av ersättningsvara, att 

anse som en direkt förlust.109 

Täckningsköp och andra åtgärder som den skadelidande kan vidta för att 

kompensera effekterna av ett avtalsbrott är alltså enligt förarbetena direkta förluster.110 

Att företa ett täckningsköp är således ett lätt sätt för den skadelidande att omvandla sin 

indirekta förlust till direkt. Om omsättningsminskningen är mindre är kostnaden för 

                                                 
107 Ramberg & Herre s. 584. 
108 Kleineman s. 308. 
109 Prop. 1988/89:76 s. 199. 
110 Prop. 1988/89:76 s. 49 och s. 199.  
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täckningsköpet är det dock mer fördelaktigt för den skadevållande att den skadelidande 

avstår från att göra ett täckningsköp. Det följer även av 70 § att den skadelidande ska 

begränsa sin skada på bästa sätt, utan att ta hänsyn till om förlusten blir direkt eller 

indirekt. Frågan är därför om 67 § 3 st. tillåter att den omsättningsminskning, som kunde 

ha konverterats till en direkt skada genom ett täckningsköp men vilket den skadelidande 

avstod ifrån med hänsyn till sin skadebegränsande plikt, bör ersättas såsom direkt.111  

Orden ”har haft” är centrala för tolkningen av stycket. Kleineman och Håstad 

anser att även en underlåtenhet, dvs. att den skadelidande avstår från att företa ett 

täckningsköp, faller in under begreppet ”har haft”.112 Den indirekta förlusten behöver inte 

bestå av en utgift för att den skadelidande ska anses ”ha haft” den. Det saknas annars 

logik mellan 67 § 3 st. och 70 § om den skadelidande inte i sådant fall skulle få den mindre 

indirekta skadan ersatt, då detta är gjort till den skadevållandes fördel.113 Enligt Håstad är 

det dock osäkert om den skadelidande måste ha varit medveten om situationen och fattat 

ett medvetet beslut att avstå från att agera eller om det är möjligt att föra ett hypotetiskt 

resonemang i efterhand.114 Herre anser dock att en sådan tolkning inte är i enlighet med 

lagtexten även om lösningen de lege ferenda är ändamålsenlig.115 Med hänsyn till syste-

matiken mellan 67 § 3 st. och 70 § är det enligt min mening nödvändigt att den 

skadelidande får ersättning för den indirekta skadan, då den skadelidande avstått att lida 

en större direkt skada endast till den skadevållandes fördel. I annat fall saknas incitament 

för den skadelidande att handla i enlighet med 70 §. Med hänsyn till de svårigheter som 

ligger i att överblicka situationen på detta tidiga stadium kan ifrågasättas om den 

minskning av skadeståndet som 70 § föreskriver kommer att fungera tillräckligt 

avskräckande för att den skadelidande inte ska försöka omvandla alla indirekta skador till 

direkta.  

Hittills har konstaterats att de flesta indirekta skador kan omvandlas till direkta. 

Alla täckningsköp och alla situationer där täckningsköp är möjligt men den skadelidande 

avstår till förmån för den skadevållande, utgör direkta skador. Frågan är vilka, om några, 

skador som i alla lägen kommer att förbli indirekta. Endast i de fall då det inte finns 

faktisk möjlighet att göra ett täckningsköp kommer den indirekta skadan förbli indirekt. 

En monopolist kommer således inte kunna konvertera sina indirekta skador genom ett 

                                                 
111 Kleineman s. 313. 
112 Kleineman s. 314 f. och Håstad s. 212. 
113 Kleineman s. 314 f. 
114 Håstad s. 212. 
115 Herre s. 464 f. 
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täckningsköp.116 I övrigt ger detta stycke upphov till en krånglig rundgång som får till 

konsekvens att de allra flesta skadorna kan göras direkta. För de skador som faller in 

under 67 § 2 st. 4 p. innebär det att dessa skador först kommer att konverteras till indirekta 

då de är svårförutsebara, för att sedan åter göras direkta i enlighet med 67 § 3 st.117 Denna 

genomgång visar på de svårigheter som uppstår med den valda uppdelningen mellan 

direkta och indirekta förluster.  

 

3.5.2 Bedömning av den skadebegränsande åtgärden  

Förutom den rundgång systemet i 67 § 3 st. köplagen skapar är det även oklart hur stycket 

ska tolkas. Om flera handlingsalternativ finns, är den skadelidande skyldig att välja det 

alternativ som bäst begränsar skadan. Om den skadelidande väljer ett mer kostsamt 

alternativ än nödvändigt är den skadevållande endast skyldig att ersätta kostnaden för det 

mest konstadseffektiva alternativet.118 Vilket som är det bästa handlingsalternativet är dock 

inte alltid lätt för köparen att avgöra. Problemet illustreras i en av Håstad refererad 

skiljedom där tvisten gällde leverans av betong. En köpare av betong skulle gjuta ett 

vattentorn åt tredje man, och krav ställdes självklart på att konstruktionen skulle vara 

vattentät. Eftersom betongen var behäftad med fel uppstod dock sprickor i betongen. 

Köparen hade i det läget två olika handlingsalternativ: Antingen kunde köparen avbryta 

gjutningen med dröjsmålsansvar gentemot tredje man och stora kostnader för kranhyra 

och arbetskraft som inte kunde utnyttjas som följd. Eller så kunde arbetet fortsätta och de 

fel som uppstod avhjälpas i efterhand. Eftersom sprickorna till en början inte såg alltför 

stora ut fortsatte arbetet. Detta handlingsalternativ framstod i efterhand som fel beslut, då 

köparens avhjälpningskostnader och prisavdrag till tredje man blev väldigt stora.119 

Med hänsyn till de beskrivna svårigheterna som kan uppstå i en situation där 

köparen på grund av säljarens avtalsbrott ska begränsa sin skada får tolkningen av 67 § 3 

st. stor betydelse. Uttrycket ”har haft” i stycket kan antingen tolkas så att en handling som 

är företagen för att begränsa skadan rent faktiskt måste ha åstadkommit en begränsning 

av skadan. Alternativt kan bestämmelsen tolkas så att det är tillräckligt att handlingen 

företogs i syfte att begränsa skadan. Om bedömningen görs i efterhand, när det kan 

konstateras att en skadelidandes handlande rent faktiskt begränsat skadan, uppstår 
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117 Kleineman s. 309. 
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119 Håstad, Festskrift till Lassen, s. 475. 
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troligtvis inga större bevisproblem. Om syftet däremot är avgörande måste den 

skadelidande göra en riskavvägning av hur troligt det är att olika typer av skador kommer 

att ersättas.120 

Att bedömningen ska göras i efterhand motiveras av svårigheten i att fastställa 

den skadelidandes syfte med en viss handling. Om bedömningen görs i efterhand är det 

lätt att konstatera om den skadelidandes handling har begränsat skadan.121 Även vissa 

förarbetsuttalanden talar för en efterhandsbedömning. Bland annat uttalas att den hand-

ling den skadelidande vidtar ”ska” ha lett till en begränsning av den direkta förlusten. 

Enligt propositionen ersätts endast de kostnader som uppstår för begränsning av direkt 

skada om det är det mest förmånliga alternativet för den skadevållande, vilket också 

indikerar att en bedömning bör göras i efterhand.122 Argument för att bedömningen ska 

göras vid tidpunkten för handlingen är att det kan läsas in i den skadelidandes plikt att 

enligt 67 och 70 §§ begränsa skadan och att det följer av bestämmelsens formulering ”för 

att” begränsa skadan. Bedömningen av om denna plikt har uppfyllts ska då göras från den 

skadelidandes perspektiv vid tiden för uppfyllande av plikten, när det alltså är fråga om 

en riskavvägning från den skadelidandes sida. Om bedömningen ska göras i efterhand 

kan det bli orimligt betungande för den skadelidande. Eftersom den skadelidande vidtar 

en handling i den skadevållandes intresse finns anledning att låta den skadevållande stå 

risken för att den handling som den skadelidande avsåg att bli den mest förmånliga, sedan 

inte blir det.123 

Enligt Ramberg och Herres kommentar till köplagen bör en förhandsbedömning 

göras. En bedömning som görs efter att handlingen vidtagits innebär att den skadelidande 

endast kommer att få ersättning för de kostnader som rent faktiskt har begränsat skadan. 

Då är det inte säkert att den skadelidande kommer att riskera att lida en indirekt förlust i 

syfte att begränsa skadan till förmån för den skadevållande. Istället lär den skadelidande 

välja att lida en större direkt förlust för att vara säker på att få ersättning för skadan. Den 

förhandsbedömning som görs bör därför enligt författarna utgå ifrån om de åtgärder som 

den skadelidande vidtagit har varit ekonomiskt motiverade och i syfte att begränsa 

skadan. Om så är fallet ska den skadelidande få hela sin förlust ersatt som direkt.124 Mot 

att bedömningen ska avse tidpunkten för åtgärden kan anföras att det är svårt att föra 

                                                 
120 Ramberg & Herre s. 584 f. 
121 Ramberg & Herre s. 585. 
122 Prop. 1988/89:76 s. 201 och Herre s. 457 f. 
123 Ramberg & Herre s. 585 f. 
124 Ramberg & Herre s. 585 f. 
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bevisning om avsikter, vilket skulle kunna leda till många tvister och ett svårt bevisläge. 

I ett sådant läge skulle beviskravet kunna ställas mycket lågt.125 

Möjligen skulle båda tidpunkterna för bedömningen kunna tillämpas, beroende 

på omständigheterna i det enskilda fallet. Om det kan bevisas att den skadelidande efter 

noga överväganden har valt ett handlingssätt i syfte att begränsa sin direkta skada synes 

det oskäligt att inte ersätta den skadelidande för att situationen inte har utvecklats på det 

sätt som förutsattes. Å andra sidan är det också oskäligt att den skadelidande inte blir 

kompenserad om en handling har minskat den skadevållandes skada, även om den hand-

lingen inte vidtogs i syfte att begränsa skadan.126 Enligt min mening är det med hänsyn 

till de många olika situationer som kan uppkomma motiverat att låta omständigheterna i 

det enskilda fallet avgöra om det är rimligt att omvandla den indirekta skadan till direkt. 

Har skadan rent faktiskt begränsats verkar det oskäligt att inte låta den skadelidande få 

fördel av detta. På samma sätt verkar det också oskäligt att en skadelidande som har vid-

tagit de åtgärder som vid tiden för avtalsbrottet verkar som det bästa sättet att begränsa 

skadan, till den skadevållandes fördel, inte ska få ersättning för detta även om resultatet 

blir ett annat än tänkt. Jag anser således att bedömningen av den skadebegränsande hand-

lingen bör kunna göras både före och efter handlingen har vidtagits. 

 

3.6 Indirekt skada i försäkringsrätten 

Indirekt skada diskuteras inte endast i köprätten utan även i försäkringsrätten. Indirekta 

skador i försäkringsrätten kan delas upp i två kategorier. Till den ena kategorin hör im-

materiella indirekta skador där skadan består av en förmögenhetsförlust. Avbrottsskador, 

dvs. förluster som uppkommer när egendom inte kan användas för att annan egendom har 

skadats, är en sådan immateriell indirekt skada. Exempelvis kan maskiner i en fabrik inte 

användas om fabriksbyggnaden skadats i en brand. Till den andra kategorin hänförs 

materiella indirekta skador.127 Om ett hus och en flaggstång är försäkrade mot skada ge-

nom blixt och blixten slår ner i flaggstången så att den bryts är det en direkt skada. Om 

den avbrutna flaggstången sedan faller ner på huset så att huset skadas uppstår en 

materiell indirekt skada på huset.128 Radetzki diskuterar hur gränsdragningen mellan 

ersättningsgilla och inte ersättningsgilla materiella indirekta skador ska dras och 
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slutsatsen är att ett krav på adekvat kausalitet får avgöra om skadan är ersättningsgill. 

Adekvanskravet i försäkringsrätten är dock lägre ställt än i den utomobligatoriska 

skadeståndsrätten.129 De försäkringsrättsliga begreppen indirekt skada och följdskada är 

som framgår av exemplen nedan överlappande. Avgränsningen av ersättningsgilla skador 

i försäkringsrätten kommer därför att diskuteras i samband med att begreppet följdskada 

utreds, se vidare avsnitt 4.2. 

 

3.7 Sammanfattande kommentarer 

Köplagens reglering av skadestånd enligt 67 § är som framgått både komplicerad och 

inkonsekvent. För det första ligger en svårighet i att dra gränsen mellan direkta och 

indirekta skador. Framför allt andra styckets fjärde punkt innebär att den valda lagstift-

ningstekniken förlorar sitt syfte. Ordalydelsen i 67 § 2 st. 4 p. köplagen är svårtolkad och 

det är oklart vad som ska vara svårt att förutse för att skadan ska bli indirekt. Troligtvis 

ska dock förutsebarheten avse skadans storlek och art, snarare än att skadan alls är en 

svårförutsebar följd av avtalsbrottet. Det är vidare oklart om det är ett typfall som avses, 

vilket är fallet med de indirekta skador som räknas upp i 67 § 2 st. 1–3 p., eller om 

förutsebarhet i det enskilda fallet kan konvertera en annars indirekt skada till direkt. Med 

hänsyn till systematiken i lagrummet blir slutsatsen att bedömningen ska göras utifrån ett 

typfall och inte utifrån vad säljaren kunnat förutse i det enskilda fallet. 

För det andra är de förarbetsuttalanden som finns angående ersättning till tredje 

man problematiska. Förarbetena skiljer mellan skadestånd och viten, där skadestånd ska 

vara en direkt förlust medan viten är en indirekt. Denna typ av ersättning till tredje man 

kan dock falla in under ordalydelsen i antingen 67 § 2 st. 3 p. eller 4 p. och det får anses 

omotiverat att skadestånd och viten skulle bedömas olika. Om vitet måste delas upp i 

direkta och indirekta skadeposter för att avgöra vilken ersättning köparen har rätt att få 

kompenserad av säljaren skulle vitets syfte att förenkla ersättningsberäkningen gå 

förlorad. Vidare lär svårigheter uppkomma i att härleda säljarens avtalsbrott till en viss 

ekonomisk skada mellan köparen och tredje man. En lösning är att betrakta alla er-

sättningar som köparen måste utge till tredje man på grund av säljarens avtalsbrott som 

indirekt förlust. Detta får dock anses som strängt för köparen. Möjligen är därför den 

bästa lösningen att köparen kan kanalisera bakåt sådana ersättningar som köparen skulle 

ha haft rätt till, om varan inte sålts vidare. 
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För det tredje kan konstateras av denna genomgång av gällande rätt att svårigheter skapas 

av konverteringsmöjligheten i 67 § 3 st. Den språkliga utformningen är även i detta stycke 

oklar; krävs ett syfte att begränsa skadan eller måste den skadebegränsande åtgärden 

enligt en efterhandsbedömning rent faktiskt ha begränsat skadan? Enligt min mening kan 

båda dessa metoder tillämpas, beroende på det enskilda fallet. Denna otydlighet utgör 

dock inte styckets största brist. Täckningsköp och andra åtgärder som köparen kan vidta 

för att kompensera säljarens avtalsbrott, exempelvis att låta sina anställda arbeta övertid, 

ska betraktas som en direkt skada. För att upprätthålla systematiken måste då alla 

situationer där täckningsköp är möjliga, men köparen avstår med hänsyn till säljaren och 

den skadebegränsande plikten i 70 §, innebära att den indirekta skadan konverteras till 

direkt. Detta får till följd att köparen i de allra flesta fall kommer kunna konvertera 

indirekta skador till direkta. 

Routamo beskrev på det nordiska juristmötet 1987 hur, då en säljare av 

automatsvarvar är i dröjsmål, köparna A, B och C kan påverkas helt olika av samma 

avtalsbrott. Han illustrerar på detta sätt ett av de mest grundläggande problemen med 

uppdelningen mellan direkt och indirekt skada, nämligen att det är den skadelidandes 

handlingar efter avtalsbrottet som kommer att vara avgörande för rätten till ersättning.130 

Med hänsyn till dessa problem med den nuvarande regleringen finns anledning att 

ifrågasätta om lagstiftarens premiss att indirekta skador är mer svårförutsebara och 

avlägsna än direkta skador stämmer. Kleineman menar att systematiken i 67 § köplagen 

utgör ”en slags intellektuell härdsmälta”.131 Jag är beredd att hålla med. 

 

 

                                                 
130 Routamo, Det 31 nordiska juristmötet, s. 219 f. 
131 Kleineman s. 315. 
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4 Följdskada 

4.1 Följdskada i köprätten 

Vad som utgör följdskada i köprätten är inte helt klart. Detta avsnitt avser att utreda om 

det finns skillnader mellan följdskada och indirekt skada och, om skillnader kan 

konstateras, vad dessa består i. Syftet med att diskutera begreppet följdskada är att på så 

sätt bättre förstå köplagens uppdelning mellan direkt och indirekt skada. Köplags-

kommentaren definierar följdförlust som en avledd men inte direkt följd av avtalsbrottet. 

Exempelvis är förluster enligt 67 § 2 st. 1 p. typiska följdförluster.132 Saxén å sin sida 

menar att följdskada är ett svårdefinierat begrepp som ofta innefattar både direkta och 

indirekta skador. Saxéns slutsats är att ”ju säkrare vinstutsikten är, desto närmare ligger 

det att anse att skadan redan existerar”133. Detta tolkar jag som att när skadan mer direkt 

påverkar den vinst som avtalet avser att skapa, rör det sig inte om en följdskada utan en 

direkt skada. Hur osäker vinstutsikten måste bli för att skadan ska räknas som en 

följdskada framgår dock inte av Saxéns tolkning och stora gränsdragningsproblem lär 

uppkomma. 

Saxéns definition anknyter dock till den förklaring av begreppet som ges av 

köplagsutredningen i SOU 1976:66. Följdskador anses till stor del bero på köparens 

individuella förhållanden och är därför oberäkneliga för säljaren. För säljaren utgör därför 

skyldighet att ersätta sådana skador ett betydande riskmoment. En begränsad ersättnings-

rätt för följdskador ansågs även motiverat då köparen till viss del kan försäkra sig mot 

sådana skador.134 Utredningen gjorde skillnad mellan direkta förluster, utlägg och följd-

förluster. De två första skadetyperna skulle enligt utredningen ersättas utan krav på 

vållande, men med undantag för force majeure. För att den skadelidande parten skulle få 

ersättning för följdförluster krävdes vållande, att säljaren utfäst en garanti eller liknande 

fall.135 Utredningen ville dock inte begränsa rätten till skadestånd för följdförluster till 

endast de fall då säljaren handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst. Trots att denna avgräns-

ning av skadeståndsskyldigheten är vanlig i standardavtal ansåg utredningen att det fanns 

fall då ersättning för följdskada är motiverad, även då grov culpa inte föreligger.136 Den 

senare utredningen NU 1984:5 gjorde inte skillnad mellan direkta skador å ena sidan och 

indirekta eller följdskador å andra sidan. Utredningen ansåg att adekvansläran var 

                                                 
132 Ramberg & Herre s. 581. 
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tillräcklig för att begränsa skadeståndet så att inte alltför långtgående ersättningsanspråk 

skulle kunna göras.137 Propositionen använder terminologin indirekta skador och disku-

terar inte hur detta begrepp förhåller sig till begreppet följdskada.138 

Den definition av följdskada som används i SOU 1976:66 anknyter nära till pro-

positionens definition av indirekt skada. Utmärkande för båda typer av skador är att dess 

omfattning är svår att förutse för motparten, då de beror på den skadelidandes individuella 

omständigheter och sätt att organisera sig. Utifrån dessa definitioner verkar följdskada 

och indirekt skada avse samma typ av skada. Konstruktionen att ha olika ansvarsgrunder 

för olika skador innebär också att gränsdragningsproblem med skadetyperna lär upp-

komma, oavsett om de mer svårförutsebara skadorna benämns som följdskador eller 

indirekta skador. Köplagsutredningen ger vissa exempel på följdskada. Minskning i 

omsättning till följd av avtalsbrottet är en följdförlust.139 Även sådan förlust som köparen 

lider då denna måste betala skadestånd till tredje man på grund av att säljaren är i dröjsmål 

eller levererar en felaktig vara anses som en följdförlust.140 Enligt propositionen till 

köplagen kan emellertid skadestånd till tredje man kanaliseras bakåt som en direkt förlust 

mellan köpare och säljare. Detta kommer dock inte till uttryck i lagtexten utan sådan 

förlust skulle kunna falla in under punkt 3 eller 4 i 67 § 2 st. och således bedömas som 

indirekt. Väljer man att följa propositionens uttalande föreligger alltså en skillnad mellan 

begreppet följdskada och indirekt skada. Frågan beror ytterst på hur indirekt skada 

definieras men då det finns argument för att betrakta skadestånd till tredje man som en 

indirekt skada skulle begreppen kunna sägas överlappa varandra. 

Utebliven vinst kunde enligt köplagsutredningen dels betraktas som direkt 

förlust, dels som följdförlust. Om köparen exempelvis inte har möjlighet att göra ett 

täckningsköp för att ersättningsvara inte finns tillgänglig på marknaden, skulle förlorad 

vinst kunna ersättas som direkt förlust.141 Utredningen ansåg dock att utebliven vinst i 

vissa andra fall skulle bli en följdförlust. Det rörde sig om de fall då den uteblivna vinsten 

inte helt kompenserades av täckningsköpet eller av ersättningen för den direkta uteblivna 

vinsten. Som exempel på utebliven vinst som följdförlust ges att en köpare hade företagit 

det köp som på grund av avtalsbrottet blev täckningsköp, även om avtalet med säljaren 

blivit riktigt uppfyllt. Då hade köparen alltså gjort vinst på ytterligare ett köp om 

                                                 
137 NU 1984:5 s. 183 ff. 
138 Se prop. 1988/89:76 s. 47, som är enda stället ”följdskador” nämns utanför produktansvarets område. 
139 SOU 1976:66 s. 163. 
140 SOU 1976:66 s. 257. 
141 SOU 1976:66 s. 255. 



40 

 

avtalsbrottet inte hade inträffat.142 Denna typ av förlust skulle troligtvis betraktas som en 

indirekt förlust enligt köplagen, antingen under punkt 3 i 67 § 2 st. eller som en liknande 

svårförutsebar förlust enligt punkt 4.143 Även här överensstämmer följdförlust och 

indirekt skada. Slutligen anger utredningen att förlorad goodwill som innebär en 

ekonomisk skada i form av minskade intäkter eller ökade kostnader är en följdförlust. 

Goodwillförlust som leder till minskad ersättning är som bekant en indirekt skada enligt 

67 § 2 st. 1 p. Goodwillförlust som innebär ökade kostnader men som inte påverkar 

omsättningen bedöms troligtvis som en indirekt skada i köplagen enligt punkt 4.144 

Vid en sammanfattad jämförelse mellan de exempel på följdskada som ges i 

köplagsutredningen tycks begreppet följdskada i stort överensstämma med indirekt skada. 

Enligt den finska utredningen Kommittébetänkande 1973:12, som föregick den svenska 

köplagsutredningen, ska dock övertidsarbete hos anställda för att kompensera säljarens 

avtalsbrott betraktas som följdförlust.145 I den svenska propositionen anges uttryckligen 

att sådant övertidsarbete ska ersättas som en direkt förlust.146 Av genomgången framgår 

att det precis som med indirekt skada är svårt att klart definiera begreppet följdförlust. 

Gemensamt för de båda begreppen är att skadetypen i många fall kommer bero på vem 

som i det enskilda fallet är den skadelidande och hur denna väljer att agera när 

avtalsbrottet är ett faktum.147 Grundläggande för båda begreppen är att de avser förluster 

som till sin omfattning är svåra att förutse därför att de till stor del beror på individuella 

omständigheter som köparen och hur denna organiserat sin verksamhet. 

 

4.2 Följdskada i försäkringsrätten 

Hur ersättningsgilla skador ska avgränsas från skador som inte är ersättningsgilla 

diskuteras även i försäkringsrätten. Att direkta följder av den försäkrade händelsen ska 

ersättas står klart. Vid brandförsäkring ersätts exempelvis den egendom som skadats av 

branden. Vad som utgör en följdskada och vilka av dessa som försäkringstagare har rätt 

att få ersatta är dock svårare att avgöra. Exempelvis uppstår en följdskada om det vatten 

som används för att släcka en brand i ett hus tränger in i grunden i ett annat hus och då 

det är kyligt väder skadar släckvattnet grunden i det andra huset.148 Ett annat exempel är 

                                                 
142 SOU 1976:66 s. 257 f. 
143 Se ovan avsnitt 3.3.4 och 3.3.5. 
144 Se ovan avsnitt 3.3.5. 
145 Köplagskommitténs betänkande 1973:12 s. 89. 
146 Prop. 1988/89:76 s. 49. 
147 Se ovan Routamos exempel som beskrivs i avsnitt 3.1. 
148 SkVN 8/1947.  
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att ett vattenledningssystem skadas och då vatten strömmar ut skadas trävirket i ett tak. 

På grund av rötan i taket faller en kristallkrona ner och skadas.149 Täcker brand-

försäkringen i det första fallet och vattenledningsskadeförsäkringen i det andra fallet 

dessa följdskador? 

Tidigare ansågs försäkringen endast täcka direkta följder. Följdskador var då helt 

undantagna från försäkringsbolagens ersättningsskyldighet.150 Detta gäller dock inte 

längre även om gränsdragningen för följdskador fortfarande är oklar. Ett sätt att avgränsa 

vilka följdskador som ska ersättas är genom adekvansläran. Sådana skador som är en 

påräknelig följd av skadan ska då ersättas, medan skador som inte är påräkneliga faller 

utanför skyddet.151 Schmidt har kritiserat denna lära. Han menade att försäkringsrätten 

skiljer sig från den utomobligatoriska skadeståndsrätten på så sätt att skadeståndsrätten 

utgör samhällets medel att fostra människor till att vara aktsamma samt att skadan genom 

skadeståndet flyttas från den skadelidande parten till den skadevållande. Försäkrings-

rätten avser istället att fördela risken för skada på en större grupp och på så sätt utjämna 

skador som för den enskilda framstår som oberäkneliga. Då adekvansläran avser att 

utesluta just oberäkneliga skador kan denna inte användas, då syftet med försäkringen för 

försäkringstagaren är att få ersättning för just oberäkneliga skador.152 Schmidts slutsats 

är därför att alla skador som ”enligt gemene mans uppfattning ha sin naturliga förklaring 

i det nödläge, vari försäkringstagaren kommit genom den utpekade orsaken” ska 

ersättas.153 Detta innebär att även inadekvata följder ska ersättas och ett omfattande ansvar 

för följdskador för försäkringsbolaget. Även Johansson är kritisk till adekvansläran då 

försäkringens syfte är att ersätta oberäkneliga skador.154 

Radetzki menar att de av Schmidt framförda argumenten – att försäkringsrätten 

inte tjänar samma preventiva syfte som den utomobligatoriska skadeståndsrätten och att 

adekvansläran innebär ett avsteg från försäkringsrättens syfte att ersätta oberäkneliga 

följder – visserligen är välgrundade men att en annan grundläggande försäkringsrättslig 

princip talar för adekvansläran. Försäkringsgivaren måste nämligen redan vid avtalets 

ingående ha möjlighet att beräkna premien för de risker som övertas. Eftersom Schmidts 

modell innebär att ett stort antal följdskador, som vid ingående av försäkringsavtalet anses 

                                                 
149 SkVN 8/1951.  
150 Hellner s. 101.  
151 Hellner s. 101. 
152 Schmidt, Faran och försäkringsfallet, s. 214 ff. 
153 Schmidt, Faran och försäkringsfallet, s. 219. 
154 Johansson, Varuförsäkringsrätt, s. 240 f. 
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oberäkneliga, ska vara ersättningsgilla kommer försäkringsgivarens riskbedömningar 

vara mycket osäkra. Detta kommer leda till en mycket hög premie. För att undvika detta 

anser Radetzki att det avsteg adekvansläran utgör från vissa försäkringsrättsliga principer 

motiveras av andra, tyngre vägande principer. Slutsatsen blir att adekvansläran lämpar 

sig väl för att även i försäkringsrätten avgränsa vilka skador som ska anses 

ersättningsgilla. Följdskador ersätts således om de är en adekvat följd av den inträffade 

skadehandlingen.155 

Även Hellner diskuterar användandet av adekvansläran som en metod för att 

bestämma vilket orsakssamband mellan inträffad händelse och skada som krävs i 

försäkringsrätten. Han anser att kravet på orsakssamband enligt huvudregeln bör ställas 

lågt. I de fall parterna vill undanta följdskador i större utsträckning kan detta göras genom 

en klausul i avtalet.156 Sådana följdskador som uppkommer genom en omständighet som 

inte orsakas av mänskligt handlande, ska anses adekvata om de ligger ”i farans riktning”. 

I detta uttryck läggs två faktorer: dels att sannolikheten för den inträffade skadan generellt 

ska ha ökat genom händelsen, dels att skadan i någon mån är typisk i förhållande till den 

inträffade händelsen. För denna typ av följdskador anser Hellner således att adekvans-

läran kan användas för att avgöra vilka skador som är ersättningsgilla, men att krav på 

orsakssambandet inte ska ställas lika högt som i skadeståndsrätten.157 Även Radetzki 

anser att det försäkringsrättsliga adekvanskravet bör ställas lägre än det skadestånds-

rättsliga. Han menar att detta bland annat motiveras av den av Schmidt omtalade 

motsättningen mellan krav på adekvat kausalitet och försäkringsrättens syfte.158 För så-

dana följdskador som uppkommer till följd av mänskligt handlande (som exempel anges 

att en bil har kört ner i diket och skadas då föraren försöker få upp bilen ur diket) menar 

Hellner att sambandet bedöms utifrån om följdskadan är en normal följd av den inledande 

händelsen (i exemplet att bilen kördes i diket). Bedömningen av om det är en normal följd 

leder till en typ av culpabedömning, där följdskadan täcks av försäkringen om handlingen 

är normal och försvarlig. Om föraren i exemplet däremot skulle förfara vårdslöst när hen 

får upp bilen ur diket bör följdskadan inte vara ersättningsgill. Hänsyn måste dock tas till 

den speciella situationen och aktsamhetskravet kan därför inte ställas alltför högt.159 

                                                 
155 Radetzki s. 229.  
156 Hellner s. 103. 
157 Hellner s. 103 f. 
158 Radetzki s. 230. 
159 Hellner s. 104. 
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Praxis på området är knapp och inte särskilt upplysande. I NJA 1937 s. 662 hade ett hus 

brunnit ner och då ägaren sedan skulle återuppbygga sitt hus kunde han inte lagligen göra 

detta på grund av husets läge. Brandförsäkringen ansågs principiellt täcka den skada 

försäkringstagaren härigenom led. Orsakssambandet är här adekvat även om det inte rör 

sig om en direkt skada.160 Ett mer komplicerat händelseförlopp bedömdes i NJA 1943 s. 

319. Då åskan slog ner i ett hus blev en telefonledning strömförande. En telefonstolpe föll 

sedan omkull och kom i kontakt med ett stängsel till en hästhage. Både telefonledningen 

och stängslet blev strömförande och då två hästar kom i kontakt med ledningen respektive 

stängslet dödades de. Den aktuella försäkringen täckte skada ”genom åskslag”. HD fann 

att sambandet mellan åskan och skadan, dvs. att två hästar dog, inte var sådant att skadan 

kunde sägas ha uppkommit ”genom åskslag”. Skadan var därför inte ersättningsgill. 

Hellner kommenterar att åskan ökade sannolikheten för skadan och att skadan låg i farans 

riktning eftersom den orsakades av strömmen. Eftersom försäkringsrätten uppställer ett 

lägre adekvanskrav än skadeståndsrätten anser Hellner utgången mindre motiverad.161 

Även Bengtsson menar att skadan ligger i farans riktning, även om det rörde sig om ett 

komplicerat händelseförlopp.162 

I ett senare rättsfall, NJA 1998 s. 448, gällde bedömningen om en 

avbrottsförsäkring skulle anses täcka en viss följdskada. Då skada uppkom på ett 

kärnkraftverk upptäcktes att anläggningen inte uppfyllde en viss säkerhetsstandard, vilket 

ledde till ytterligare två driftavbrott. Frågan var om försäkringen även täckte de två 

följande avbrotten, som var nödvändiga för att höja säkerhetsnivån, eller om endast 

återställande av anläggningen till det skick den hade varit i innan den ursprungliga skadan 

täcktes av försäkringen. Tingsrätten ansåg att det var en tillfällighet att den bristande 

säkerheten hade upptäckts i samband med den ursprungliga skadan och att adekvat 

kausalitet därför inte förelåg mellan skadehändelsen och de två senare driftavbrotten. 

Hovrätten uttalade att adekvanskravet är lägre i försäkringsrätten än i skadeståndsrätten 

med hänvisning till Hellner och fann att adekvat kausalitet förelåg, då säkerhetskravet 

inte hade förändrats efter skadan. HD gjorde inga allmänna uttalanden vad avser 

adekvanskravet utan bedömde att försäkringen inte täckte följdskadan med hänsyn till 

försäkringsavtalets villkor. Tingsrätten och hovrättens domskäl talar dock möjligen för 

att adekvansläran ska användas för att avgöra vilka följdskador som är ersättningsgilla.  

                                                 
160 Se Bengtsson s. 92. 
161 Hellner s. 104. 
162 Bengtsson s. 92.  
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Enligt Bengtsson kan man utifrån praxis och doktrin endast konstatera att det krav som 

ställs på sambandet mellan skadehändelsen och den ersättningsgilla skadan liknar 

adekvansläran. Det innebär att skadan inte får vara för svårförutsebar, säregen eller 

avlägsen. Kravet på samband kan även modifieras av hur försäkringsvillkoren 

formuleras.163 Av denna genomgång av doktrin och praxis menar jag dock att förfarandet 

att avgränsa vilka följdskador som är ersättningsgilla med hjälp av det lågt ställda 

adekvanskrav som Hellner och Radetzki förespråkar får anses som en etablerad metod. 

 

4.3 Jämförelse mellan följdskada och indirekt skada 

Följdskada i försäkringsrätten och i köprätten är begrepp som delvis bygger på olika 

konstruktioner. Inom försäkringsrätten delas inte skadetyperna upp beroende på ansvars-

grund utan för följdskada är endast den yttersta gränsen för vad som utgör en ersättnings-

gill skada av intresse. Denna gräns dras med hjälp av adekvansläran eller teorier om 

exempelvis vad som ligger i farans riktning. Köprättsliga indirekta skador och följdskador 

bygger istället på svårförutsebarhet och kopplas till den enskilda köparens sätt att 

organisera sin verksamhet.  

På ytan tycks dessa olika skadetyper vara två helt olika konstruktioner. Den 

inträffade skadehandlingen i ett försäkringsförhållande är utomobligatorisk medan avtals-

brottet i köpeavtal är inomkontraktuellt. I försäkringsrätten diskuteras avgränsningen av 

ersättningsgilla skador främst utifrån adekvansläran medan köprätten fokuserar på 

svårförutsebarhet utifrån köparens individuella sätt att organisera sin verksamhet. 

Skillnaderna är dock möjligen större terminologiskt och teoretiskt än i praktiken. För båda 

begrepp krävs en avvägning av vilka skador som det är rimligt att försäkringstagaren 

respektive den skadelidande får ersättning för. Detta måste ytterst bestämmas utifrån en 

värdering av de skyldigheter och ekonomiska risker som försäkringsgivaren respektive 

den skadevållande har åtagit sig enligt avtalet. Precis som premien på en försäkring blir 

dyrare om försäkringen täcker många typer av skador eftersom försäkringsbolaget då står 

en större risk, kan man anta att prissättningen på en vara speglar de risker säljare och 

köpare har åtagit sig. Sett ur detta perspektiv ligger således likheten i det grundläggande 

behovet av att avgränsa vilka skador som det är rimligt att ena parten ska ersätta, med 

hänsyn till vilka risker denna part har tagit enligt avtalet.  

                                                 
163 Bengtsson s. 93. 
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Den terminologiska skillnaden och de många och komplicerade metoder att avgränsa 

ersättningsgilla skador från inte ersättningsgilla skador visar istället på svårigheten att 

sätta ord på, eller skapa formler för, vilka skador som generellt kan anses rimliga att få 

ersättning för. Svårigheten ligger således ytterst i att hitta en rättsregel som kan tillämpas 

på relevanta rättsfakta och som får den önskade rättsföljden som resultat. Det krävs en 

flexibel regel som kan anpassas till det enskilda fallet utan att samtidigt bli helt 

verkningslös. Om det är möjligt att formulera en sådan regel ser jag inget hinder för att 

samma regel används för både följdskador och indirekta skador, oavsett rättsområde. 

Följdskada i både försäkringsrätten och köprätten samt indirekta skador i köprätten 

brottas således med samma problem, dvs. att avgränsa vilka skador som rimligen bör 

ersättas. 
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5 Omtolkning av regleringen av skadestånd enligt köplagen 

5.1 De lege ferenda 

I denna uppsats har konstaterats att den reglering som stadgas i 67 § 2 st. köplagen leder 

till vissa inkonsekvenser i bedömningen av om en viss förlust ska anses vara direkt eller 

indirekt. Regleringen bygger på ett svårförutsebarhetsresonemang som dock inte konse-

kvent återspeglas i de typfall som anges som indirekta. Möjligheten att i stor utsträckning 

konvertera indirekta skador till direkta innebär också att den valda regleringen framstår 

som mindre genomtänkt. Det är dessutom osäkert om skadestånd och viten till tredje man 

ska anses vara en direkt eller indirekt skada, något som säkerligen blir aktuellt i många 

fall av avtalsbrott. För att undersöka den bakomliggande konstruktionen med köplagens 

indirekta skador har även en jämförelse med både köprättsliga och försäkringsrättsliga 

följdskador gjorts. Slutsatsen är att den grundläggande problematiken ligger i svårigheten 

att formulera ett rimlighetskrav avseende skadans samband till avtalsbrottet. I detta 

avsnitt kommer köprättsliga skadestånd diskuteras de lege ferenda för att undersöka om 

dessa kan regleras på mer tillfredsställande sätt. 

Köplagens uppdelning i direkta och indirekta skador motiverades bland annat av 

att denna differentiering av olika skadetyper gjordes i standardkontrakt och därför ansågs 

överensstämma med vad marknaden ansåg vara en rimlig reglering för ersättning vid 

avtalsbrott. Vid köplagens införande hade dock marknaden övergivit denna uppdelning 

för köparens rätt till skadestånd.164 De lege ferenda skulle enligt Håstad köplagen kunna 

stadga endast en jämkningsregel i enlighet med 70 § köplagen och i övrigt låta parterna 

fritt avtala om regleringen av skadeståndsskyldigheten. Parterna skulle då ha valfriheten 

att exempelvis införa beloppsbegränsningar i avtalet.165 Enligt min mening är detta 

förslag dock inte att föredra, eftersom det inte ligger i linje med köplagens uttalade syfte. 

I propositionen är det tydligt att lagen utformades med hänsyn till de situationer då 

standardavtal inte används, exempelvis när privatpersoner eller mindre företag ingår 

köpeavtal.166  

Med hänsyn till de problem som nuvarande reglering skapar skulle ett slopande 

av olika ansvarsgrunder för direkta och indirekta skador enligt min mening vara ett bra 

alternativ de lege ferenda. Att överge den nuvarande regleringen tycks ha stort stöd i 
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166 Se prop. 1988/89:76 s. 47. 



47 

 

doktrin.167 Skadeståndsskyldigheten kan dock inte vara obegränsad utan en yttersta gräns 

måste sättas. I likhet med vad som gäller för följdskador i försäkringsrätten skulle denna 

gräns kunna dras med hjälp av adekvansläran. Försäkringsrättslig adekvans innebär som 

beskrivits ovan ett lägre krav än inom den utomobligatoriska skadeståndsrätten. Exakt 

var gränsen för adekvat kausalitet ska gå inom köprätten är svårt att säga.168 

Adekvansläran har främst utvecklats i förhållande till utomobligatoriska skadestånd och 

det är därför inte klart hur den förhåller sig till kontraktsförhållanden.169 Av betydelse för 

vilka skador som anses falla inom adekvansens ram är vid vilken tidpunkt bedömningen 

ska göras. När ansvarsgrunden är kontrollansvar samt strikt ansvar utgår bedömningen 

från den kunskap den skadevållande parten hade vid avtalets ingående.170 I svensk rätt 

tycks dock adekvansbedömningen när ansvarsgrunden är culpa utgå ifrån tiden vid 

avtalsbrottet. Denna princip är hämtad från den utomobligatoriska skadeståndsrätten då 

bedömningen av om adekvat kausalitet mellan den inträffade skadegörande händelsen 

och skadan bedöms utifrån den kunskap den skadevållande hade vid tidpunkten för den 

inträffade händelsen.171 Denna tolkning av adekvansläran framkommer även i SOU 

1976:66. Köplagsutredningen föreslog där en regel om nedsättning av skadestånd som 

byggde på ett förutsebarhetsresonemang som liknar regeln i angloamerikansk rätt och 

CISG. Dock gjordes den skillnaden att även kunskap om vissa särskilda omständigheter 

som den skadelidande får efter avtalsslutet skulle kunna påverka skadeståndets storlek.172  

Om gränsen för adekvans ändras efter avtalets ingående genom att köparen upp-

lyser säljaren om vissa omständigheter, kommer avtalet inte längre spegla de risker som 

vardera part står enligt avtalet.  Detta kan, som nämnts ovan, exempelvis ta sig uttryck i 

prissättningen. Är priset på en vara högre än normalt innebär detta troligtvis att säljaren 

har accepterat en större risk medan ett lägre pris indikerar en mindre risk. Om köparen 

då, genom att efter avtalets ingående informera säljaren om vissa omständigheter i det 

specifika fallet, kan öka säljarens risk reflekterar avtalet inte längre den överenskomna 

riskfördelningen.173 Om uppdelningen mellan direkta och indirekta skador ska slopas och 

samma ansvarsgrund användas för alla ersättningsgilla skador tycks adekvansläran, i den 

form den har beskrivits här, enligt min mening tillåta att alltför många skador anses som 

                                                 
167 Se bland annat Herre, Kleineman, Sandvik och Håstad. 
168 Se ovan avsnitt 2.3 samt Ramberg & Herre s. 550 ff. 
169 Herre s. 331 f. och s. 703. 
170 Herre s. 343. 
171 Herre s. 340 ff. 
172 SOU 1976:66 s. 164 f. 
173 Herre s. 694. 
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ersättningsgilla. Då adekvansläran används inom flera olika rättsområden och dess 

anpassning till, och innebörd i, köprätten är oklar skapar den inte tillräcklig klarhet och 

entydighet för att motivera att nuvarande reglering ersätts. 

Till skillnad från adekvansläran lär den förutsebarhetsbedömning som görs 

enligt CISG och angloamerikansk rätt avskära fler skador som inte ersättningsgilla.174 

Som beskrivits ovan används i CISG kontrollansvaret för alla typer av skador. Ingen 

skillnad görs mellan direkta och indirekta skador utan avgörande är i vilken mån skadan 

anses förutsebar vid avtalets ingående. Den största skillnaden mellan adekvansläran och 

förutsebarhet enligt CISG är tidpunkten för bedömningen. Enligt CISG är det alltid 

förutsebarheten vid avtalets ingående som är relevant vid bestämmande av skadeståndet. 

Detta innebär att köparen inte kan öka säljarens risk efter avtalet har ingåtts genom att 

lämna mer information.175 Skillnaden mellan adekvansläran och CISG är dock möjligen 

större i teorin än i praktiken. Båda regler blir i stor utsträckning beroende av den enskilda 

situationen och exakt var gränsen går för adekvans, respektive vad som kan anses förut-

sebart, är inte skarp.176 Med hänsyn till att köparen inte ska ha möjlighet att öka säljarens 

risk efter avtalet har ingåtts anser jag dock att det är mer motiverat att använda CISG som 

förebild för en ny regling än adekvansläran. Att ersätta 67 § köplagen med en 

förutsebarhetskonstruktion som liknar den i CISG har även stöd i doktrin.177 Denna regel 

anses också stämma överens med allmänna nordiska kontraktsprinciper.178  

Enligt min mening är den regel som stadgas i CISG det bästa alternativet de lege 

ferenda. Det innebär att uppdelningen mellan direkta och indirekta skador inte längre 

behöver göras. Den information som lämnas vid avtalets ingående kommer att bestämma 

ersättningsskyldigheten, med den begränsning som kontrollansvaret utgör. Den skade-

lidandes åtgärder efter avtalsbrottet kommer inte längre vara avgörande. Detta innebär att 

skador inte kommer behöva konverteras, varken från direkta till indirekta enligt 67 § 2 st. 

4 p. eller från indirekta till direkta enligt 67 § 3 st. Eftersom parterna får bättre möjligheter 

att reglera en eventuell framtida ersättningsskyldighet kommer avtalet bättre spegla 

riskfördelningen.  

 

                                                 
174 Herre s. 690. 
175 Ramberg & Herre s. 553. 
176 Sandvik s. 353.  
177 Se bl.a. Herre och Kleineman.  
178 Lookofsky Juristen 1989 s. 115. 
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5.2 En omtolkning av gällande lagtext 

5.2.1 Kontrollansvarets likheter med culpa 

Kontrollansvaret har, som beskrivits i avsnitt 2.2, inte fått den ställning av allmän princip 

som avsågs vid dess införande.179 Bedömningen av kontrollsfären är komplicerad och 

dess förhållande till culpa är svårbedömd. Eftersom förekomsten av antingen kontroll-

ansvar eller culpaansvar får stor betydelse för den skadevållandes ersättningsskyldighet 

finns anledning att närmare utreda skillnaderna, eller likheterna, mellan dessa ansvars-

grunder. 27 § 1 st. köplagen föreskriver att säljaren inte ska ha kunnat förutse hindret och 

inte heller ha kunnat överkomma det. Detta utgör en skälighetsbedömning som påminner 

om, eller till och med skulle kunna sammanfalla med, en culpabedömning.180  

Skillnaden mellan kontrollansvar och culpaansvar är dock att en bedömning av 

kontroll inte görs utifrån säljarens faktiska handlande i det enskilda fallet. Bedömningen 

av om ett hinder ligger inom säljarens kontroll är objektivt, eller abstrakt.181 Till skillnad 

från culpaansvaret krävs således inte att säljaren handlat på ett klandervärt sätt.182 

Ansvaret enligt 27 § 4 st. tycks innebära ett mer kvalificerat culpaansvar än skälighets-

bedömningen enligt 27 § 1 st., och dessa kan praktiskt skiljas åt genom att köparen har 

bevisbördan för att försummelse enligt fjärde stycket förelegat.183 Att köparen har 

bevisbördan framgår av den svenska propositionen vilket motiveras av att det följer av 

allmänna principer att den som hävdar culpa ska bevisa detta.184 I den finska pro-

positionen lämnades däremot frågan öppen eftersom domstolen ansågs bättre lämpad att 

avgöra bevisbördans placering i det enskilda fallet.185 Bevisbördans placering framgår 

inte heller av lagtext. Att använda bevisbördans placering som den mest utmärkande 

skiljelinjen mellan culpabedömningen enligt 27 § 1 st. och 4 st. är enligt min mening 

därför ganska svagt. 

Även om den teoretiska skillnaden mellan kontrollansvar och culpaansvar är att 

det ena är ett objektivt ansvar och det andra ett subjektivt, kan det enligt min mening 

ifrågasättas hur stora skillnaderna blir i praktiken.186 Med hänsyn till att parterna frivilligt 

                                                 
179 Se t.ex. Bengtsson, Festskrift till Gorton, s. 28 vars slutsats är att kontrollansvaret inte är en allmän 

kontraktsrättslig princip.  
180 Sandvik s. 100. 
181 Sandvik s. 100 f. 
182 Prop. 1988/89:76 s. 110. 
183 Hellner TfR s. 162 f. 
184 Prop. 1988/89:76 s. 117 f. 
185 Fprop. 93/1986 s. 76. 
186 Se även Sandvik s. 66 och Taxell, Köplagen, s. 100, som ifrågasätter de praktiska skillnaderna mellan 

kontrollansvaret och culpaansvaret.   
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ingått ett avtal och därigenom åtagit sig förpliktelser, bör ett strängare culpaansvar 

användas i köprätten än i den utomobligatoriska skadeståndsrätten. Försummelse enligt 

27 § 4 st. kan enligt förarbetena både hänföras till omständigheter vid avtalsslutet och 

under avtalstiden. Säljaren kan exempelvis ha varit vårdslös vid avtalets ingående om 

denna inte beaktat omständigheter som kan leda till svårighet att leverera i tid. 

Försummelse vid fullgörande av avtalet kan bestå i bristande kontroll över anställdas eller 

underleverantörers förmåga att leverera till säljaren i tid.187 Att säljaren i dessa fall är 

culpös – och således får betala skadestånd även för indirekta skador – förefaller naturligt. 

Exempel på sådant som enligt propositionen ska hänföras till 27 § 1 st. och säljarens 

kontrollsfär är när en säljare inte kan leverera för att denna har gjort sig alltför beroende 

av endast en underleverantör.188 Eftersom den uppkomna situationen låg inom säljarens 

kontroll, får säljaren anses ha haft möjlighet att förhindra den situation som ledde till 

avtalsbrott i detta fall. Enligt min mening är skillnaden i det senare exemplet liten jämfört 

med de ovan, som anses utgöra culpa. Med hänsyn till de skyldigheter som säljaren har 

åtagit sig enligt avtalet med köparen tycks det omotiverat att säljaren ska undgå ansvar 

för indirekta skador i ett sådant fall. Annorlunda uttryckt bör det ifrågasättas om inte 

säljaren blir culpös genom att inte förhindra den situation som leder till avtalsbrottet, 

eftersom situationen ligger inom säljarens kontroll. 

Som beskrivits ovan görs bedömningen av vad som ligger inom säljarens 

kontroll objektivt. Det kan således uppkomma fall där säljaren objektivt hade möjligheten 

att kontrollera situationen som ledde till avtalsbrott men att säljaren ändå inte i det 

enskilda fallet kan anses vara culpös utifrån en subjektiv bedömning. I många fall lär dock 

kontroll och culpa vara överlappande begrepp. Detta får betydelse eftersom indirekta 

skador endast ersätts vid culpa, och inte enligt kontrollansvaret. Säljarens lojalitetsplikt 

enligt avtalet samt svårigheten i att skilja mellan vad som är culpöst och vad som endast 

är inom säljarens kontroll motiverar enligt min mening inte lagens konstruktion med två 

olika ansvarsgrunder. Men om skillnaden mellan dessa två ansvarsgrunder inte 

upprätthålls faller köplagens uppdelning i direkta och indirekta skador. En lösning vore 

att endast ersätta indirekta skador vid grov culpa. Detta är i linje med kontraktspraxis.189 

Jag anser dock att det är att föredra att skillnaderna mellan de olika ansvarsgrunderna 

                                                 
187 Prop. 1988/89:76 s. 117. 
188 Prop. 1988/89:76 s. 111. 
189 Se exempelvis NL 01 punkt 34 som föreskriver grov vårdslöshet för ”produktionsbortfall, utebliven 

vinst och annan ekonomisk följdförlust” samt ALOS 05 punkt 11 där anges att ”[s]kadeståndet omfattar 

inte ersättning för indirekta förluster såvida inte grov vårdslöshet ligger säljaren till last”. 
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suddas ut. Behovet av att dela upp skador i direkta och indirekta upphör då, vilket även 

löser svårigheterna med den problematiska 67 § 3 st.  

 

5.2.2 Svårförutsebara skador enligt 67 § 2 st. köplagen 

Av utredningen har framgått att flera problem uppstår när köplagens reglering i 67 § ska 

användas för bestämmande av skadestånd. De två största problemen är dels att olika 

ansvarsgrunder är kopplade till olika typer av skador, dels att den skadelidandes 

handlingar efter avtalsbrottet är den omständighet som kommer att vara avgörande för 

klassificeringen av vilken typ av skada det är som ska ersättas. Hur uppdelningen mellan 

de olika skadetyperna ska göras är i viss mån öppet för tolkning. 67 § 2 st. köplagen avser 

att uttömmande uppräkna de skador som ska bedömas som indirekta. Eftersom punkt 4 

är en uppsamlingsbestämmelse där flera olika skador kan falla in är andra stycket i 

praktiken inte uttömmande utan exemplifierar snarare vissa typiska indirekta skador. 

Utifrån dessa typskador bör enligt min mening en generell regel kunna utläsas.  

Håstad anser att en tolkning av gällande lagtext som kan lösa svårigheterna med 

gränsdragningen mellan direkta och indirekta skador är att den skadelidandes 

ansträngningar för att hitta ett substitut för den avtalade prestationen ska anses som 

direkta skador. För att passa in denna tolkning i gällande lagtext krävs att alla ersättningar 

till tredje man som minskar vinsten hänförs till 67 § 2 st. 3 p. eller 4 p. En sådan tolkning 

kräver avvikelse från förarbetsuttalandena, vilket Håstad anser motiverat eftersom de 

aldrig remissbehandlades. Indirekta skador ska istället utmärkas av den skadelidandes 

tänkta användande utifrån sina individuella omständigheter. Håstad motiverar denna 

tolkning med att den skadevållande på ett ungefär skulle kunna överblicka sådana skador 

som då skulle hänföras till direkta medan storleken på de indirekta är mer svåra att 

förutse.190 

Enligt min mening löser Håstad härigenom inte de problem som uppkommer 

med 67 § köplagen. Även med denna tolkning kommer den skadelidande i stor 

utsträckning kunna styra klassificeringen av skadan. Troligtvis kommer samma 

gränsdragningssvårigheter uppstå som idag. Håstad menar även att den skadelidande ska 

få ersättning enligt konverteringsregeln i 67 § 3 st. om den skadelidande kunnat skaffa 

substitut. Som diskuterats i avsnitt 3.5 innebär denna konverteringsregel att de allra flesta 

                                                 
190 Håstad s. 210 f. 
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indirekta skadorna kan göras direkta. En av de mest problematiska aspekterna av den 

nuvarande regleringen kan således inte lösas med Håstads omtolkning. 

Ramberg påpekar att Håstads tolkning kommer att innebära gränsdragnings-

svårigheter.191 Ramberg och Herre lägger också fram ett förslag på en generell 

tolkningsregel för att på ett lättare sätt avgränsa direkta skador mot indirekta, men påpekar 

samtidigt att även denna regel kommer att leda till svårigheter i gränsdragningen. Enligt 

författarna ska kostnader som uppstår för att den skadelidande ska kunna få del av 

huvudprestationen enligt avtalet generellt anses vara direkta. Exempel på sådana 

kostnader är anskaffning för substitut, prisskillnad vid täckningstransaktion och kostnader 

som blir nödvändiga för att avhjälpa ett fel. Andra ”olägenheter eller ekonomiska 

nackdelar av avtalsbrottet” ska i huvudsak vara indirekta. Indirekta skador skulle även 

vara de ”mer ovanliga” åtgärder som den skadelidande vidtar i det enskilda fallet.192 

Uppenbara gränsdragningssvårigheter uppstår även med denna lösning. Sådana skador 

som inte är direkta ska endast ”i huvudsak” vara indirekta. Här tycks ytterligare en 

konverteringsregel likt den i 67 § 2 st. 4 p. och 67 § 3 st. uppstå. Eftersom dessa regler är 

bland de mest komplicerade i dagens reglering är det inte önskvärt att skapa ytterligare 

överlappning och förvirring mellan de olika skadetyperna. Vad som utgör ”mer ovanliga” 

åtgärder måste bestämmas i det enskilda fallet och troligtvis skulle detta leda till fler 

tvister, där den skadevållande anser att den åtgärd som den skadelidande har vidtagit är 

ovanlig medan den skadelidande anser handlingen falla inom vanliga åtgärder vid ett 

avtalsbrott.  

I avsnitt 5.1 diskuterades fördelarna med att låta adekvansläran eller 

förutsebarhet enligt CISG bestämma gränsen för vilka skador som är ersättningsgilla. 

Enligt min mening är det möjligt att samma konstruktion skulle kunna användas i 

köplagen i enlighet med nuvarande utformning av 67 §. Detta kräver dock dels att 

lagtexten tolkas fristående i förhållande till förarbetena. Jag har vid en omtolkning valt 

att inte följa vissa förarbetsuttalanden eftersom propositionen, som diskuterats ovan, på 

flera punkter framstår som ogenomtänkt. Dels kräver en sådan omtolkning att 67 § 2 st. 

anses utgöra typfall och inte uttömmande reglera alla indirekta skador. Detta anser jag 

dock ligga väl inom lagrummets ordalydelse eftersom 67 § 2 st. 4 p. öppnar för att alla 

skador kan göras indirekta, bara de är svårförutsebara och liknar de typfall som räknas 

upp i 67 § 2 st. 1–3 p. Som diskuterats i avsnitt 3.3 anger 67 § 2 st. 1 p. att omsättningen 

                                                 
191 Ramberg, Festskrift till Gotthard Calissendorff, s. 282 not 27. 
192 Ramberg & Herre s. 581. 



53 

 

ska ha minskats och samma stycke 2 p. att kostnaderna ska ha ökat. Eftersom många olika 

typer av förluster som uppstår till följd av ett avtalsbrott kommer att innebära antingen 

att omsättningen minskar, att kostnaderna ökar eller att vinst uteblir är svårförutsebar-

hetsrekvisitet i 67 § 2 st. 4 p. det centrala. Svårförutsebarhet är även centrala inslag i 

adekvansläran och CISG. 

Vid en tolkning av 67 § 2 st. köplagen som en generell regel om var gränsen för 

adekvata eller förutsebara skador går, blir direkta skador sådana skador som det inte råder 

någon tveksamhet kring att de är ersättningsgilla. Täckningsköp, som enligt förarbetena 

ska betraktas som en direkt skada, kommer troligtvis även med denna tolkning i många 

fall anses som en direkt skada eftersom köparen har rätt att få vad denna förväntat sig 

enligt avtalet. Det är alltså inte svårförutsebart för en säljare, vid dröjsmål med leveransen 

av en vara, att köparen kan kompensera detta avtalsbrott med att köpa varan på annat håll. 

I vissa andra fall, när täckningsköpet görs för att förhindra en skada som är mer avlägsen 

och inte kan sägas uppenbart kopplad till prestationen enligt avtalet, kan ett sådant 

täckningsköp inte anses som en direkt skada. Skadan får då bedömas enligt den adekvans- 

eller förutsebarhetsregel som kan utläsas ur andra stycket. Eftersom culpa och kontroll 

kan sägas vara överlappande begrepp är dock inte gränsdragningen mellan de två 

skadetyperna längre lika viktig.  

Mer svårbedömda skador får bedömas utifrån om de var förutsebara vid avtalets 

ingående. Om säljaren vid avtalsslutet var medveten om risken för att den mer avlägsna 

skadan skulle kunna uppkomma hade säljaren möjlighet att reglera denna risk i avtalet 

genom exempelvis prissättningen. Denna möjlighet motiverar att säljaren sedan också får 

ersätta skadan. Om skadan däremot var så svårförutsebar att det får anses mer rimligt att 

köparen står risken, eftersom skadan beror på hur den individuella köparen organiserat 

sig och säljaren då inte haft möjlighet att förutse att den aktuella skadan skulle kunna 

uppkomma, får skadan anses alltför avlägsen för att berättiga skadestånd. Eftersom 

gränsen mellan de olika ansvarsgrunderna här har suddats ut ersätts alla skador enligt 

samma ansvarsgrund. Den relevanta frågan blir istället var det är rimligt att lägga risken 

i det enskilda fallet. Med hänsyn till att jag menar att bedömningen ska göras utifrån vad 

som var förutsebart vid avtalets ingående får den regel som kan utläsas ur 67 § 2 st. anses 

ligga närmare förutsebarhet enligt CISG än adekvansläran. 

Självklart kommer även denna metod innebära gränsdragningssvårigheter. Om 

den relevanta tidpunkten för när skadan ska vara förutsebar dock sätts till avtalets 

ingående, i likhet med CISG, kommer parterna troligtvis i större utsträckning diskutera 
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vilka eventuella följder som kan uppstå vid ett avtalsbrott, eftersom information vid 

avtalsslutet kan göra en oförutsebar skada förutsebar. I praktiken kommer möjligen denna 

konstruktion leda till att parterna övergår till att detaljreglera ersättningsgilla skador. Ett 

sådan förfarande skulle dock öka förutsebarheten för båda parter och vara en önskvärd 

utveckling. 

En tolkning av 67 § 2 st. köplagen som ett uttryck för en förutsebarhetsregel samt 

en uppluckring av skillnaden mellan ansvarsgrunderna innebär att 67 § 3 st. blir 

överflödig. Skador behöver inte längre konverteras för att resultatet annars blir oskäligt 

eftersom den skadelidandes handling efter avtalsbrottet inte kommer att avgöra om 

skadan anses ersättningsgill. Det avgörande momentet har här flyttats till tiden för avtalets 

ingående. Skadeståndets belopp avgörs istället av den ekonomiska skada som den 

skadevållande förutsåg, eller borde ha förutsett, kunde uppkomma som en följd av 

avtalsbrottet. På detta sätt uppstår inte den grundläggande brist som illustrerades av 

Routamo i scenariot med automatsvarvarna. 
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6 Avslutande kommentarer 

6.1 Slutsatser 

Köplagens reglering av skadestånd i 67 § är som framgått svårtillämpad och osystematisk. 

De lege ferenda skulle den nuvarande regleringen kunna ersättas med vad som gäller 

enligt CISG. Fördelarna med den reglering som finns i CISG är att en uppdelning mellan 

direkta och indirekta skador inte behöver göras. Istället blir det avgörande momentet vad 

som är förutsebart vid avtalets ingående. Ersättningsskyldigheten utgår då ifrån den 

riskfördelning som avtalet speglar. Eftersom uppdelningen mellan direkta och indirekta 

skador försvinner kommer även behovet att konvertera dessa att försvinna. Den 

skadelidandes handlingar efter avtalsbrottet kommer då inte vara avgörande för 

skadeståndets storlek. 

Enligt nuvarande reglering i köplagen finns två olika ansvarsgrunder och två 

olika skadetyper. Enligt min mening är dock rättsfigurerna kontrollansvar och culpa-

ansvar i stor utsträckning överlappande begrepp. Eftersom parterna har ingått ett avtal 

frivilligt har de en lojalitetsplikt mot varandra. Med hänsyn till detta lär det i många fall 

vara möjligt att argumentera för att säljaren blir culpös genom att inte avvärja det hinder 

som ligger inom kontrollsfären. Om kontroll och culpa i praktiken ofta är samma sak 

faller köplagens uppdelning i direkta och indirekta skador. Vid en första anblick tycks 

köplagens reglering av skadestånd då bli helt oanvändbar. Jag argumenterar dock för att 

denna uppluckring av skadeståndsgrunderna kommer att leda till ett mer fungerande 

lagrum. 

Om 67 § 2 st. tolkas som en generell regel utifrån de typfall som räknas upp 

istället som en uttömmande beskrivning av alla situationer som utgör indirekt skada, kan 

fokus flyttas från en stelbent uppdelning mellan direkta respektive indirekta skador till ett 

resonemang kring adekvans eller förutsebarhet. Direkta skador skulle således vara sådana 

som var förutsebara vid avtalets ingående och därför kunde regleras genom 

prissättningen. Vilka svårförutsebara, eller indirekta skador, som ska ersättas får bedömas 

med hänsyn till den riskavvägning som avtalet speglar. Om skadan är avlägsen och 

svårförutsebar för säljaren, exempelvis om skadan beror på den individuella köparens sätt 

att organisera sig, får det anses mer rimligt att köparen bär risken för den avlägsna skadan. 

Som alternativ kan köparen informera säljaren om relevanta omständigheter och på så 

sätt lägga över risken på säljaren. Det är då även rimligt att säljaren tar ett högre pris. 
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Det kan anmärkas att denna slutsats ligger nära de generella uttalanden som görs i 

propositionen om vad som anses utmärka direkta respektive indirekta skador. Bland annat 

beskriver propositionen direkta skador som vanliga och förutsebara förluster, samt att 

direkta skador är en beräknelig följd av avtalsbrottet.193 Indirekta skador anses däremot 

svåra att förutse eftersom de beror på köparens individuella sätt att organisera sig.194 Den 

grundläggande tanken finns alltså kvar i den omtolkning jag har gjort. Skillnaden ligger i 

hur regeln för att åstadkomma en rimlig avvägning utformas. 

 

6.2 Avslutande reflektioner 

I denna uppsats har reglerna kring beräkning av skadestånd som stadgas i 67 § köplagen 

diskuterats. Den allra mest grundläggande frågan i sammanhanget är: vad är rimlig 

ersättning för det uppkomna avtalsbrottet? Eftersom ett avtalsbrott kan leda till många 

olika skador är det svårt att reglera begränsningen av ersättningsgilla skador på ett 

generellt sätt. Köplagen avsåg att besvara frågan om hur skadestånd ska beräknas men 

resultatet blev ett lagrum som i många fall är svårtillämpat och osystematiskt. Köplagen 

blev kritiserad för uppdelningen mellan direkta och indirekta förluster redan innan lagen 

trädde i kraft och denna kritik har under åren fortsatt. Syftet med denna uppsats har därför 

varit att utreda vilka problem som finns med nuvarande reglering och hur dessa kan lösas 

de lege ferenda.  

Trots kritiken lär inte någon ny köplag vara att vänta inom en överskådlig 

framtid. Istället avtalas ofta köplagen bort och standardavtal används. Rättsutvecklingen 

förs inte heller framåt av praxis då tvister många gånger avgörs i skiljenämnd och dessa 

domar inte offentliggörs. Genom att tolka om 67 § har jag försökt visa på ett sätt att skapa 

en mer fungerande skadeståndsbestämmelse utifrån gällande lagtext. Att vara tvungen att 

göra en så omfattande omtolkning för att kunna tillämpa ett lagrum på ett mer 

systematiskt sätt visar dock på ett behov av att tänka i nya banor. Jag anser därför att det 

vore motiverat att reformera köplagens 67 §.  

                                                 
193 Prop. 1988/89:76 s. 48. 
194 Prop. 1988/89:76 s. 50. 
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