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Köparen krävde 
skadestånd och 

fråga uppkom om rit-
ningens överlämnande 
kan anses som utfästelse 
från säljaren att ledning-
arnas läge ska överens-
stämma med ritningen.

Agneta Gustafsson är advokat vid Advokatbyrån Nywa. I Bil & Bostad 
förklarar hon varannan vecka juridiska ord och begrepp samt svarar 
på läsarnas frågor om juridik, främst om avtalsrätt och bostadsköp.

Advokaten Agneta

Har du en fråga? Skriv till Agneta!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal, 
skicka din fråga till Agneta på e-postadressen advokaten@nywa.nu.

Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast 
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.
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Vad är enuntiation?
Enuntiation kommer från det latinska 
ordet enuntiatio, som betyder utsaga. Inom 
svensk juridik kan enuntiation fritt översät-
tas till en utfästelse som följer av avtalet. 

En enuntiation föreligger om säljare av 
en fastighet lämnat en preciserad konkret 
uppgift om en fastighet, utan att säljaren 
uttryckligen garanterat att uppgiften är rik-
tig. Vidare krävs att uppgiften varit ägnad 
att inge tillit och att köparen utgått från 
att fastigheten har den goda egenskapen, 
till exempel friskt vatten i brunnen, eller 
saknar den dåliga egenskapen såsom buller 
eller andra ljudstörningar. 

Om domstolen bedömer att säljarens 
utfästelse inverkat på köpet, var ägnad 
att inge tillit och köparen haft anledning 
att utgå från att enuntiationen är korrekt 
kan en sådan uppgift, som senare visar sig 
vara oriktig, medföra att säljaren döms att 
betala skadestånd till köparen.

Domstolens bedömning är främst objek-
tiv. I viss mån beaktar rätten om köparen 
subjektivt har uppfattat informationen som 
korrekt och tagit uppgiften på allvar. Om 
så inte bedöms vara fallet är utfästelsen, 
enuntiationen, utan verkan.

Ett exempel på att köparens subjektiva 
åsikt inte har så stor betydelse vid be-
dömningen om enuntiation föreligger är 
Högsta domstolens dom i NJA 1978 s 307. 

Säljaren hade visat köparen ritningar om 
att vattenledningar dragits i taket i den ny-
uppförda villan. Därefter har vattenskada 
uppkommit och det visade sig att ledning-
arna felaktigt gjutits in i golvet. 

Köparen krävde skadestånd och fråga 
uppkom om ritningens överlämnande 
kan anses som utfästelse från säljaren att 
ledningarnas läge ska överensstämma med 
ritningen. Högsta domstolen konstaterade 
att ritningen under vissa omständigheter 
kunde vara att anse som en enuntiation, 
men eftersom ledningsdragningen aldrig 
diskuterades och det inte fanns någon ut-
redning som visade att köparen fäst något 
avseende vid hur ledningarna var dragna, 
var ritningen i detta fall ingen enuntiation.

Det finns många tvister där domstolarna 
har avgjort frågan om säljare har utfäst 
en viss egenskap i en fastighet. Allmänna 
upplysningar från säljaren som inte är 
konkreta uppgifter, det vill säga allmänt 
lovprisande, är enligt högsta domstolen inte 
att anse som en enuntiation, till exempel 
att elledningar är ”nya” eller ”bra”. Men 
kan köparen däremot bevisa att uppgiften 
om elledningarna var preciserade avseende 

till exempel viss ålder och kvalitet samt att 
uppgiften haft inverkan på köpet, kan det 
medföra att domstolen anser att säljaren 
har ett konkret felansvar, varför säljaren 
kan bli skyldig att betala skadestånd till 
köparen.

Avslutningsvis bör framhållas att det 
både för säljare och köpare är viktigt att 
vara noggrann och tydlig samt att i det 
skriftliga avtalet dokumentera eventuella 
enuntiationer till undvikande av framtida 
trist domstolstvist.

Vad är eutanasi? 
Eutanasi är ett annat uttryck för aktiv 
dödshjälp. I Sverige är det inte tillåtet med 
aktiv dödshjälp. 

Fråga om aktiv dödshjälp kan exem-
pelvis uppkomma när en person ligger på 
sin dödsbädd med stort lidande och vill 
ha hjälp av en närstående att dö. Om den 
närstående personen begår aktiv dödshjälp, 
eutanasi, kan den närstående dömas för 
dråp eller mord.

Högsta domstolen har i NJA 1979 s 802 
behandlat ett fall om aktiv dödshjälp. 

Mannen var förlamad och svårt sjuk och 
hade uttryckt att han ville ha hjälp med att 
avsluta sitt liv. Hustrun tillhandahöll man-
nen dödliga tabletter och sockerdricka att 
skölja ned tabletterna med. Mannen svalde 
själv de cirka 70 tabletterna. Vidare injice-
rade hustrun insulin i mannens arm. 

Hustrun, som åtalades, bestred ansvar 
under åberopande av att hennes handlande 
var i enlighet med mannens vilja och att 
handlingen skulle bedömas som medhjälp 
till självmord, vilket inte är brottsligt. 
Högsta domstolen konstaterade att hustrun 
orsakat mannens död och att det saknade 
betydelse att gärningen skett i enlighet med 
mannens vilja, varför hon dömdes till dråp. 

I dessa coronatider när vi alla förändrat 
våra liv och beteenden, som kan vara på-
frestande men i förlängningen medföra nå-
got gott för oss alla och vår värld, avslutar 
jag med ett citat från den norske diktaren 
Nils Kjær: ”Det är den som far vilse som 
hittar nya vägar.” 

Om juridiska begrepp 
på bokstaven E

Bilar från A till Ö
Varför heter bilarna som de gör? Umeås största bil- och språk-
nörd, Fredrik Andersson, söker svar på denna och andra frågor  
i en faktafylld artikelserie om gamla och nya bilar.

FREDRIK 
ANDERSSON
Bil- och språkfantast

Den första Corvairen kom med tjusiga 
kurvor. Nästa Corvair blev mindre 
känd för sina kurvor än för sin oförut-
sägbarhet i sådana.

I USA fanns på 1950-talet ambulerande 
bilsalonger som kallades GM Motorama. 
På dessa mobila mässor visade biltillverk-
ningskoncernen General Motors (GM) upp 
det sortiment som var till salu, men också 
så kallade dream cars, (”drömbilar”), alltså 
konceptbilar som inte skulle tillverkas utan 
mest hade till uppgift att väcka uppmärk-
samhet.

En sådan väckare var den vackert välvda 
vagnen Chevrolet Corvair, som visades upp 
på 1954 års Motorama. Några omvälvande 
tekniska nyheter fanns inte under den kurvi-
ga karossen; drömbilen var egentligen bara 
en Chevrolet Corvette som fått nya former. 
Men fem år senare, när Corvair faktiskt blev 
en bilmodell, då hade det hänt saker.

Krängde när det svängde
För att möta konkurrensen från importen 
av europeiska bilar hade de amerikanska 
biltillverkarna börjat utveckla bilar som var 
mindre och billigare i drift. Corvair var just 
en sådan compact car. Men det var inte stor-
leken som var den största nyheten utan det 
faktum att bilen hade luftkyld svansmotor. 
En sådan lösning kunde man förvänta sig 
att finna hos egensinniga europeiska vagnar 
som Volkswagen, Porsche, Renault och Fiat 
men inte i en amerikansk bil.

Att ha motorn i aktern innebär onekligen 
vissa fördelar på en bakhjulsdriven bil – 
motorn hamnar ju närmare drivhjulen. Men 
en bil som har tyngdpunkten långt bak blir 
gärna överstyrd. Detta är kanske inget stort 
problem för bilar med begränsade fartresur-
ser, men Corvairen hade mycket motor. På 
den första generationens Corvair hade GM 
dessutom sparat in på krängningshämmare 
samtidigt som hjulupphängningen tillät att 
hjulvinklarna varierade avsevärt under fjäd-
ringsrörelsen. Det gällde alltså att minska 
farten före kurvorna.

Svansmotorn har förblivit mycket ovanlig 
i USA. Och att ingen massproducerad ame-
rikansk bil vågat följa i Corvairens hjulspår 
beror säkert till viss del på en amerikan som 
hette Ralph Nader. Denne jurist och kon-
sumenträttsaktivist var engagerad i många 
olika frågor där han ansåg att den enskilda 
människan blev illa behandlad av myndig-
heter eller företag, men det var framför allt 
hans sammandrabbningar med bilindustrin 
som gjorde honom känd i vida kretsar. I sin 
bok Unsafe at Any Speed (utkom 1967 på 
svenska som Den livsfarliga bilen) anklaga-
de han biltillverkarna för att medvetet sälja 

farliga bilar. Och fast boken behandlar flera 
bilmodeller som enligt Nader var bristfälliga 
blev det för den breda publiken just Corvair 
som fick symbolisera säkerhetsproblemen. 
Trots att bilen sålde bra, trots att 1960 års 
Corvair utsågs till årets bil av den amerikan-
ska tidskriften Motor Trend och trots att 
bilens påstådda farlighet till viss del tillbaka-
visats av oberoende tester har Corvair gått 
till historien som den livsfarliga bilen.

Ingen korv här
Till skillnad från namnet Corvette, som 
utgjordes av ett existerande engelskt ord, var 
namnet Corvair påhittat av GM. Det är inte 
skapat för att ge associationer till atmos-
fären i ett gatukök (om någon trodde det) 
utan är en sammanslagning av de första fyra 
bokstäverna i namnet Corvette och de sista 
tre i namnet Bel Air. Som Bilar från A till 
Ö tidigare berättat var Bel Air i början av 
50-talet beteckning för den högsta utrust-
ningsnivån på en bil av märket Chevrolet.

För att få veta mer om hur det gick till 
när Corvair fick sitt namn vänder jag mig 
till min städse serviceinriktade sagesman 
Christo Datini, chefsarkivarie på GM He-
ritage Center i Sterling Heights, Michigan. 
På grund av pågående pandemi arbetar han 
hemifrån och kan inte komma åt centrets 
fysiska arkiv. Men som tur är har herr 
arkivarien också en hel del arkiverat i sitt 
huvud och han kan således berätta att första 
gången Chevrolet använde namnet Corvair 
var när 1954 års konceptbil skulle presente-
ras. Fem år senare, under arbetet med att ta 
fram den ”riktiga” bilmodellen Corvair, an-
vände GM kodnamnet The XP-76 Holden 
program, berättar Datini. Projektnamnet 
var konstruerat för att skapa största möjliga 
förvirring hos konkurrenterna (Holden var 
GM:s australiska bilmärke och hade alltså 
egentligen absolut ingenting med Corvair att 
göra). Datini tillägger:

– Detta liknar det 
lurendrejeri som Chev-
rolet hade använt för 
Corvette.

Men nu ska vi inte 
gå händelserna i för-
väg. Corvette (och 
det lurendrejeri 
som hörde ihop 
med denna mo-
dell) är ämnet 
för nästa veckas 
Bilar från A till 
Ö.

Corvair – farliga 
kurvor?


