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Förord
Ett påstående som ofta yttras av friluftsentusiaster är att den som kommer hem
hel, ren och utvilad har varit för långt bort ifrån äventyret. På sitt sätt är det nog
sant även för avhandlingsskrivandet. Doktorandtiden är det första steget i en
forskargärning och för den som inte åtminstone råkat ut för ett och annat
blåmärke på vägen har förmodligen också gått miste om goda lärdomar. Denna
bok är på intet sätt tänkt att uppfattas som ett livsverk. Alla de misstag och
omotiverade omvägar som kantat avhandlingsskrivandet kan dock
förhoppningsvis komma att utgöra en god grund för framtida arbeten.
Många goda lärdomar har också kunnat fås i den enastående forskarmiljön
som råder på juridiska institutionen vid Umeå universitet. Ett stort tack ska
härvid riktas till samtliga kollegor som på ett eller annat sätt bidragit till arbetet,
genom deltagande vid de olika seminarier där mitt projekt behandlats, genom
anordnande av och deltagande vid forskningsinternat, konferenser och
seminarier samt inte minst genom diskussioner i institutionskorridoren.
Ett särskilt tack ska riktas till mina handledare som outtröttligt läst och
kommenterat manus; Professor Johan Lindholm som ofta behärskat att lyfta
koncept ur sin kontext och göra det abstrakta begripligt, juris doktor Jan Leidö
som engagerat kastat ljus på både breda frågor om civilrättens enhet och på
rättens innehåll, samt professor Ruth Mannelqvist som under
forskarutbildningens första tredjedel agerade huvudhandledare och var till stor
hjälp med att staka ut projektets riktning.
Därtill vill jag passa på att uttrycka min tacksamhet över insatserna från de
båda närläsare som utöver att leda seminariebehandling av manuskriptet också
läst och lämnat ovärderliga kommentarer till texten; professor Jori Munukka och
den numera framlidne Jan Ramberg.
Generösa ekonomiska bidrag har lämnats av Emil Heijnes stiftelse för
rättsvetenskaplig forskning avseende tryck av avhandlingsmanuset och av
Juridiska institutionen vid Umeå universitet som genom upprätthållande av en
doktorandtjänst möjliggjort min utbildning.
Umeå i december 2018
Peter Hultgren
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Del I
Studiens ramar
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1 Inledning
1.1

Introduktion till ämnet

1.1.1

Få regler och många regler

Avhandlingsämnet har valts för att avtal om tjänster ur samhällsekonomisk
synpunkt är viktiga och därtill mycket vanligt förekommande avtal som trots det
i stor utsträckning lämnats oreglerade.1
En del reglering finns dock och denna förekommer med varierande grad av
generaliserade regler. I 18 kap handelsbalken finns ett fåtal regler av mycket
allmän karaktär av ringa betydelse för avhandlingsämnet. Kommissionslagen,
lagen
om
handelsagentur,
fastighetsmäklarlagen
och
lag
om
försäkringsförmedling är några exempel på reglering för olika typer av
förmedlingstjänster. Konsumenttjänstlagen spelar förvisso en viktig roll på
konsumentskyddsområdet men den är avgränsad till arbete på egendom och
täcker därmed ändå bara en bråkdel av de tjänster som förekommer på
marknaden. Därutöver kan paketreselagen och lag om finansiell rådgivning till
konsumenter nämnas som ytterligare exempel. Majoriteten av tjänsterna har
emellertid förblivit oreglerade och frågan om när fel i tjänst föreligger och vilka
påföljder som finns tillgängliga för dem behöver därmed klargöras.
Några exempel på avtal som inte träffas av någon kontraktsrättslig reglering är
arkitekttjänster, konstnärliga framträdanden, bevakning, kommersiella
entreprenadtjänster, molnlagring, streamingtjänster och de flesta fall av
rådgivning.2 Det får konstateras att flera av dessa exempel är sådana tjänster som
i sig är av stor ekonomisk och praktisk betydelse och att det därmed inte endast
är tjänster av mindre sådan betydelse som lämnats oreglerade av lagstiftaren.
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att när det gäller kontraktsrättslig
reglering för tjänster saknas det allmänna regler, att det för vissa särskilda
avtalstyper finns specialreglering medan den stora massan av avtalstyper är
oreglerade.
1

Johansson S., 2013, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, Stockholm: Norstedts, s. 33.

2

Vissa rådgivningstjänster regleras i lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter.
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Det problem som avhandlingsarbetet tar sin utgångspunkt i är att en alltjämt
växande tjänstesektor i kombination med försök att inrätta specialreglering efter
hand har skapat oordning i delar av avtalsrätten och då inte minst för tjänsterna.3
Oordningen består dels i att central lagstiftning har uppdaterats och därigenom
satt dess generaliserbarhet i fråga,4 dels i att den befintliga regleringen är avsedd
för vitt skilda fall och det är således svårt att utöva den metod med allmänna
rättsgrundsatser och analog rättsanvändning som annars är gängse vid oreglerade
fall på förmögenhetsrättens område, eftersom rättsliga mönster drunknar i
detaljregler.5
1.1.2

Förmögenhetsrätten i dåtid, nutid och framtid

Ovan konstaterades att det till stor del saknas lagregler för tjänster. Därmed är
det inte givet att en utgångspunkt i avhandlingen är att mer reglering är att
föredra. Att detaljreglera alla tänkbara tjänster är en möjlig lösning. Men det är
inte den enda och det kan också ifrågasättas om det vore den bästa.
I motsats till exempelvis det tyska systemet har svensk förmögenhetsrättslig
lagstiftning utformats för att omfatta några särskilda avtalstyper såsom köp och
kommission medan majoriteten av alla avtalstyper inte omfattas av några
särskilda lagar.6 Det innebär emellertid inte att det helt saknas lösningar för de
problem som kan uppstå i oreglerade fall. Den svenska lagstiftningstraditionen
är alltså inte dålig i sig. Den innebär dock att behovet av rättsvetenskapliga
framställningar i ämnet är större än vad det annars skulle ha varit. Det innebär
också att analogisk tillämpning av de regler som finns har kommit att bli vanligt.
Eftersom lagstiftningen är disparat och ämnad för en avgränsad del av
förmögenhetsrätten måste med andra ord enhet och abstraktion inom ämnet
istället upprätthållas av rättsvetenskapen och av domstolarna.
3

Bengtsson B., 1991, Om civilrättens splittring, i Gorton L., Ramberg J., Sandström J., (red.),
Festskrift till Kurt Grönfors, Stockholm: Norstedts, 29–46 på s. 29. Jfr även Taxell E., 1997,
Avtalsrätt: bakgrund – sammanfattning – utblick, Stockholm: Norstedts, s. 3.
4

Hellner J., 1990, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten: praktik, teori och teknik, Stockholm:
Juristförlaget, s. 64.
5

Se avsnitt 3.

6

Se Lehrberg B., 2006, Avtalsrättens grundelement, Uppsala: I.B.A., s. 281. Se även Aarnio A., 1997,
Reason and authority: a treatise on the dynamic paradigm of legal dogmatics, Darthmouth: Aldershot, s. 45.
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Det traditionella rättsvetenskapliga tillvägagångssättet att angripa
förmögenhetsrätten var fokuserat på övergripande frågor, systematik och dess
teoretiska bakgrund. Den moderna, under det senaste seklet dominerande
angreppssättet, har istället varit att fokusera på de enskilda reglernas innehåll. Det
har i litteraturen uttrycks att rättsvetenskapens angreppssätt har gått från att
präglas av teoretisk verksamhet till att i större utsträckning ägnas åt praktiska
frågor, samt att det ökade intresset för rättens materiella innehåll och det
minskade intresset för rättens systematik och dess teoretiska bakgrund, kan
beskrivas som den moderna forskningens fundamentala misstag.7
Det finns heller inte någon större strävan efter enhetlighet i det
förmögenhetsrättsliga lagstiftningsarbetet längre och även om enhetlighet kan
uppnås genom analogier och tillämpning av allmänna rättsgrundsatser har sådan
verksamhet försvårats genom den divergerande lagstiftningstekniken.8 Det ska
återigen förtydligas att det här inte uttrycks några värderingar över huruvida detta
är bra eller dåligt. Problembeskrivningen är ett konstaterande om faktum
rättsvetenskapen måste förhålla sig till på förmögenhetsrättens område. Det vore
orealistiskt att förvänta sig en ny hållning från lagstiftarens sida. Mer realistiskt är
ett antagande om att den nu gällande regleringen kommer att fortsätta
kompletteras med speciallagstiftning för särskilda frågor, både från svenskt och
europeiskt håll. Rättsvetenskapen har här en viktig roll i att å ena sidan ta till vara
på den gamla tidens övergripande systemtänk och å den andra sidan hantera den
moderna tidens förutsättningar med en komplicerad marknad tillsammans med
en ökad divergens inom förmögenhetsrätten. Inom den svenska
rättsvetenskapen får konstateras att det obligationsrättsliga systemtänket inte är

7

Lehrberg B., 2006, Avtalsrättens grundelement, Uppsala: I.B.A., s. 21–22.

8

Hellner J., 1990, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten: praktik, teori och teknik, Stockholm:
Juristförlaget, s. 67–68.
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fullt så levande som det en gång var,9 inte heller fullt så levande som det synes
vara i våra grannländer.10
1.1.3

En avhandling om felbedömning och påföljdsbestämning vid oreglerade tjänster

Avhandlingsämnet tar alltså avstamp i faktumet att det på ett stort område av
kontraktsrätten, nämligen avtal om tjänster, saknas regler. Med den allmänna
avtalsrätten som gemensam avlägsen släkting har ett fåtal uppdragsformer i den
moderna rätten förunnats med detaljreglering som i de enskilda fallen skapar
ordning och koherens inom sina respektive tillämpningsområden. I ett bredare
perspektiv har detta skapat en svåröverskådlig bild av rättsläget på
uppdragsavtalens område och komplicerat möjligheterna att avtäcka generella
mönster och allmänna principer genom att studera lagstiftningen och dess
förarbeten.11 Det är ofta svårt att skönja mönster i den skrivna rätten eftersom
merparten av lagstiftningen på området är tillkommen med en särskild avtalstyp
och för den särskilda problem i åtanke.12 För tjänsternas del är utgångspunkten
9

För den svenska rättsvetenskapliga litteraturens del framstår till denna dag Rodhes klassiska
verk som de senast publicerade sammanfattningen av obligationsrätten. Rodhe K., 1956,
Obligationsrätt, Stockholm: Norstedts. Rodhe uppdaterade en till verket tillhörande lärobok i sex
upplagor fram till år 1986 när den sista och sjätte upplagan utgavs. Det vore emellertid orättvist
att här lämna Hellners verk i kontraktsrätt onämnt. Den andra delens andra häfte, som till denna
dag uppdateras av Annina Persson och Richard Hager behandlar delar av obligationsrätten ur ett
kontraktsrättsligt perspektiv. Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: 2 häftet.
Allmänna ämnen, Stockholm: Wolters kluwer.
10

Herre J., 2018, Obligationsrätt i norden – nuläge och utmaningar, i Tidsskrift for rettsvitenskap
02–03/2018 vol. 131, s. 272–298 på s. 272. Se exempelvis Gomard B., Iversen T., 2016,
Obligationsret 1 del, Köpenhamn: Jurist- og økonomforbundet. Iversen T., 2018, Obligationsret 2 del,
Köpenhamn: Jurist- og økonomforbundet. Iversen T., 2018, Obligationsret 3 del, Köpenhamn:
Jurist- og økonomforbundet. Gomard B., Iversen T., 2017, Obligationsret 4 del, Köpenhamn:
Jurist- og økonomforbundet. Lilleholt K., 2017, Kontraktsrett og obligasjonsrett, Oslo: Cappelen
damm. Haaskjold E., 2017, Obligasjonsrett: en innføring, Oslo: Universitetsforlaget. Hagstrøm V.,
2011, Obligasjonsrett, Oslo: Universitetsforlaget. Norros O., 2012, Inledning till obligationsrätten,
Helsingfors: Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet.
11

Hellner J., 2000, The Law of obligations and the structure of Swedish statute law, i Wahlgren
P., (red.), Scandinavian studies in law vol. 40 - Legal theory, Stockholm: Jure, s. 325–341 på s. 335.
12

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: 2 häftet. Allmänna ämnen, Stockholm:
Wolters kluwer, s. 20.
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alltså att detta är problematiskt eftersom stora delar av området är oreglerat samt
att laganalogier och rättsgrundsatser utgör den primära lösningen för oreglerade
frågor i den svenska civilrätten. Sådan rättstillämpning försvåras givetvis av att
de regler från vilka analogislut och konstruktion av rättsgrundsatser kan göras
återfinns i ett regelsystem utan tydlig koherens.
Vad som utgör fel i oreglerade uppdragsförhållanden och hur sådana fel ska
hanteras rättsligt är i många fall oklart. Tjänster utgör en grupp avtal med så
varierande karaktär att det kan uppfattats som alltför svårt att ta ett samlat grepp
om de rättsliga problem som är karaktäristiska för området.13
Med dessa utgångspunkten är det inte ändamålsenligt att utreda gällande rätt
för fel i tjänst med målet att presentera en katalog med regler för när fel föreligger
och vilka påföljder som då är tillgängliga. Området är för stort och som ovan
nämnt allt för disparat för att ett sådant företag ska vara rimligt. Istället är ett
långt mer rimligt alternativ att angripa problemet att avhandla de allmänna
utgångspunkterna för felbedömning och felbedömning i oreglerade fall. En
ambition är emellertid att försöka undvika en alltför teoretisk framställning.
Därför har avhandlingsarbetet slutligen landat i att avhandla principer för
felbedömning och påföljdsbestämning och dessutom att testa principerna
systematiskt och således i viss utsträckning ändå utreda gällande rätt för när fel
föreligger och i vilken utsträckning de centrala påföljderna14 kan tillämpas.

1.2
1.2.1

Avhandlingens syfte och uppläggning
Det övergripande syftet

Syftet med studien är att mot bakgrunden av det ovan nämnda problemet med
en allt mer divergerande förmögenhetsrätt, fastställa utgångspunkter för felbedömning
och påföljdsbestämning vid avtal om tjänster i oreglerade fall. Avhandlingen är med andra
ord avgränsad dels till avtal om tjänster, dels till oreglerade fall. Den närmare

13

Jfr Hesser J., 2006, Immateriella tjänster, Lund: Studentlitteratur, s. 5. Förvisso diskuteras endast
en begränsad samling tjänster av Hesser men budskapet om att tjänsternas varierande karaktär
svårligen kan ifrågasättas är aktuellt även för tjänster generellt.
14

Se avsnitt 8.2.1.
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innebörden av dessa avgränsningar framgår av begreppsbestämningen för de
respektive begreppen nedan.15
Det övergripande syftet kan svårligen omformuleras i enstaka
forskningsfrågor. Några av de frågor som behöver besvaras kan dessutom inte
formuleras utan att andra frågor först besvaras. Syftet är därför indelat i två
delsyften för att skapa vad som förhoppningsvis kommer att uppfattas som en
överskådlig struktur.
I det första delsyftet är målet att besvara frågor om utfyllning vid oreglerade
fall i allmänhet och det andra delsyftet handlar om att med utgångspunkt i vad
som framkommit genom uppfyllande av det första delsyftet, föra en diskussion
om de särskilda förutsättningar som gäller för felbedömning och
påföljdsbestämning vid oreglerade tjänster.
Med hänsyn till vad som i inledningen sas om rättsvetenskapens uppgift att ta
sig an särskilda problem med utgångspunkt i övergripande frågor och rättslig
systematik kommer obligationsrättens begrepp om förpliktelsernas uppdelning
få vara vägledande vid fastställandet av nämnda förutsättningar för felbedömning
och påföljdsbestämning.16 I varje enskild fråga är det emellertid inte av nytta att
utgå från förpliktelsernas indelning. Exempel på frågor där det bedöms vara av
stor vikt att se till förpliktelsernas indelning är till exempel frågor om prisavdrag
och hävning. För andra frågor, som de om krav på orsakssamband för
skadeståndsskyldighet eller påföljdshierarkin, är sambandet med förpliktelsernas
karaktär litet.
Inte heller har varje indelningsgrund bäring på varje berörd fråga.
Felbedömningen påverkas i hög grad av huruvida det är fråga om en
resultatförpliktelse eller en omsorgsförpliktelse medan den distinktionen inte har
någon större betydelse för frågan om rätt till hävning när avtalsbrott redan
konstaterats.
1.2.2

Det första delsyftet: om utfyllning i oreglerade fall

Det första delsyftet är att avhandla utfyllning av oreglerade fall i ett bredare
perspektiv. Det skulle vara möjligt att utesluta detta delsyfte och låta
15

Avsnitt 2.2 och 2.3.

16

Se avsnitt 6.3.
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avhandlingens innehåll domineras helt av en rättsdogmatisk studie för fel och
påföljder i oreglerade avtal om tjänster. Fördelen med att inkludera ett avsnitt om
utfyllning i allmänhet, där ämnet angrips med ett allmänt förhållningssätt, är att
eventuella oegentligheter med det gängse tillvägagångssättet vid felbedömning
och påföljdsbestämning vid oreglerade tjänster kan upptäckas genom goda
exempel från andra områden. Om ämnet med dess avgränsning till avtal om
tjänster angrips direkt riskerar framställningen att inte bli annat än upprepningar
av vad som redan sagts i saken.17
Avhandlingens övergripande syfte är som nämnt att fastställa utgångspunkter
för felbedömning och påföljdsbestämning vid oreglerade tjänster. Att ämnet rör
oreglerade fall innebär att frågor om utfyllning är centrala. Utfyllning är
benämningen på den metod som innebär att avtal kompletteras med normer när
lösningar inte kan hämtas från avtalet.18 Utfyllning som begrepp utgör dock en
tämligen lös beskrivning av arbetsmetoden för lösning av oreglerade fall. I
begreppet innefattas utöver tillämpning av gällande lag även analog användning
av rättsnormer och tillämpning av såväl allmänna principer som sedvanerätt.19
De olika metoderna för utfyllning kan behandlas med varierande mått av
generalisering. Frändberg och Reidhav har till exempel avhandlat analog
tillämpning ur ett allmänt perspektiv.20 Inom ramen för denna avhandling är det
ämnet fel i tjänst som utgör den röda tråden. Även om utfyllning vid uppfyllande
av detta första delsyfte ska behandlas i ett bredare perspektiv är valet av de frågor
som besvaras alltså påverkat av det övergripande syftet, det vill säga att fastställa
utgångspunkter för felbedömning och påföljdsbestämning vid oreglerade
tjänster. Framförallt är det analog användning av rättsnormer och konstruktion
av allmänna rättsgrundsatser som då hamnar i fokus.

17

Jfr Samuelssons diskussion om att närma sig ämnet utan att i osund grad färgas av redan
inarbetade tankemönster. Samuelsson J., 2008, Tolkning och utfyllning: Undersökningar kring ett
förmögenhetsrättsteoretiskt tema, Diss., Uppsala: Uppsala universitet, s. 210–211.
18

Adlercreutz A., Gorton L., 2010, Avtalsrätt II, Lund: Juristförlaget, s. 21 och 29.

19

Lehrberg B., 2006, Avtalsrättens grundelement, Uppsala: I.B.A., s. 45–46 och 280–284.

20

Frändberg Å., 1973, Om analog användning av rättsnormer: en analys av analogibegreppet inom ramen för
en allmän juridisk metodologi, Diss., Stockholm: Norstedts. Reidhav D., 2007, Reasoning by analogy: a
study on analogy-based arguments in law, Diss., Lund: Faculty of law, Lund University.
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Utfyllning är som ovan nämnt en lös term för att beskriva arbetsmetoden vid
lösning av oreglerade frågor. Vidare är det ett bör och inte ett hur som styr
framställningen. För att diskutera hur utfyllning bör gå till bör dock även
undersökas hur utfyllning faktiskt går till. Det vore knappast fruktbart att helt och
hållet börja med ett tomt blad och försöka skriva om metoderna utan några
förhållningspunkter eftersom det helt enkelt inte är realistiskt att en sådan
framställning varken skulle kunna erbjuda bättre lösningar än de som redan finns
eller att för den delen få gehör för de presenterade idéerna. Med dessa
utgångspunkter omfattar det första delsyftet följande två frågor:
 Hur motiverar Högsta domstolen utfyllning i oreglerade fall?
 Hur bör utfyllning i oreglerade fall motiveras?
1.2.3

Det andra delsyftet: felbedömning och påföljdsbestämning

Det andra delsyftet är avsett att behandla utgångspunkterna för utfyllning och
kontextualisera dem till det aktuella ämnet; fel i tjänst. Uppgiften är med andra
ord att utreda hur felbedömning och påföljdsbestämning fungerar för varierande
förpliktelsetyper och utifrån det diskutera de särskilda förutsättningar som gäller
för oreglerade tjänster. Dels de förutsättningar som gäller med hänsyn till att de
åsyftade avtalen är oreglerade, dels hur bedömningen påverkas av att tjänster
innefattar en varierande flora av förpliktelsetyper.
Tjänster kan innefatta många olika typer av förpliktelser och detta faktum är
centralt både för felbedömningen och för påföljdsbestämningen vid de nu
aktuella avtalen.21 De två forskningsfrågorna under detta delsyfte har trots det
getts olika karaktär. Utan att helt föregå studiens slutsatser kan nämnas att
felbedömning, det vill säga att avgöra när en förpliktelse kan anses bruten och i
vilka fall den bristande parten kan hållas ansvarig för bristen, är någorlunda
strömlinjeformad i svensk rätt. Detta till den grad att det går att tala om en modell
för felbedömning.22 Påföljdsbedömning däremot har visat sig vara en oerhört
komplicerad apparat som för ett så brett ämne som fel i tjänst blir närmast
21

Avsnitt 6.3.

22

Avsnitt 7.3.
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omöjlig att svara för i varje given fråga. För påföljdernas del har det därför ansetts
mer adekvat med en rättsdogmatisk utredning, grundad i de presenterade
utgångspunkterna för utfyllning, i syfte att presentera grunderna för vad som kan
kallas det allmänna påföljdssystemet med särskilt fokus på oreglerade tjänster.23
Med dessa utgångspunkter omfattar det andra delsyftet följande två frågor:
 Hur kan en modell för att avgöra om fel i tjänst föreligger i oreglerade fall
formuleras?
 Kan ett allmänt påföljdssystem, tillgängligt vid avtal om tjänster i oreglerade
fall, fastställas i svensk rätt och vilka är i så fall förutsättningarna för att
tillämpa de respektive påföljderna för oreglerade tjänster?
1.2.4

Avgränsningar

Av syftet framgår redan att fall som, enligt den i avhandlingen använda
definitionen av reglerade och oreglerade fall,24 de fall som faller under reglerade
sådana inte omfattas av studien. Det framgår också av syftet att studien endast
avser avtal om tjänster vilket i sin tur för med sig ett behov av att definiera tjänster
med hänsyn till att begreppets innehåll inte är helt klart. Dessa två avgränsande
faktorer avhandlas närmare i nästkommande kapitel.25
En fråga som inte framkommer direkt av syftesformuleringen är i vilken
utsträckning utfyllning ska behandlas. Som ska framgå av studien kan utfyllande
verksamhet bestå av många olika typer av utfyllande moment.26 Redan av
avgränsningen till oreglerade fall följer att några av dessa moment inte kommer
att omfattas av studien. Nämligen utfyllning med direkt tillämplig författning,
hävdvunna rättsprinciper, seder och bruk. Därtill måste emellertid klargöras vilka
av de utfyllande moment som kan komma i fråga vid oreglerade fall som kommer
att behandlas. De två utfyllande moment som getts utrymme i denna avhandling

23

Avsnitt 8.2.1.

24

Avsnitt 2.2.11.

25

Avsnitt 2.
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är konstruktion och tillämpande av allmänna rättsgrundsatser och analog
användning av rättsnormer.
Det som därefter blir kvar och som därmed inte getts utrymme är all utfyllande
verksamhet som kan sållas till så kallade allmänna ändamålsöverväganden.27 Det
kan exempelvis röra sig om att, utom ramen för konstruktion av allmänna
rättsgrundsatser och analogislut, hänvisa till sakens natur, sakargument från
utländsk rätt eller så kallad soft law. Sådan utfyllning är inte ointressant i
sammanhanget. Orsaken till denna avgränsning har istället att göra med den
förväntade nyttan med studien. Ämnet är i sig redan av bred natur och en
intention om att göra en fullständig genomlysning av alla tänkbara utfyllande
moment till lösning av oreglerade fall riskerar att bli så platt att nyttan med
studien marginaliseras. Allmänna rättsgrundsatser och analog rättsanvändning är
Högsta domstolens förstahandsval vid lösning av oreglerade fall inom
förmögenhetsrätten.28 De båda momenten har också nära koppling till
varandra,29 därmed har den avgränsning som ansetts nödvändig för studiens
genomförande fått definieras av dessa. En studie om de steg som följer efter ett
konstaterande om att det saknas förutsättning för konstruktion av allmänna
rättsgrundsatser eller analog rättsanvändning, alltså de allmänna
ändamålsövervägandena, får därmed överlämnas till framtiden.

1.3

Metodologiska utgångspunkter

1.3.1

Avhandlingsämnets betydelse för metoden

Innan något annat diskuteras är det på sin plats att klargöra vad ett avsnitt om
allmänna metodologiska utgångspunkter innehållande diskussion om
rättsdogmatik och gällande rätt har för plats i en avhandling som denna. Syftet
med den här avhandlingen är inte att utreda en viss rättsfråga eller att fastställa
innebörden av en oklar regel. Istället handlar syftet om att presentera
27

Även skönsmässiga överväganden. Se Lehrberg B., 2016, Avtalstolkning: tolkning av avtal och andra
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, Uppsala: Iuste, s. 261.
28

Hultgren P., Leidö J., 2018, Reasoning outside the box: analogies and general principles within
the Swedish law of obligations, i Edström Ö., Lindholm J., Mannelqvist R., (red.), Jubileumsskrift till
Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet, s. 143–167, på s. 166.
29
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allmängiltiga utgångspunkter för att lösa en viss typ av rättsliga problem. Det är
med andra ord i någon mån juridisk metod som är i fokus. Så vad är meningen
med att diskutera rättsdogmatikens innebörd?
Det övergripande syftet handlar som nämnt snarast om juristens
arbetsmetoder snarare än vad innehållet i gällande rätt är. Men en del av studien,
nämligen den som kan hänföras till det andra delsyftet, handlar om att sätta de
allmänna utgångspunkterna om utfyllning i verket och testa idéerna om utfyllning
i oreglerade fall på det konkreta exemplet som ämnet fel i tjänst utgör.
Därigenom kommer gällande rätt för felbedömning, och de allmänna
påföljdernas tillämplighet att bli föremål för studien. Det skulle kunna sägas att
studien är bakvänd i förhållande till vad som får anses följa av rättsvetenskaplig
tradition. Kanske är vi mer vana med att den första frågan berör rättens vara.
eftersom denna studies huvudföremål är hur gällande rätt fastställs för vissa
frågor är det här alltså tvärtom.
Materialet för studien är förvisso detsamma som vid en traditionell
rättsutredande studie i den mån att det är rättskällorna som studeras, men de
frågor som ställs till materialet är för några av forskningsfrågorna av en annan
karaktär. Exempelvis kan rättspraxis visa hur utfyllning vid oreglerade avtalstyper
sker men domslutet och argumentationslinjer i domskälen är i det fallet i sig
tämligen oväsentligt. Det är vilka typer av argument som förekommer i skälen
snarare än argumentens innebörd som är studieobjektet.
Andra frågor som inom ramen för det övergripande syftet måste besvaras är
dock av mer traditionell art. Däribland räknas frågan om innehållet i begreppet
tjänst. För att uppfylla syftet ovan måste alltså flera delfrågor och klargöranden
av skild karaktär göras längs vägen. Det material som finns tillgängligt för de olika
momenten skiftar som ovan nämnt och en enhetlig metod att mekaniskt
applicera på var och en av frågeställningarna låter sig därmed inte konstrueras.
Metodvalet är med andra ord beroende av frågans art. Med hänsyn till det
kommer metodfrågor nedan behandlas för varje delsyfte för sig. Dessförinnan
ska något om de för avhandlingen metodologiska utgångspunkterna sägas.
1.3.2

Om rättsdogmatik

Frågor om vad som egentligen menas med dogmatik inom rättsvetenskapen och
huruvida rättsdogmatiken är vetenskaplig eller inte har uppmärksammats i
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litteraturen.30 Mot bakgrund av det ges här en inledande anmärkning om att det
bland de svenska rättsvetarna inte finns någon enig bild av vad rättsdogmatik
egentligen är och att den bild som här utmålas därmed inte ska betraktas som en
sammanställning av en sådan enighet. Snarare behandlar detta avsnitt vad den i
vissa delar av avhandlingen använda metoden består i samt att,31 kanske av
onödig dumdristighet, den här betecknas som rättsdogmatik.32 Den allmänna
definition av rättsdogmatiken som jag härigenom sällar mig till är den att
rättsvetaren tolkar och systematiserar rättsregler genom att argumentera rättsligt
om innehållet i de formella rättskällorna.33 Syftet med detta arbetssätt ska vara att
nå lösningar på rättsliga problem.34
Även om det finns likheter mellan den akademiska användningen av det som
ofta kallas för rättsdogmatisk metod och den praktiserande juristens
problemlösningsmetod går det nämligen inte att sätta likhetstecken mellan dem.
Rättsvetenskapen måste i alla hänseenden, inklusive vid användandet av
rättsdogmatisk metod, inta ett kritiskt förhållningssätt till den egna metoden på
ett sätt som sällan torde kunde krävas av den praktiskt verksamma juristen.35
För det nu aktuella avhandlingsprojektets genomförande, framförallt när det
kommer till framställningen av påföljdssystemet, krävs en beskrivning av gällande
rätt och för att säkerställa vetenskapligheten hos ett projekt som detta ska en

30

Se exempelvis Kleineman J., 2018, Rättsdogmatisk metod, i Korling F., Zamboni M. (red.),
Juridisk metodlära, Lund: Studentlitteratur, s. 21–46 på s. 26. Peczenik A., 2005, Juridikens
allmänna läror, i SvJT 2005, s. 249–272 på s. 252–254. Graver H., 2008, Vanlig juridisk metode?
Om rettsdogmatikken som juridisk sjanger, i Tidsskrift for Rettsvitenskap vol. 121, s. 149–178.
Bergholtz G., 1997, Rune Lavin v. Alexander Peczenik, i Aarnio A., m.fl., (red.), Justice, morality
and society: a tribute to Aleksander Peczenik, Lund: Juristförlaget, s. 69–78 på s. 71.
31

Framförallt avhandlingens tredje del om felbedömning och påföljdsbestämning.

32

Sandgren föreslår begreppen analytisk rättsvetenskap eller rättsanalytisk forskning och menar
att dessa begrepp på ett mer klart sätt beskriver vad som menas med rättsdogmatisk metod. Se
Sandgren C., 2005, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, i Tidsskrift for Rettsvitenskap vol. 118 nr 4–5, s.
648–656 på s. 656.
33

Sandgren C., 2004, Om teoribildning och rättsvetenskap, i Juridisk tidsskift nr 2 2004/05, s.
297–233 på s. 318.
34

I motsats till ett uttalat syfte att problematisera rätten, för att ta ett exempel.
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Kleineman J., 2018, Rättsdogmatisk metod, i Korling F., Zamboni M., (red.), Juridisk metodlära,
s. 21–46. på s. 25.
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sådan beskrivning till sin karaktär vara objektiv. Den rättsdogmatiska metoden
präglas just av sin objektivitet i förhållande till källmaterialet. All rättsvetenskaplig
metod innefattar argumentation och möjligheten till att föra en helt värderingsfri
argumentation om hur rätten ska förstås är förstås en illusion.36 Att
rättsdogmatiken är objektiv innebär dock att rättsvetarens argumentation bör
vara frikopplad från dennes godtycke och moral.37 De värderingar som skapar
riktning i den rättsdogmatiska metoden kommer av rättskällorna.38 Dessa har
många gånger en grund i moraliska värderingar, till exempel konsumenträttens
förverkligande av idén om att svagare parter bör ha rätt till ett särskilt skydd och
sådana värden påverkar förstås argumentationens riktning. När den juridiska
argumentationen inom ramen för rättsdogmatiken innehåller värderande
moraliska argument snarare än realiserande av den frusna moral som kan
manifesteras i rättskällorna bör det vetenskapliga värdet dock ifrågasättas.
För att illustrera detta kan motiveringen av rättsinstitutet detention nämnas.
Den som inte erhåller avtalad prestation på utsatt tid har rätt att innehålla sin
egen prestation, inte för att rätt ska vara rätt, utan för att principen om att avtal
ska hållas vid ömsesidigt förpliktande avtal anses motivera avsteg från avtalet i
syfte att genomdriva avtalet.39 Slutsatsen bygger på argument grundade i
rättskällorna, men utgör likaväl en värdering. Det går lika gärna att argumentera
för att innehållande inte ska vara möjligt eftersom det i sig innebär ett brott mot
penninggäldenärens skyldighet att betala. Här har koherens och effektivitet
viktiga roller att spela för vilken av de två lösningarna som kommit att bli gällande
rätt. Innehållande utgör förvisso ett avsteg från avtalet men att tillåta detta avsteg
kan med hänsyn till den påtryckande effekt innehållandet har på
36
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naturagäldenären antas leda till ett slutligt uppfyllande av avtalet i sin helhet.
Därtill kan tilläggas att, för det fall påtryckningar genom innehållande inte
fungerar och avtalet till slut måste hävas, slipper naturaborgenären återkräva sina
pengar. Det kan på goda grunder antas att moralfilosofiska argument om rättvisa
en gång varit vägledande vid tillkomsten av principer för ömsesidigt förpliktande
avtal.40 Den rättsdogmatiska metoden tar emellertid inte hänsyn till sådana
faktorer utan tillåter som ovan illustrerats bara värden från det egna systemet, det
vill säga rätten.
Rättsdogmatiken erbjuder inte en enhetlig arbetsgång genom vilken gällande
rätt för alla tänkbara rättsfrågor kan beskrivas. I vissa avseenden kan det finnas
klara lösningar i lagstiftning och praxis. I andra avseenden kan mindre oklarheter
och tolkningsutrymmen i författningar klargöras genom studium av förarbeten,
praxis och doktrinuttalanden. Frågor där lösningar helt saknas i den formella
rätten är å det tredje inte helt ovanliga på det nu aktuella området. Att uttala sig
om gällande rätt i sådana frågor är inte alldeles enkelt och att vidhålla en objektiv
beskrivning av rättsläget är särskilt svårt i dessa fall. Nyttan av subjektiva
argument inom ramen för rättsdogmatiken är därmed inte helt utesluten.41
Utöver dessa synpunkter på det tillgängliga materialets metodpåverkan ska
tilläggas att den argumentation som kan föras inom ramen för rättsdogmatiken
också varierar beroende på den uppgift som metoden används till. Kleineman tar
som exempel upp skillnaden mellan att argumentera för en regels tillämpning i
ett specifikt fall respektive hur samma regel i stället bör utformas för framtidens
allmänna tillämpning av regeln.42
Med hänsyn till det nu sagda, att innehållet i den rättsdogmatiska metoden
förvisso är relativt klar samtidigt som ingen klar mall för hur avvägningar,
värderingar och ändamål ska struktureras,43 vill jag framhålla tre metodaspekter
som är absolut nödvändiga att diskutera. För det första forskarens syn på vad
40
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som utgör gällande rätt, för det andra vilka argumentationstekniker som används
och för det tredje synen på rättskällorna samt hur dessa tolkas. Med hänsyn till
avhandlingsämnet är det mer naturligt att diskutera frågor om rättskällorna och
dess tolkning i avhandlingens materiella delar.44 Utgångspunkter om juridisk
argumentation och synen på gällande rätt redovisas emellertid redan i
efterföljande avsnitt.
1.3.3

Gällande rätt

Det kan sättas i fråga vad det egentligen innebär att rätten är gällande. Finns det
en motsats till gällande rätt, det vill säga en rätt som inte är gällande? En tämligen
fruktlös utgångspunkt för frågan om vad som är gällande rätt på
förmögenhetsrättens område är legalitet, det vill säga att bara rätt som antagits i
en av rättsordningen godkänd ordning kan tillämpas.45 Blotta faktumet att
domstolarna tillämpar normer uppkomna utan den lagstiftande maktens
inblandning visar att gällande rätt är mer abstrakt än så.46 Frågan har mer än en
botten. Här ska det diskuteras dels med utgångspunkt i normhierarki och
rättskällornas bindande verkan, dels med utgångspunkt i det sammanhang som
ett uttalande om gällande rätt görs.
Med utgångspunkt i rättskälleläran kan frågan belysas med de olika
normtypernas bindande verkan. Hur förhållandet mellan vad som är rätt och vad
som är gällande rätt ser ut klarnar något om utgångspunkt tas i att rätten utgörs
av rättskällorna. En rättskällas existens är dock inte detsamma som att den utgör
gällande rätt.47 Som exempel kan nämnas att ett avgörande från allmänna
reklamationsnämnden kan ge uttryck för gällande rätt men konstituerar den inte
av egen kraft. Lagregler utgör i de flesta fall också gällande rätt för de fall som
omfattas av tillämpningsområdet. Så är dock inte alltid fallet.
Som exempel kan nämnas stadgandet i 18 kap. 3 § Handelsbalken. Enligt
denna regel ska en syssloman som genom bland annat oredligt handlande orsakar
44
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sin huvudman skada ersätta denne. Det är tveksamt om regeln kan tillämpas
självständigt längre, den har genom ålder och genom kontraktsrättens utveckling
förlorat sin auktoritet. För en domstol ligger det därför närmre till hands att
hänvisa till allmänna skadeståndsrättsliga principer eller tillämpa modernare
särlagstiftning såsom kommissionslagen, direkt eller analogt. Därmed inte sagt
att stadgandet helt saknar relevans, att Handelsbalkens regel uttryckligen stadgar
att all skada ska ersättas skulle exempelvis kunna få betydelse vid en avvägning.
Regeln utgör alltså rätt men kan inte ensam sägas ge uttryck för gällande rätt.
I ett annat fall finns kanske inte några rättsregler eller avgöranden som enligt sin
lydelse kan appliceras på ett visst rättsligt problem utan att sammanvägas med
andra rättskällor. Rättskällorna utgör var och en del av rätten men gällande rätt
återfinns i ett sådant exempel i argumenten som talar för analogislut. Gällande
rätt kan således förenklat sägas vara den rätt som framställs genom konstruktion
av rättsregler med stöd i rättskällorna.48 Det kan vara fråga om att tolka en
tillämplig lagregel, likaså att tillämpa en oskriven rättsgrundsats.
Det finns en gällande rätt för varje givet fall, ibland framgår den av
rättskällorna, ibland är den ännu obesvarad och måste konstrueras med stöd i
rättskällorna. För rättsvetaren finns, beroende på vad uppgiften är, möjligheten
att stanna i slutsatsen att gällande rätt är oklar. Det som då menas är att
rättskällorna inte erbjuder en klar lösning. Domaren har däremot inte samma
möjlighet. Ett fall som tagits upp för prövning i domstolen måste avgöras, även
i de oreglerade fallen. När fallet inte har en klar lösning i rättskällorna måste
därför gällande rätt konstrueras.49 Detta sistnämnda förfarande är vad som är i
centrum för avhandlingsämnet.
Vad som är gällande rätt i den kontext rättsvetaren arbetar inom är med andra
ord inte gällande rätt i samma mening som inom ramen för domstolarnas
dömande verksamhet. Domaren och rättsvetaren arbetar likartat i den del av
verksamheten som går ut på att hitta, sortera och värdera normer. Det vill säga
själva rekonstruktionen av gällande rätt.50 Rättsvetenskapliga arbeten skiljer sig
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26

emellertid från domar i fråga om resultatet av rekonstruktionen. Den
rättsvetenskapliga uppgiften är både att komma med rekommendationer för hur
gällande rätt bör uppfattas i en viss fråga och med prognoser över hur gällande
rätt slutligen kommer att fastställas i domstol.51
I det förra avseendet kan resultatet av en rättsvetenskaplig studie utgöra, eller
åtminstone bidra till förståelsen av gällande rätt på så sätt att när en rättsligt oklar
fråga ställs på sin spets kan rekommendationer från rättsvetenskapligt håll tjäna
domstolen. Annat än rekommendationer och prognoser blir det emellertid aldrig
fråga om.52 Detta bör hållas i minnet när innebörden av gällande rätt presenteras
både i denna och i andra rättsvetenskapliga framställningar. Gällande rätt så som
den presenteras här är förutsägelser om vad gällande rätt kommer att vara efter
att frågan slutligen prövats. För att tala om en verklig gällande rätt sprungen ur
rättsvetenskapen torde det krävas att frågan under en tid ägnats uppmärksamhet
i den rättsvetenskapliga debatten och att det efter sådan debatt råder viss
konsensus.
1.3.4

Juridisk argumentation

Argumentation är central för den juridiska metoden. Både tolkning och
tillämpning av rättens källor kräver motivering med rättsliga argument. Hellner
menade att de vetenskapliga kraven på rationell argumentation består av tre
element. För det första ska argumentationen vara logiskt hållbar. För det andra
ska den vara sakligt rationell, det vill säga att argumenten och de slutsatser som
dras ska vila på goda skäl.53 Till sist finns enligt Hellner ett krav om att
argumentationen ska vara intellektuell och hålla hög moral.54 Även Peczenik talar
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om tre krav för rationalitet. Han kallar dessa för L-, I- och D-rationalitet. Lrationalitet beskrivs som ett krav om att ett argument ska uppfylla formallogiska
krav. I-rationalitet beskrivs som krav på att argumentation grundar sig på goda
skäl. D-rationalitet menar Peczenik innebär ett krav om att argument ska tåla den
optimala debatten.55 I ett sådant krav skulle exempelvis ett krav om att
argumenten är fria från interna motsägelser kunna inrymmas.
Att argument ska vila på goda skäl förefaller uppenbart. Lika uppenbart är det
däremot inte vad som karaktäriserar ett gott skäl och därför förtjänar kravet att
diskuteras. Peczenik har framhållit att tre olika faktorer kan övervägas vid
värdering av de skäl ett argument stöds av. Dessa består i att argument ska vara
faktiska, värderande och logiska.56 Exempel på argument som i regel inte kan
sägas uppfylla kravet på logisk hållbarhet är irrelevanta argument och
skenargument.57
Ett irrelevant argument kan exempelvis vara att köplagens regel om prisavdrag
ska tillämpas analogt vid brister i en transporttjänst därför att det saknas
lagstiftning som reglerar frågan i det aktuella fallet. Det är möjligt att det är en
utmärkt lösning, men faktumet att lagstiftning saknas är inte ett argument för en
viss lösning utan enbart ett konstaterande om orsaken till avsaknaden av ett givet
svar. Argumentet säger inget om varför just analogvis tillämpning av köplagens
prisavdragsregel är lämplig och heller inget om varför andra potentiella lösningar
ska sättas åt sidan till förmån för den föreslagna. Argumentet har med ämnet att
göra men bidrar inte till att skälen för den föreslagna lösningen kan betraktas som
lämplig och är därför irrelevant.
Skenargument är sådana argument som till sin språkliga form tycks motivera
en föreslagen lösning men egentligen är ogrundad, helt eller delvis.58
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Cirkelresonemang är en typ av skenargument, dessa där argumentet är beroende
av den slutsats som det motiverar. För att fortsätta med exemplet med analogvis
tillämpning av köplagens prisavdragsregel skulle ett cirkelresonemang kunna vara
att köplagen bör tillämpas därför att den som drabbas av ett kontraktsbrott vid
transporttjänster bör ha rätt till prisavdrag. Argumentet utgörs alltså av den
slutsats som det ska motivera och bör därför inte accepteras.59
Av vad som av Hellner kallats för den intellektuella rationaliteten kan utläsas
krav dels på att rättsvetaren argumenterar sant och utan dolda motiv, dels att
rättsvetaren inte misstror andras motiv till att använda ett visst argument. Det är
alltså utifrån kravet om intellektuell rationalitet inte acceptabelt att inläsa åsikter,
och skäl som avgivaren av ett argument uttryckt i ett annat sammanhang. Det
kan vara fråga om att någon haft olika roller under sin karriär såsom utredare vid
lagstiftningsarbete, rättsvetare och domare, likaså att uttalanden görs vid olika
tillfällen. Torgny Håstads påfallande inblandning i de domar från Högsta
domstolen där transnationell rätt konsulterats,60 bör enligt rationalitetskraven
alltså inte tillskrivas densamme vid författande av en annan dom eller för den
delen en rättsvetenskaplig text. Inte heller bör argument baserade på
transnationella referensverk värderas olika beroende på vem som yttrar dem.
Det har i litteraturen föreslagits att Håstads inblandning i arbetet med DCFR
har ett samband med Högsta domstolens hänvisningar till referensverket i de mål
han deltagit i.61 En sådan slutsats är inte på något sätt irrationell i sig, vad
rationalitetskraven innebär i sammanhanget är att argumenten som förs fram för
att inspireras av DCFR inte bör värderas med hänsyn till Håstads gärning i arbetet
med DCFR eller en antagen förkärlek till referensverket. Det går alltså inte
avfärda faktumet att Högsta domstolen i en rad fall låtit sig inspireras av bland
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annat DCFR därför att ett visst justitieråd deltagit i processen. Argument ska
värderas i kraft av sitt innehåll. Intellektuell rationalitet innebär vidare den
självklara slutsatsen att det inte heller lämpligt att underminera någons
ställningstagande på grund av privata eller sociala skäl, lika lite som det är
oacceptabelt att själv inta en viss position på grund av sådana skäl. Det
rationalitetskrav som nu diskuteras kan alltså sägas handla om en intellektuell och
moralisk objektivitet.62
Efter denna presentation av synen på hur rättsliga argument i forskarens
material bör värderas är det också på sin plats att säga någonting om ramarna för
den egna argumentationen. Det vill säga i vilken utsträckning rättsvetaren kan
utsträcka sin argumentation.
För att den rättsvetenskapliga diskussionen inte ska stagnera när lösningar på
juridiska problem saknas måste diskussionerna tillåtas utanför uppgiften att
fastställa gällande rätt. Med denna utgångspunkt uppstår frågan om vilka
gränserna för den rättsvetenskapliga argumentationen är. Ett förslag kan vara att
tillåta argumentation för lösningar fram till och med den yttre gränsen för Högsta
domstolens prejudikatauktoritet. När Högsta domstolen rör sig inom ramen för
sin prejudicerande verksamhet bildas nya normer medan den rättsvetenskapliga
uppgiften endast kan vara att söka förutspå vad domstolen skulle gjort om ett
visst problem ställdes på sin spets.63 Metoden för att lösa problem utan givna
lösningar i sådana rättskällor som är förankrade i den lagstiftande församlingen
torde vara tämligen lika både för Högsta domstolen och för rättsvetenskapen.

1.4

Närmare om besvarande av forskningsfrågorna

1.4.1

Utfyllning i oreglerade fall

Delsyfte två handlar i stora drag om att beskriva utfyllning. Under formuleringen
av delsyftet ovan presenterades två forskningsfrågor. Den första; Hur motiveras
utfyllning i oreglerade fall av Högsta domstolen? Och den andra; Hur bör
utfyllning i oreglerade fall motiveras?
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Den första av dessa två frågor handlar alltså om att undersöka huruvida det
går att utröna ett mönster, en metod om man så vill, i Högsta domstolens
argumentationslinjer vid utfyllning av avtal. Eftersom frågan är koncentrerad till
Högsta domstolens argumentation besvaras den bäst genom att studera dess
rättspraxis. Viss vägledning kan givetvis hämtas ur litteraturen men ytterst är det
vad domstolen faktiskt gör som är av intresse. En svårighet med detta är att
domstolen inte alltid uttryckligen säger vad de gör. Om domstolen säger att de
tillämpar en viss regel analogt och ställer upp argumenten för det är saken relativt
enkel. När redogörelsen i skälen är mer subtil blir det fråga om att tolka
domstolens argument för att se om domslutet bygger på en analogi, en
rättsgrundsats eller något annat.
Någon fullständig undersökning av domstolens argumentationsteknik finns
det dock varken utrymme eller anledning att företa. Som nämnts under
syftesbeskrivningen ovan är målet med forskningsfrågan att belysa problem med
den gängse tillämpade metoden. För att nå detta mål är en kvalitativ
undersökning av rättsfall som ligger ämnet nära till hands en långt mer fruktbar
metod än att samla in och analysera ett kvantitativt empiriskt material.
Den andra forskningsfrågan för delsyftet om utfyllning präglas av ett bör.
Frågan besvaras med andra ord inte av en utredning om hur domstolarna faktiskt
motiverar utfyllning vid reglerade fall utan det är för frågans besvarande centralt
att introducera värden som kan besvara vad som är bra respektive dåliga
argument för att motivera sådan utfyllning. Det är samtidigt tveksamt om det
överhuvudtaget går att fastställa det bästa tillvägagångsättet. En sådan övning är
dömd att kritiseras för att grunda sig i värderingar.
Ett minimikrav på argumentationen torde emellertid vara att de når upp till de
ovan diskuterade rationalitetskraven.64 Därtill torde det mot bakgrund av de ovan
diskuterade problemet med divergerande normer på förmögenhetsrättens
område kunna krävas att lösningar som bidrar till enhet ska premieras när det är
möjligt och lämpligt. Därtill bör argument för utfyllning ledas av en utgångspunkt
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i maximet lika för lika,65 det vill säga det värde som består i en strävan att uppnå
likabehandling. Fall som liknar varandra ska med andra ord behandlas lika. Inte
för att det har ett självändamål i sig utan syftet med likabehandlingen är att uppnå
lika resultat. Mot bakgrund av denna idé kan domstolens argument prövas för att
se om den utfyllning som sker kan antas ha ett sådant syfte eller åtminstone kan
antas leda till likabehandling av lika fall. Givetvis måste principen om lika för lika
ställas mot andra värden såsom förutsägbarhet.
1.4.2

Felbedömning och påföljdsbestämning

Avhandlingens tredje del är av mer rättsutredande karaktär, där rättsdogmatikens
lära blir relevant. De två frågor som formulerats för avhandlingens andra delsyfte
var dels hur en modell för att avgöra om fel i tjänst föreligger i oreglerade fall kan
formuleras, dels om ett allmänt påföljdssystem, tillgängligt vid avtal om tjänster i
oreglerade fall, kan fastställas i svensk rätt och hur i så fall påföljderna kan
tillämpas vid fel i tjänst i oreglerade fall? De två frågorna är olikartade i sin
karaktär på så sätt att den första avser att utreda om det går att formulera en
modell för felbedömning. Det är med andra ord tillvägagångssättet som ska
diskuteras medan det i den andra frågan är materiella frågor om påföljdssystemet
som är i fokus.
Som nämnt ovan har framställningen av utredningen för de båda
forskningsfrågorna som hör till delsyftet med hänsyn till de resultat som
uppenbarat sig under arbetets gång kommit att skilja sig något åt. Angående det
förhållandet aktualiseras en vad som här ansetts utgöra en rent stilistisk fråga.
Formen för en studie förändrar sig under arbetets gång. Det finns goda
argument för varför denna, för de flesta forskarstuderande, givna sanning ska
lämnas utanför presentationen av avhandlingens uppläggning. Idéer som
undersökts med fruktlösa resultat behöver inte redovisas om de inte bidragit till
forskningsdesign eller resultat. I det här fallet har den under vägens gång skrotade
idén om att presentera ett tillvägagångssätt för att bestämma påföljd vid
konstaterat fel i tjänst för oreglerade fall påverkat utformningen av det andra
65

Även likformighetsprincipen, likabehandlingsprincipen och principen att lika fall ska behandlas
lika, se Dahlman C., 2010, Rätt och rättfärdigande: en tematisk introduktion i allmän rättslära, Lund:
Studentlitteratur, s. 81. Heuman L., 2018, Metoder för rättstillämpning och lagtolkning: generaliseringar,
logik och argumentation, Stockholm: Jure, s. 376.
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delsyftets två frågor. Att denna idé inte bedömdes vara möjlig att genomföra kan
åtminstone sägas vara orsaken till att redovisningen av de två frågorna är
olikartade till sin karaktär.
För den första frågan om felbedömning har framställningen alltså
koncentrerats till bedömningsprocessen för att avgöra när fel föreligger vid
oreglerade avtal om tjänster. Detta har gjorts genom att studera mönster, det vill
säga gemensamma nämnare,66 för regler på närliggande områden, Högsta
domstolens argumentation och uttalanden i doktrinen, mot bakgrund av
förpliktelsernas indelning.67
Den andra frågan har istället utformats så att besvarandet av den utgör en
genomgång av ett allmänt påföljdssystem som kan skönjas på det oreglerade
området. Dels utreds det allmänna påföljdssystemets innehåll vad gäller
tillgängliga påföljder, dess hierarki och inbördes förhållanden, dels vilka av de
studerade påföljderna som kan sägas följa av allmänna principer och, när ett
sådant förhållande inte kunnat konstateras, förutsättningarna för analogislut.
Besvarandet av denna sista forskningsfråga kan med andra ord sägas vara ett test
av de utgångspunkter för utfyllning som deklarerades i avhandlingens andra del.

1.5

Disposition

Innan arbetet med studien tillåts skrida till verket är det inledningsvis av värde
att klargöra hur avhandlingens totala omfång har disponerats mellan frågorna.
För den som studerar innehållsförteckningen blir det uppenbart att de två sista
forskningsfrågorna, de som hör till det andra delsyftet har ägnats störst
uppmärksamhet.
Avsnittet om avgränsningar är av begränsad omfattning och detta har sin
förklaring i att de två avgränsande faktorer som aktualiseras av
syftesbeskrivningen inte låter sig beskrivas utan att ett visst utredande arbete
utförs. De två faktorerna som åsyftas här är dels att studien är ämnad att behandla
avtal om tjänster, dels att det endast är oreglerade fall som ska studeras. Eftersom
varken begreppet tjänst eller oreglerade fall har någon klar innebörd i svensk rätt
måste därmed en viss utredning av begreppens innebörd vidtas Det är alltså inte
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Se närmare härom i avsnitt 4.2.

67

Se avsnitt 6.1.
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frågan om ett försök att vetenskapligt belägga definitionerna av tjänst respektive
oreglerade fall utan snarare att med rättslig argumentation fastställa de båda
begreppen i syfte att utmåla ämnets yttre gränser. Med hänsyn till framförallt
begreppet tjänsts oklara innebörd i svensk rätt har avsnittet tillåtits svälla avsevärt
i relation till vad som får anses brukligt för ett avgränsande avsnitt. Studiens
avgränsningar framgår med andra ord av slutsatserna i efterföljande kapitel om
avtal om tjänster i oreglerade fall.68
Studiens första delsyfte behandlas i avhandlingens andra del. I det första
kapitlet besvaras den första forskningsfrågan om Högsta domstolens
argumentation.69 Den andra frågan behandlas framförallt, men inte uteslutande,
i de två efterföljande kapitlen om allmänna rättsgrundsatser och analogier.70
Avhandlingens tredje del om felbedömning och påföljdsbestämning berör det
andra delsyftet. Den tredje delen är sett till antal kapitel mest omfångsrik. Kapitlet
som behandlar felbedömning rör det andra delsyftets första forskningsfråga om
en modell för felbedömning.71 Det efterföljande kapitlet som behandlar allmänna
frågor om påföljder är avsett att delvis besvara den sista forskningsfrågan om
påföljdsbestämning.72 Kapitlet som berör allmänna frågor om påföljder rör i
första hand den mer övergripande delen om huruvida det föreligger ett allmänt
påföljdssystem i svensk rätt medan de efterföljande kapitlen rör den delen av
frågan som har en mer rättsutredande karaktär, det vill säga hur de respektive
påföljderna kan tillämpas vid fel i oreglerade tjänster.73
Vad gäller kapitlet om förpliktelser och dess indelning kan de inte sägas höra
till bara en av forskningsfrågorna i det andra delsyftet.74 Det är snarare så att
framställningen om förpliktelser i det inledande kapitlet i avhandlingens tredje
del är hänförliga till både frågan om felbedömning och om påföljdsbestämning.
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Avsnitt 2.
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Avsnitt 3.
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Avsnitt 4 och 5.
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Avsnitt 7.
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Avsnitt 8.
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Avsnitt 9–13.

74

Avsnitt 6.
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1.6

Terminologi

Begreppsdefinitioner diskuteras löpande i avhandlingstexten, förevarande avsnitt
är ämnat som en inledande sammanfattning av dessa. Begrepp är inom
rättsvetenskapen språkliga verktyg bestående av två saker. En term och en
beskrivning av termens innebörd. Denna dissekering av begreppen kan tyckas
överdriven men det finns ett visst värde av att sära på termen och dess innebörd.
Rättsliga termer används nämligen med olika innebörd i olika rättsliga
sammanhang.
Som belysande exempel kan här nämnas begreppet påföljd där termen
används med varierande innebörd inom juridiken. Betydelsen av termen är inte
densamma inom exempelvis straffrätten som inom förmögenhetsrätten. Därmed
är slutsatsen att det straffrättsliga påföljdsbegreppet inte är samma som det
förmögenhetsrättsliga. Samma term används men de har olika innebörd.
Inledningsvis är det därmed av värde att poängtera att begreppsbestämningen i
detta avsnitt avser begreppets betydelse i en förmögenhetsrättslig kontext.
Oreglerat fall
En rättsfråga aktualiserad i ett avtalsförhållande,75 som inte omfattas av direkt
tillämpliga normer vars tillämpning leder till en direkt lösning och som inte heller
kan lösas utan utfyllande verksamhet.76
Utfyllning
Utfyllande verksamhet består i komplettering av villkor i ett avtalsförhållande där
en viss fråga lämnats oreglerad och som inte kan hänföras till tolkande
verksamhet där betydelsen av gällande villkor utvidgas.77
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Avsnitt 2.3.1.
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Avsnitt 2.3.3.

77

Avsnitt 3.1.
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Allmän rättsgrundsats
Grundsatser inom förmögenhetsrätten innebär klara och tillämpbara oskrivna
regler. Dessa kan grunda sig i axiom såsom att avtal ska hållas, i avgörande från
prejudikatinstanser, liksom i rättsanalogier.78
Analogi
Inom ramen för den här avhandlingen är det laganalogier som avses vid
diskussion om analogier. Det kan dock anmärkas här att analogier i bred
bemärkelse traditionellt även brukar avse institut- och rättsanalogier.
Laganalogier innebär tillämpning av en lagregel utanför dess tillämpningsområde
utan att det för den delen blir fråga om en extensiv tolkning, det vill säga ett
utvidgande av regelns tillämpningsområde.79
Tjänst
Avtal om tjänster är sådana avtal där oberoende uppdragstagare för annans
räkning utför arbete eller tillhandahåller automatiserade nyttigheter, dock inte
prestation av egendom eller försäkring (monetära ansvarsförpliktelser).80
Förpliktelse
En förpliktelse är i förmögenhetsrättsligt hänseende ett påbud att handla, ett
påbud att underlåta att handla eller ett ansvar för att vissa fakta föreligger. En
förutsättning är dock att påbudet eller ansvaret kan genomdrivas rättsligt av den
som i förhållande till den förpliktade parten har en motstående rättighet.81
Uppdragsnorm
Uppdragsnormen är den standard naturaborgenären i ett uppdragsförhållande
kan kräva med anledning av avtalet. Standarden bestäms inte enbart av villkoren

78

Avsnitt 4.1.
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Avsnitt 5.1.1.
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Avsnitt 2.2.11.
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Avsnitt 6.1.
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i avtalet utan också genom utfyllande regler såsom författningsregler och
sedvana.82
Fel i tjänst
Fel är i bred bemärkelse är avvikelser från vad naturaborgenären i ett
avtalsförhållande kan kräva enligt avtalet.83 Vid avtal om tjänster kan denna
definition förtydligas ytterligare. Fel i tjänst avser avvikelser från
uppdragsnormen.84
Påföljd
Påföljder är i en förmögenhetsrättslig kontext sådana rättsföljder som kan drabba
den kontraktsbrytande parten vid avvikelser från handlings- eller ansvarsnormer
av förpliktande karaktär och som är avsedda att skydda en till förpliktelsen
motstående rättighet.85
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Avsnitt 7.2.1.
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Avsnitt 7.1.
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Avsnitt 7.1.4
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2 Avtal om tjänster i oreglerade fall
2.1

Om avsnittet: begreppsdefinitioner och avgränsningar

I svensk rätt finns det inte någon allmän civilkod och merparten av de vitt
väsensskilda avtal som kan klassificeras som tjänster är oreglerade även vad gäller
särskild lagstiftning. Att många avtalstyper är oreglerade är inget som är
främmande i svensk rätt och det faktumet i sig utgör inte ett problem per se.
Problematiken ligger inte i att det inte finns en metod för tvistelösning vid
oreglerade tjänster. Problemet ligger i att den vedertagna metoden för att
konstruera utfyllande rätt bygger på en idé om att goda lösningar kan hittas i
närliggande regler och att de närliggande regler som ovan nämnts mer sällan än
ofta utgör universallösningar för avtal om tjänster.86 Det finns inget stort
empiriskt material som visar exakt hur domstolarna väger argument för och emot
analogislut men en viss övertro på avtalstypers strukturella likheter, det vill säga
likheter i analogifallets karaktärsdrag så som egendomsprestation och andra
liknande faktorer, snarare än analoginormens ändamålsskäl kan skönjas i
domstolarnas argumentation.87
För att kunna föra en diskussion om allmänna utgångspunkter för
felbedömning och påföljdsbestämning i oreglerade fall måste begreppen tjänst
mot bakgrund av detta definieras, dels för att bilda begrepp kring tjänsternas
karaktärsdrag, dels för att kunna säga något om vilka de närliggande avtalstyperna
är. Vidare är det nödvändigt att definiera begreppet oreglerade fall för att klargöra
vilka fall som behandlas i avhandlingen. Det är inte fråga om att utreda hur de
86

Lehrberg B., 2006, Avtalsrättens grundelement, Uppsala: I.B.A., s. 21–22. Bengtsson B., 1991, Om
civilrättens splittring, i Gorton L., Ramberg J., Sandström J., (red.), Festskrift till Kurt Grönfors,
Stockholm: Norstedts, s. 29–46 på s. 29–30.
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Hultgren P., Leidö J., 2018, Reasoning outside the box: analogies and general principles within
the Swedish law of obligations, i Edström Ö., Lindholm J., Mannelqvist R., (red.), Jubileumsskrift
till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet, s. 143–167, på s.
147–149 med hänvisningar till NJA 2013 s. 980 och MÖD 2016:16 där domstolarna till synes
grundade ståndpunkten om att analogier till konsumenttjänstlagen inte var möjliga i de båda
fallen om lantmäteritjänster därför att förhållandet mellan staten och den enskilde inte kan
jämföras med ett konsumentförhållande. Argument om huruvida ändmålsskälen för
preskriptionstid respektive pristak var applicerbara i de aktuella fallen vidrördes emellertid inte.
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två begreppen bör definieras inom förmögenhetsrätten i stort. Istället är det fråga
om att på ett för huvudsyftet ändamålsenligt sätt definiera begreppen för att
kunna diskutera allmänna utgångspunkter för felbedömning och
påföljdsbestämning för oreglerade tjänster. Vid en första anblick kan detta
kanske uppfattas som avhandlingsspecifik begreppsbildning utan eget värde
utanför studiens ramar. Det stämmer förvisso också att värdet av
begreppsdefinitionerna är ringa, men frågorna som här diskuteras är heller inte
av rättsutredande karaktär och idén är alltså inte att bidra till den
rättsvetenskapliga diskussionen angående de båda begreppen.
För tjänstebegreppets del är det här valda tillvägagångssättet att i en
jämförande analys mellan vad som i svensk rätt får anses utgöra typiska tjänster
och de avtalstyper som angränsar till området försöka fastställa en negativ
definition av tjänster.88 Idén är att med utgångspunkt i rätten analysera likheterna
mellan de typiska tjänsterna och avtalstyper som ligger i gränslandet för vad som
klart kan betraktas som tjänster. Målet med denna för studien avgränsande
begreppsdefinitionen är som nämnt att hitta definitioner som på bästa sätt kan
tjäna det övergripande syftet och med det i åtanke är det av vikt att inkludera
avtalstyper som både kan tjänas och nyttjas i frågor om utfyllning, särskilt
gällande frågor om felbedömning och påföljdsbestämning i oreglerade fall.
För begreppet oreglerade fall är angreppsättet, av samma skäl som nämnts
angående tjänstebegreppet ovan, att hitta en begreppsdefinition av oreglerade fall
som avgör vad den utfyllande verksamhet som avhandlas i studien innebär. Detta
är nödvändigt för att avgöra vilka utfyllningsmoment som senare ska behandlas.
Definieras ett fall som träffas av allmänna principer som reglerat finns inget
utrymme för att avhandla utgångspunkter för sådan rättsanvändning. På samma
sätt avgör frågan om huruvida sedvana som inte fastställts genom prejudikat kan
anses utgöra reglering som därmed placerar fall som omfattas av sedvanan
utanför avhandlingens ramar. Begreppet kommer att definieras med
utgångspunkt i analyser av begreppen gällande rätt och vad som kan anses utgöra
reglering.89 Begreppsdefinitionen ger på det sättet även indirekt innebörd till vad
som får anses utgöra utfyllning och därmed också vilka frågor som bör behandlas
i avhandlingens efterföljande delar.
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Detta utvecklas närmare i avsnitt 2.2.1 och 2.2.3.
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2.2

Tjänster

2.2.1

Allmänt om tjänstebegreppet

Mer än hundra år har passerat sedan Wikanders verk om arbetsbeting
publicerades.90 Han konstaterade redan då att uppgiften att definiera
arbetsbetingsavtalens är så komplicerad att avgränsningsdiskussionen snabbt
sväller och tenderar att stjäla fokus från den egentliga undersökningen om
avtalens rättsföljder.91 Det är på ett sätt anmärkningsvärt att det mer än hundra
år senare fortfarande innebär svårigheter att avhandla ett ämne som berör avtal
om tjänster därför att begreppsbestämningen vållar sådant huvudbry. Å andra
sidan visar detta förhållande att det inte är omotiverat att låta begrepps- och
systematiseringsfrågor om tjänst ta plats i en avhandling som denna. Liksom
Wikander måste även en nutida författare som valt att ge sig i kast med
uppdragsavtalen ta ställning till hur stort utrymme begreppsdiskussionen ska
tillåtas ta. En alltför torftig diskussion eller att oreflekterat utgå från en annan
författares definition är knappast tillfredsställande med tanke på den
svåröverblickade och disparata bild av tjänstebegreppet som idag målas upp i den
juridiska litteraturen.92 Samtidigt låter sig ämnet utan svårighet växa till ett eget
avhandlingsämne, det är Wikanders verk ett gott exempel på.93
Användningen av begreppet tjänst får i sammanhanget anses höra till den
moderna rättsvetenskapliga begreppsanvändningen. Tidigare har bland annat
90

Wikander H., 1913, Bidrag till läran om arbetsbetingsaftalet enligt svensk rätt, Uppsala: K.
Humanistiska vetenskapssamfundet.
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Wikander H., 1913, Bidrag till läran om arbetsbetingsaftalet enligt svensk rätt, Uppsala: K.
Humanistiska vetenskapssamfundet, s. III–V.
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Jfr exempelvis den synonyma användningen av tjänst och köp av arbete i Ramberg C.,
2005, Kontraktstyper, Stockholm: Norstedts, s. 65 med inställningen att bland andra
försäkringsavtal, som snarast präglas av att eventuella arbetsprestationer är marginaliserade i
förhållande till försäkringsgivarens huvudförpliktelser, ska inordnas under tjänstebegreppet i
Hellner J., Hager R., Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal,
Stockholm: Norstedts, s. 92.
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Av Wikanders förord framgår att avhandlingens ursprungliga syfte var att utreda gränserna för
tillverkningsköp enligt 2 § 1905 års köplag, men att arbetsbetinget på grund av sin komplexitet
kom att hamna i avhandlingsämnets fokus. Wikander H., 1913, Bidrag till läran om arbetsbetingsaftalet
enligt svensk rätt, Uppsala: K. Humanistiska vetenskapssamfundet, s. III.
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arbetsbeting använts för att inordna de avtal som här är i fokus. I tydlighetens
namn måste nämnas att tjänst avser ett avtalsobjekt medan benämningen
tjänsteavtal istället brukar användas synonymt med anställningsavtal. Ett för
tjänsterna motsvarande begrepp till tjänsteavtal kan sägas vara uppdragsavtal.
Gränsen mellan avtal om tjänster och tjänsteavtal utgörs nämligen av huruvida
utföraren är en anställd arbetstagare eller en oberoende uppdragstagare. 94
Det kan konstateras att någon bestämd definition av tjänster inte finns i
svensk rätt.95 Definitionen av tjänster är omdiskuterad i litteraturen men ingen
enhetlig bild kan skönjas. Det tycks inte ens finnas en enstämmighet över om
begreppet överhuvudtaget är oklart eller inte. När Bengtsson berör frågan
poängterar han exempelvis att det är anmärkningsvärt hur ett begrepp som
kommit att bli så centralt som tjänstebegreppet har i den svenska civilrätten kan
vara så oklart till sitt innehåll.96 När Johansson diskuterar begreppet ger han
istället intrycket av att begreppet tidigare haft en oklar innebörd men att det nu
är mer klart vad dess innehåll är.97
Vad gäller diskussionen om begreppets innehåll kan som exempel nämnas att
det har hävdats att transportavtalen innehar en sådan särställning att de, trots
likheter med tjänsterna inte ska behandlas med dem gemensamt.98 Detsamma har
sagts om entreprenadavtalen.99 Samtidigt är det klart att det från andra håll inte
råder någon som helst tvekan om att entreprenadavtal och avtal om transport ska
klassificeras som avtal om tjänster.100
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Johansson S., 2013. Konsumenttjänstlagen: en kommentar. Stockholm: Norstedts, s. 35.
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Prop. 1999/2000:89 s. 24.
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Bengtsson B., 2013, Offentliga tjänster i civilrättsligt perspektiv, Stockholm: Norstedts, s. 21.
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Johansson s., 2013, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, Stockholm: Norstedts, s. 34. Där
Johansson uttalar att det i svensk rätt länge saknades en definition av tjänstebegreppet.
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Johansson S., 2013, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, Stockholm: Norstedts, s. 36.
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Samuelsson P., 2011, Entreprenadavtal: särskilt om ändrade förhållanden, Stockholm: Karnov, s. 13.
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Prop. 1999/2000:89 s. 24. Prop. 2004/05:13 s. 126. Hellner J., Hager R., Persson A., 2015,
Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal, Stockholm: Norstedts, s. 92.
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I Hellners standardverk om kontraktsrätt nämns arbete på egendom,
entreprenad, fraktavtal och immateriella tjänster101 som exempel på avtal om
tjänst.102 Både transport och entreprenad inordnas alltså som tjänster. I verkets
förta häfte om särskilda avtal nämns även försäkring, managementavtal,
serviceavtal och renhållningsavtal.103 Särskilt intressant är att försäkring, som
knappast kan sägas präglas av arbetsprestation, nämns. När tjänstebegreppet
diskuteras är det nämligen annars vanligt att definitionen knyts an till just
arbetsprestationer.104
Utgångspunkten att tjänster karaktäriseras av arbetsprestation torde innebära
en ståndpunkt om att automatiserade tjänster och andra avtal där arbetsinsatsen
är marginaliserad inte ska behandlas som tjänster. Ett sådant ställningstagande
behöver dock baseras på omständigheter som påvisar olikheter mellan avtal
präglade av utförande av arbete och andra nyttigheter och som motiverar en
särbehandling av dem. Någon argumentation om syftet med att utesluta
exempelvis streaming av film eller så kallad molnförvaring av digitala filer från
begreppsdefinitionen genom ett kriterium om arbetsprestation brukar emellertid
inte presenteras i den juridiska litteraturen.
Att definiera tjänster som köp av arbete skapar oklarheter om
gränsdragningen mellan tjänster och köp. Många tjänsteavtal leder till att

101

Immateriella tjänster är ett samlingsbegrepp som i sig rymmer ett stort antal avtalstyper, bland
annat nämns revisorstjänster, kommission och journalistik. Se Hellner J., Hager R., Persson A.,
2015, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal, Stockholm: Norstedts, s. 231.
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Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
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beställaren blir ägare till egendom medan många köpeavtal innehåller en
förpliktelse om en arbetsinsats från säljaren.
Med hänsyn till den kritik som här riktats mot den oklara men ändå gängse
definitionen med avgörande anknytning till arbetsprestationer samt påvisandet
av den disparata användningen av begreppet i svensk rätt får jag här sälla mig till
dem som anser att tjänstebegreppets innehåll är oklart. Detta är som nämnts
anmärkningsvärt med hänsyn till den betydelse begreppet fått.105
Problemet med begreppsdefinitionen av avtal om tjänster verkar bero på
avtalens olikartade karaktär. Denna svårighet gör sig emellertid främst påmind
vid försök att definiera begreppet positivt. Frågan är då om det är möjligt att
istället konstruera en negativ definition som dels följer, dels tjänar den
civilrättsliga systematiken i övrigt. En sådan idé kommer att utvecklas nedan.
Dessförinnan är det på sin plats med en kort historisk tillbakablick av
begreppsanvändningen på området i syfte att belysa de problem man sökt
undvika genom diskussion och utveckling av begreppsanvändningen.
2.2.2

Arbetsbeting: en historisk tillbakablick

Innan användandet av begreppet tjänst bredde ut sig som en beskrivning av
uppdragsavtal i den juridiska litteraturen systematiserades arbetsprestationer
genom det numera sällan använda begreppet arbetsbeting. Men inte heller
begreppet arbetsbeting har haft en given definition.106 Rodhe menade att
arbetsbetingen kunde innebära antingen ett åtagande att uppnå ett visst resultat
eller ett åtagande att arbeta under en viss tid.107 Hellner å andra sidan beskriver
arbetsbetingen som antingen ett åtagande att uppnå ett materiellt resultat
105

Även Bengtsson har poängterat detta Bengtsson B., 2013, Offentliga tjänster i civilrättsligt
perspektiv, Stockholm: Norstedts, s. 21. För att påvisa begreppets betydelse ska nämnas att det
används frekvent i lagstiftning utan att någon legaldefinition ges, inte minst för att bestämma
lagars tillämpningsområde, detta är förvisso problematiskt i sig. Se exempelvis 1 §
Konsumenttjänstlag, 1 § Produktsäkerhetslag, 2 § 7–8st Konsumentkreditlag, 1 § Lag om
elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster och 12 kap. 4 § Ellagen.
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(materiellt arbetsbeting) eller åtagandet att åstadkomma ett immateriellt resultat
(ideellt arbetsbeting).108 Utan vidare utveckling synes en sådan systematisering
inte differentiera sig från den numera vedertagna terminologin om materiella och
immateriella tjänster.109 När Hellner sedan menar att det materiella arbetsbetinget
karaktäriseras som arbete på egendom och att de ideella arbetsbetingen avser
åtminstone några av de tjänster som av honom själv senare kategoriseras som
immateriella tjänster blir bilden knappast klarare.110 Detta verkar heller inte vara
helt i överensstämmelse med den bild Rodhe ger av begreppet.111
Bengtsson menar att arbetsbetingen är avtal om att uppnå ett visst resultat.
Det är i sammanhanget entreprenadavtal som behandlas men Bengtsson gör
tydligt att även arbete på lös sak och avtal om att uppnå immateriella resultat
faller inom begreppets gränser. Han menar vidare att det som är karaktäristiskt
för arbetsbetingen är att avtalet går ut på en arbetsprestation, att utföraren av
arbetet inte är anställd av uppdragsgivaren, att uppdragstagaren mot vederlag ska
uppnå ett visst resultat och därmed inte uppbär lön för arbetet och till sist att
uppdragstagaren inte är underordnad huvudmannen utan verkar som självständig
företagare.112 Bengtsson pekar också på ett antal undantag, eller snarare avtal som
gränsar till det materiella arbetsbetingets område. Han nämner särskilt
beställningsköpet, när huvudmannen uppdrar någon att tillverka en vara.113 Även
distinktionen gentemot sysslomannaavtal omnämns i Bengtssons
framställning.114 Malmströms framställning av arbetsbetinget är i huvudsak
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Hellner J., Hager R., Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal,
Stockholm: Norstedts, s. 231. I konsumenttjänstutredningen omnämns arbete på fast egendom
och arbete på lös sak som exempel på materiella arbetsbeting. SOU 1979:36 s. 20.
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överensstämmande med Bengtssons men exemplifieringen är begränsad till avtal
där ett mätbart slutresultat är centralt för huvudprestationen.115
Den slutsats som kan dras av vad som sägs om arbetsbetingen i doktrinen är
med andra ord att det är fråga om avtal om att uppnå ett visst resultat, materiellt
eller immateriellt. Begreppet har varit kritiserat för att vara svårhanterligt.116 På
vilket sätt begreppet varit svårt att hantera omnämns emellertid inte i litteraturen
som refererats till här. Helt klart är det inte heller på vilket sätt användandet av
begreppet tjänst och dess indelning i materiella och immateriella tjänster bidrar
till en mer hanterlig systematisering.
Den distinktion som kan göras mellan den äldre terminologin kring
arbetsbeting och det mer moderna tjänstebegreppet är framförallt att det förra
endast tycks ha avsett resultatplikt medan tjänstebegreppet inrymmer både
åtagande om att uppnå ett visst resultat och åtagande om att under en viss tid
visa omsorg. Bengtsson nämner också problematiken med att behandla avtal av
olika ekonomisk dignitet inom samma begrepp. Han exemplifierar detta genom
att konstatera att både uppförandet av ett höghus och lagning av en sko kunde
hänföras till det materiella arbetsbetinget.117 Onekligen förhåller det sig så att
även med dagens terminologi skulle de båda uppdragsavtalen inrymmas i
kategorin materiella tjänster. Någon förbättring kan därmed inte sägas ha skett
på den punkten. Det kan också ifrågasättas huruvida exemplet skulle innebära
några praktiska problem. Det stämmer nog att, för att nämna ett exempel, regler
och allmänna principer om ändrings och tilläggsarbete är av större vikt vid avtal
om uppförande av ett höghus och vid sådana avtal får större konsekvenser om
reglerna inte är välbalanserade än vid ett avtal om lagning av en sko. Å andra
sidan är det inte helt lätt att föreställa sig hur en verklig tvist om ändringsarbete
vid omsulning av ett par kängor skulle uppstå medan den typen av spörsmål torde
vara tämligen vanlig vid entreprenad, just därför att avtalet rör stora ekonomiska
värden och att sådana avtal är komplexa till sin natur. Det har heller aldrig varit
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fråga om att söka hitta en universell lösning för varje givet problem som kan
uppstå vid avtalstyper som inryms i samma begrepp.
Regler om preskriptionstid är ett bra exempel på att det inte alltid är
eftersträvansvärt att ha så likformiga lösningar som möjligt för alla avtal som
ryms under ett begreppsparaply. Vid sysslomannaavtal gäller handelsbalkens
särskilda regel om ettårig preskription.118 Vid fel i tjänst inom
konsumenttjänstlagens tillämpningsområde gäller för närvarande en treårig
preskriptionstid för arbete på lös sak medan preskriptionstiden vid
småhusentreprenad är tio år enligt samma lag.119 Samtliga av de tre nu
exemplifierade avtalstyperna skulle potentiellt kunnat betecknas som
arbetsbeting men olika regler gäller för preskriptionstiden. Fördelen med en god
systematisering av olika avtalstyper är att de gemensamma problemen kan
hanteras på samma sätt men när parternas behov eller för den delen
samhällsintressena skiljer sig åt vid olika avtalstyper är det givetvis av vikt att
samma problem hanteras olika. Även den ekonomiska betydelsen vid vissa
avtalstyper är ett utmärkt exempel på en god anledning att särreglera särskilda
problem som kan komma att bli kostsamma.
Avslutningsvis vill jag kommentera det faktum att även om begreppet
arbetsbeting ansågs allt för svårt att hantera måste läggas på minnet att det
område vi nu rör oss i är ett mycket disparat och svårhanterligt begreppsmässigt
område. Försök att kategorisera tjänsterna efter modern terminologi och med
den uppdelningen finna allmän lagstiftning har vidtagits på
konsumentskyddsområdet utan större framgångar, något som bara kan ses som
ett bevis på att området genom systematisering i sig inte kommer bli lättare att
hantera.120 Vad som behövs är en precis begreppsbildning, svårhanterlig eller inte
och att skilja på de tjänster som avser att uppnå ett visst resultat, materiellt eller
inte, är värdefullt vid exempelvis fråga om fullgörelse och vad som är att betrakta
som fel i tjänst. Den systematisering begreppet arbetsbeting utgör ska därför inte
helt läggas på hyllan. Klart är dock att den inte är tillräcklig.
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2.2.3

Begreppet tjänst bör definieras negativt

Det finns som nämnt tidigare ingen legaldefinition av begreppet tjänst och de
allmänna definitioner som ges i förarbeten och i tjänstedirektivet121 tjänar inte till
någon god vägledning för en begreppsbildning avsedd att klargöra de
civilrättsliga ramarna.122 Konsumenttjänstlagen är det närmaste en allmän
hantering av tjänster som vidtagits i svensk lagstiftning och även i
konsumenttjänstutredningen konstaterades att det saknas en given definition av
begreppet tjänst. I utredningen noterades att begreppet på senare år börjat
användas för uppdragsavtal i vid mening och att det också är så det skulle förstås
i utredningsarbetet. Vidare konstaterades att såsom begreppet används i
nationalekonomiska sammanhang för att dela upp varor och tjänster är det allt
för allmänt för att tjäna till någon nytta i civilrättsliga sammanhang. Även när
begreppet tjänst används i lagstiftningen, till exempel genom att beskriva en lags
tillämpningsområde som varor, tjänster och andra nyttigheter, får begreppet ett
alltför svepande innehåll för att tjäna någon nytta i praktiken. I dessa
sammanhang används begreppet tillsammans med de två andra, varor och andra
nyttigheter för att täcka av ett fullständigt område. I utredningen menar man med
beaktande av allt detta att begreppet måste förstås med de särskilda
förutsättningar som gäller i civilrättsliga sammanhang och då också med
beaktande av förhållandet till annan civilrättslig lagstiftning.123
Som ovan nämnt är det på grund av tjänsternas skiftande karaktär svårt att
bestämma begreppsinnehållet positivt. Ett sådant försök riskerar att avtalstyper
med naturligt samband till de typiska tjänsterna exkluderas eller att definitionen
inte håller över tid när nya avtalstyper växer fram på marknaden. Det förefaller
121
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därför mer ändamålsenligt att bestämma begreppets innebörd negativt. Även om
tjänstebegreppet inte har någon klar definition i svensk rätt finns det åtminstone
en kärna av avtalstyper som klart utgör tjänster. Att utgå från dem och med en
rättsystematisk utgångspunkt istället diskutera vilka avtal som utifrån den
civilrättsliga systematiken inte bör tillhöra tjänsterna, torde leda till ett resultat
som i och för sig inte får skarpa gränser men som åtminstone utgör en grund att
diskutera nya avtalstyper från. Här är risken istället att avtalstyper som inte har
ett nära samband med de typiska tjänsterna inkluderas och att diskussionen låser
sig vid redan befästa idéer, goda eller inte.
Nedan kommer några avtalstyper som historiskt har exkluderats från
tjänstebegreppet diskuteras närmare. För att kunna beskriva en negativ definition
av tjänster kan det emellertid först vara en god idé att diskutera vilka avtal som
åtminstone utgör typiska avtal om tjänster. Det är förstås avgörande att den
juridiska terminologin följer den rättsliga systematiken. För att en avtalstyp ska
kunna definieras som tjänst måste det slutligen komma att hanteras med den
systematik som råder för tjänster. För att kunna pröva om någonting är en tjänst
måste med andra ord först fastställas vilka regler och principer som är typiska för
tjänsterna. Detta bör göras genom att studera de tjänster som ligger i mittfåran.
Alltså de avtal som otvivelaktigt omfattar en tjänst. Däribland hittar vi arbete på
egendom.124 För att inte låsa diskussionen vid de principer som är typiska för
arbete på egendom bör även immateriella uppdrag studeras. Förmedlingsavtal är
en kategori tjänster som i sammanhanget är relativt välreglerat. Mäklartjänster,
kommissions- och handelsagenturavtal samt försäkringsförmedling är alla
föremål för lagstiftning. Det är i sammanhanget värt att notera att samtliga av de
nu uppräknade tjänsterna karaktäriseras av att uppdragstagaren ska utföra ett
arbete. Detta sätter i fråga i vilken mån avtal där arbetsinsatsen är marginaliserad
kan anses utgöra tjänst. Om så inte är fallet blir följdfrågan hur avtal om
streamingtjänster, molnförvaring med mera ska inordnas i den civilrättsliga
begreppsapparaten.125
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Utöver utgångspunkten i de regler som nu finns för olika tjänster kan det vara
av värde att notera den diskussion som fördes kring tjänstebegreppet i
konsumenttjänstutredningen126. Där konstaterades att en uppräkning av alla
tänkbara tjänsteavtal knappast kan komma ifråga. Istället exemplifierades dels de
tjänster som utredningen ansåg borde omfattas av konsumenttjänstlagen och dels
de tjänster som klart borde ligga utom lagens tillämpningsområde. Denna
distinktion är inte av relevans här men de exemplen på avtal om tjänster man i
utredningen nämnde är å andra sidan av intresse. De avtal som av utredningen
identifieras som tjänsteavtal, oavsett huruvida de sällades till
konsumenttjänstlagens tillämpningsområde eller inte, var arbete på lös sak, arbete
på fast egendom,127 förvaring av egendom, behandling av människor och djur,
undervisning, rådgivning, provning, försäkring, vissa banktjänster,128
fastighetsmäklartjänster, hyra av lös sak,129 och transportavtal, avtal om tillfälligt
boende,130 avtal om hyra och om bostadsrätt samt anställningsavtal.131
Utan att göra anspråk på att här kunna presentera någon mer djupgående
analys över vilka avtalstyper som ska betraktas som de allra mest centrala kan
sammanfattningsvis sägas att den utgångspunkt som här tagits är att typiska
tjänsteavtal är arbete på egendom, transport, mellanmansavtal samt
konsultuppdrag i olika former. De avtalstyper som inte är centrala uppdragsavtal
och som i ett försök till en diskussion om tjänstebegreppets innehåll genom
negativ definition ska diskuteras nedan är anställningsavtalen, samarbetsavtal,
köp, lösöreshyra, försäkring och elektroniska leveranser.
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2.2.4

Anställning

Här ska distinktionen mellan olika avtal om arbete diskuteras. Först ska dock
anmärkas att inom ramen för detta avhandlingsprojekt har avtal om tjänster inte
knutits till en definition om arbete mot betalning.132 När termen uppdrag och
därtill hörande övrig terminologi används här menas tjänster i ett bredare
perspektiv. Gränsdragningen till anställningsavtalen rör emellertid uteslutande
avtal om att utföra arbete eftersom det knappast kan komma ifråga att diskutera
anställningsförhållande i andra fall såsom vid olika typer av abonnemang,
streamingtjänster och liknande där arbetsinsatsen är marginaliserad.
Arbetsavtalen kan delas upp i två kategorier, anställningsavtal och
uppdragsavtal.133 Anställningsavtal karaktäriseras av att det finns ett avtal om
personlig arbetsskyldighet.134 Prestationen för arbetstagaren går ut på att inom
ett visst arbetsområde varaktigt ställa sig till arbetsgivarens förfogande.135 Ett
uppdragsavtal däremot kännetecknas av att uppdragstagaren är självständig i
förhållande till arbetsgivaren. Det innebär till exempel att uppdragstagaren inte
personligen måste utföra arbetet, även om det naturligtvis är uppdragstagaren
som ytterst är ansvarig för att arbetet faktiskt blir utfört.136 Vissa uppdrag av
personlig karaktär eller uppdrag till företag där det är av vikt för huvudmannen
att arbetet utförs av just dem förekommer dock. Klara exempel på detta är avtal
med artister av olika slag och avtal med företag med särskilt starka varumärken.137
En viktig skillnad är vidare vad uppdragstagare respektive anställda kan anses
skyldiga att utföra inom ramen för ett avtal. Ett anställningsförhållande
karaktäriseras av att arbetsgivaren utövar omedelbar kontroll över arbetet och
arbetstagaren är inom ramen för de arbetsrättsliga gränserna skyldig att utföra
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det arbete som anvisas.138 Vid uppdragsförhållanden sätter istället
uppdragsavtalet gränserna för vad uppdragstagaren måste utföra. En
uppdragstagare som åtagit sig att serva bromsarna på en bil behöver i normalfallet
inte byta bilens tändstift om uppdragsgivaren begär det.139 En sådan skyldighet
föreligger däremot för en anställd mekaniker om dennes arbetsgivare ger order
därom.
Uppdragstagarens självständighet är alltså avgörande för om ett avtal ska
klassificeras som ett anställningsavtal eller ett uppdragsavtal.140 Bedömningen av
huruvida uppdragstagarens förhållande till uppdragsgivaren är självständig ska
göras med hänsyn till samtliga för avtalet relevanta omständigheter.141
Tjänster avser sammanfattningsvis avtal där beställarens medkontrahent är
oberoende i förhållande till sin avtalspart och från tjänstebegreppet definition
kan därmed anställning, med de karaktäristiska drag som beskrivits ovan,
uteslutas.
2.2.5

Samarbetsavtal

Det går en fin gräns mellan att inom ramen för ett uppdrag utföra en uppgift och
att inom ramen för ett samarbetsavtal utföra en uppgift. Med andra ord är det
skillnad på att utföra ett uppdrag för någon och att göra det med någon. I teorin
är det måhända enkelt att vid definition av tjänstebegreppet uppställa kriterier
om att tjänsten ska utföras för motpartens räkning. I praktiken är det emellertid
inte alltid enkelt att avgöra om så är fallet.
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Adlercreutz A., Mulder B. J., 2013, Svensk arbetsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 273. Hesser J.,
2006, Immateriella tjänster, Lund: Studentlitteratur, s. 19.
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ett arbete med nära anknytning till det ursprungliga uppdraget inte vänta, till exempel på
grund av risk för skada eller fördyrning, kan uppdragstagare dock vara skyldig att utföra
ytterligare uppgifter. Jfr 8 § 3st konsumenttjänstlagen. Även en oberoende uppdragstagare är
emellertid skyldig att efter avtalets ingående följa uppdragsgivarens instruktioner och inom ramen
för denna skyldighet torde i vissa fall ytterligare arbete i skälig omfattning kunna läggas till
uppdragsförpliktelserna inom ramen för uppdragstagarens allmänna omsorgsplikt. Jfr därom 4 §
1st kommissionslagen, 5 § 1st och 5 § 2st 3p agentlagen och 4 § 1st konsumenttjänstlagen.
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Arbete som utförs av en bolagsdelägare sker för bolagets räkning. Utföraren
av arbetet är med uppdragsavtalets terminologi på ett sätt både uppdragstagare
och sin egen huvudman. Under dessa förutsättningar ter sig flera av de frågor
som får anses centrala för tjänsterna säregna i sammanhanget. För att nämna
några exempel är frågor om ändrings- och tilläggsarbete, avrådandeplikt och
omsorgsplikt aparta för det partsförhållande som råder vid samarbete i bolag.
Plikten att visa omsorg uttrycks i lagtext som en skyldighet att ta tillvara
motpartens intressen.142 För samarbetsavtalen är det problematiskt att tala om en
sådan omsorgsplikt dels för att det inte finns någon motpart i den bemärkelse
som är fallet för avtal om tjänster, dels för att skyldigheten att ta till vara
motpartens intressen innefattar att inte sätta sina egna intressen framför
uppdragsgivarens.143 Incitamentet för utförande av en tjänst är i regel betalningen
från uppdragsgivaren, vid samarbete i bolag får omedelbar monetär ersättning
antas spela en mindre roll för bolagsmannens arbete utan istället är det bolagets
fortlevnad och framtida ekonomiska vinster som är drivkraften för arbetet.
Ersättningen för arbetet är också en faktor som talar emot att samarbetsavtal
inkluderas i tjänstebegreppet. Förvisso är ersättning inte definierande för
tjänsterna utan de kan mycket väl vara benefika.144 Men när avtalet är oneröst gör
sig ett antal betydande skillnader i regel gällande. Formen för ersättning är
säregen för samarbetsavtalen framförallt för att de inte kan sägas utgöra en
central del i avtalet. Incitamentet att arbeta i det egna bolaget är framförallt
framtida utdelningar och dessa är i regel varken förutbestämda eller direkt
kopplade till arbete som utförts. En annan faktor rörande ersättningen är
möjligheten till justering vid brister i utförandet. För tjänsterna får prisavdrag
anses utgöra gängse påföljd ämnad att justera obalans mellan parterna efter
kontraktsbrott som inte kan repareras.145 För samarbetsavtalen kan prisavdrag
som påföljdsmodell svårligen tillämpas överhuvudtaget.
Vad gäller möjligheten till ersättning för skada som orsakats vid utförande av
uppdraget finns faktorer som både talar för och emot att betrakta samarbetsavtal
som tjänster. Detta kan illustreras med en jämförelse mellan rättsfallen
142

4 § 1st konsumenttjänstlagen, 4 § 1st kommissionslagen, 5 § lagen om handelsagentur.
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Jfr exempelvis angående omsorgsplikten vid kommission i Prop. 2008/09:88 s. 94.
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NJA 1986 s. 402 och NJA 1964 s. 80. Som nämnts ovan är en skiljefaktor mellan
tjänster och samarbete i bolag den ersättning som utgår för uppdraget.
Jämförelsen mellan dessa två fall lämpar sig därför särskilt bra då det ena fallet
rör en väntjänst, det vill säga ett benefikt uppdragsavtal, och det andra fallet rör
samarbete i en typ av bolag där fast ersättning eller periodiska utdelningar till
bolagsdelägarna inte torde höra till vanligheterna.
I målet från 1964 hade käranden uppdragit åt en bekant att satsa pengar på
travtävlingar på plats vid Solvalla. Efter underlåtenhet att göra så förpliktigades
svaranden att utge skadestånd för utebliven vinst för ett av två travlopp som
käranden skulle vunnit pengar på om satsningarna skett enligt instruktion. Målet
är speciellt på så sätt att det rörde sig om ett benefikt avtal och prejudikatvärdet
för målet får främst anses handla om ansvarsgrad vid benefika förpliktelser. För
det lopp som skadestånd inte utgick menade domstolen nämligen att det inte
kunde anses vara försumligt att svaranden i målet kom för sent till biljettluckan
eftersom förseningen berott på att han prioriterat sina egna intressen, nämligen
att titta på provstarterna till loppet för att avgöra vilken häst han själv ville satsa
på. På grund av avtalets benefika karaktär kunde uppdragstagaren alltså underlåta
att ta till vara beställarens intressen till förmån för sina egna utan ansvar.
I avgörandet från 1986 är det istället fråga om en delägare i ett tipsbolag som
underlåtit att lämna in bolagets tipskupong. Domstolen slår fast att ett enkelt
bolag kommit till stånd mellan tipsbolagsdelägarna. Enligt resonemanget om att
en tjänst karaktäriseras av att tjänsten utförs för en huvudmans räkning ovan kan
här argumenteras för att uppgiften att lämna in tipskupongen inte utgör tjänst
därför att arbetet inte utförs för en motparts räkning utan för det egna bolagets
räkning. Det går såklart att argumentera för att bolaget är huvudman i
uppdragsförhållandet men eftersom utföraren själv är en del av bolaget låter sig
ett typiskt uppdragsavtal ändå inte beskrivas med de förutsättningarna.
Domstolen argumenterar utifrån skadeståndsreglerna i lagen om handelsbolag
och enkla bolag men bortsett från vilken norm som ligger till grund för
argumentationen är det svårt att säga vad som utgör den egentliga skillnaden
jämfört med 1964 års fall. Särskilt svårt att dra en gräns mellan dessa två
situationer är det när uppgiften ska utföras utan ersättning.
Sammanfattningsvis kan konstateras att tjänster bör förstås som avtal där
uppdraget utförs för annans räkning.
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2.2.6

Köp

De förmögenhetsrättsliga avtalen kan enligt ett logiskt schema delvis delas upp i
avtal att prestera egendom respektive att prestera tjänst. Med en sådan indelning
kommer hyresavtalen att höra ihop med köp- och gåvoavtal under
egendomsprestationer.146 Det är emellertid inte alltid enkelt att dra en skarp gräns
mellan varor och tjänster. Dels finns det en problematik med blandade avtal som
ska behandlas särskilt nedan, dels är gränserna för begreppen vara respektive
tjänst inte helt klarlagda eller för den delen enkla att logiskt indela i den rättsliga
systematiken.147
Tjänster är också, till skillnad från köp, olikartade till sitt innehåll.148 Tjänster
är också föränderliga över tid och även om nya varor också utvecklas i högt
tempo är köparens förväntning på resultatet av avtalet ändå detsamma. Tjänster
däremot kan vara av vitt skilda karaktär. Uppdragsgivarens förväntade nytta och
de typiska risker som är förenade med avtalen skiljer sig vida åt olika
uppdragsavtal emellan. Även vid olika köpeavtal skiljer sig givetvis riskerna åt,
framförallt kan den ekonomiska riskens storlek variera kraftigt.149 Vid köp
föreligger emellertid, med undantag för tillverkningsavtalen, en möjlighet att
besikta egendomen före köpet. Gemensamt för uppdragen däremot är att
kvalitén på utförandet är okänd för huvudmannen vid avtalstillfället. Kvaliténs
inverkan på de risker huvudmannen tar är heller inte densamma från uppdrag till
uppdrag. Nyttan med ett köp, egendomens funktion, kan bedömas objektiv
146

Hellner J., Hager R., Persson A, 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna ämnen,
Stockholm: Wolters kluwer, s. 23–24.
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Se exempelvis NJA 2008 s. 24 där Högsta domstolen menar att en tidsbegränsad nyttjanderätt
till ett dataprogram inte kan anses utgöra vara i agentlagens bemärkelse. Jfr detta med Söderlund
H., Svarts G., Tonell M., 2014, Agentlagen – En kommentar till lagen om handelsagentur m.m.,
Stockholm: Norstedts, s. 24 där det utretts att när det gäller programvara kan den utgöra antingen
köp eller tjänst. Köp främst då programmet är massproducerat och avtalet rör licens till
programvaran och tjänst främst då programvaran är individuellt anpassad.
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Köp kan avse olika egendom med stora variationer vad gäller användningsområde, pris och
kvalitet. Prestationerna i köpeavtal, oavsett köpeobjektets art, är emellertid i huvudsak desamma.
Köparen ska prestera betalning i utbyte mot att säljaren överlämnar egendom.
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En viss systematisering råder visserligen för köpen genom uppdelningen mellan köp av fast
och lös egendom. Anmärkas ska att köp av fast egendom i normalfallet innebär ett större
ekonomiskt risktagande för köparen än vid avtal om köp av lös egendom.
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medan nyttan med ett uppdragsavtal kan vara antingen objektiv eller subjektiv
beroende på tjänstens karaktär. Vid olika typer av upplevelsetjänster betalar
huvudmannen för en upplevelse. Huruvida upplevelsen är överensstämmande
med huvudmannens förväntningar är subjektivt och det ligger i sakens natur att
olika individer upplever givna händelser på olika sätt, samma krav kan därmed
inte ställas på uppdragstagaren vid sådana avtal. Vid avtal om arbete på egendom
däremot är nyttan med avtalet på samma sätt som vid köpeavtalen resultatet.
Kvalitén på ett resultat, till exempel funktionen på en reparerad bil eller leverans
av en vara i ett visst skick är mätbart och kan i större utsträckning bedömas
objektivt.
Med köp avses äganderättsöverlåtelse av egendom i utbyte mot penning- eller
naturaprestation.150 På grund av köpeavtalets tydliga avgränsning till
äganderättsöverlåtelse uppstår i de flesta fall inga svårigheter vid gränsdragning
mellan köp och tjänst. Den situation som kan ge upphov till betänkligheter är då
någon tillverkar eller bearbetar egendom som beställaren enligt avtalet ska bli
ägare till. Avtal om tillverkning av lös egendom karaktäriseras av att
huvudmannen betalar medkontrahenten för att utföra ett arbete. Det ligger
därför nära till hands att betrakta huvudförpliktelsen i sådana avtal som en tjänst.
Eftersom exempelvis restaurering av en möbelgrupp omfattas av
tjänsteregleringen kan tyckas att även tillverkning av en möbelgrupp ska omfattas
av samma regler. Å andra sidan har det senare exemplet stora likheter med ett
avtal om köp av en möbelgrupp. Det kan då sättas i fråga om det ska spela någon
roll huruvida möbelgruppen redan är tillverkad eller inte vid avtalstidpunkten. En
stor skillnad mellan avtal om restaurering av lös egendom och tillverkning av lös
egendom föreligger också. Vid ett avtal om restaurering överlämnar
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Ramberg J., Herre J., 2016, Allmän köprätt, Stockholm: Norstedts, s. 16–17. Håstad T., 2009,
Köprätt och annan kontraktsrätt, Uppsala: Iustus, s. 27. Som juridiskt begrepp torde köp inte kunna
avse annat än äganderättsöverlåtelse mot betalning. Språkligt kan termen dock användas med en
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Arbete mot betalning kommer emellertid inte att hanteras med köprättsliga regler och kan
därmed inte vara att betrakta som ett köp i enlighet med den juridiska terminologin. Men jfr
Almén som med en något vidare definition menar att köp avser avtal om överlåtelse av
rättigheter med undantag för äganderätt till betalmedel. Almén T., Eklund R., 1960, Om köp och
byte av lös egendom: kommentar till lagen den 20 juni 1905, Stockholm: Norstedts, s. 12.
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huvudmannen sin egendom i medkontrahentens vård medan det i
tillverkningsfallen oftast torde förhålla sig så att medkontrahenten tillhandahåller
materialet som produkten ska tillverkas av.151 Detta har traditionellt också varit
den avgörande frågan för huruvida ett tillverkningsavtal ska hanteras med
köprättsliga eller uppdragsrättsliga regler. När beställaren själv tillhandahåller en
väsentlig del av materialet är köplagen enligt 2 § 1st samma lag nämligen inte
tillämplig medan det motsatta gäller när uppdragstagaren tillhandahåller
materialet.152
Det nu sagda gäller vid kommersiella avtal, en motsvarande regel finns i
konsumentköplagen men enligt denna hanteras problemet numera enligt en
annan konstruktion.153 Regeln var tidigare likalydande med köplagens
motsvarande bestämmelse men har nu ändrats i enlighet med art. 1.4 i
konsumentköpsdirektivet154 enligt vilken avtal om varor som ska framställas eller
tillverkas ska hanteras som köpeavtal och därmed också omfattas av direktivet.
Utformningen av artikeln har till skillnad från de äldre svenska reglerna
genomförts utan förbehåll för den situationen att beställaren tillhandahåller en
väsentlig del av materialet. Vid den svenska implementeringen av direktivet
tolkades frånvaron av ett sådant förbehåll som att det konsumentskydd som
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Jfr 4 § 2st konsumenttjänstlagen där det framgår att om inget annat får anses avtalat ska
näringsidkaren tillhandahålla behövligt material.
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Av Prop. 89/90:89 s. 62 framgår att vad som ska anses vara en väsentlig del av materialet
varierar med omständigheterna i det enskilda fallet. Som exempel på avgörande faktorer framhålls
dels är värdet av det tillhandahållna materialet och dels den funktionella betydelsen av materialet.
Dock menar man att en till funktionen sett obetydlig del av materialet inte bör ses som en
väsentlig del enbart för att det tillhandahållna materialet har ett högt värde i relation till det övriga
materialet. Som exempel nämns ett tillhandahållet guldemblem som ska fästas på en kavaj till
vilken medkontrahenten tillhandahållit tyget.
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det framgår nedan och bostadsrätter, värdepapper, patenträttigheter och annan dylik lös egendom
som inte är lösa saker knappast kan komma ifråga för ett tillverkningsavtal.
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rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier.
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enligt direktivet ska gälla för konsumentköp måste gälla även tillverkningsavtal
där beställaren tillhandahåller en väsentlig del av materialet.155
Vid implementeringsarbetet uppmärksammades att en justering i den
riktningen att tillverkningsköpen framledes skulle omfattas av
konsumentköplagen och inte konsumenttjänstlagen som de tidigare gjort, skulle
innebära att tillverkningsköp där beställaren tillhandahåller en väsentlig del av
materialet inte skulle omfattas av den allmänna köplagen medan dylika avtal i
konsumentförhållanden däremot skulle omfattas av konsumentköplagen.156
Medvetna om problemet med att konsumentskyddet med en sådan ordning
skulle försämras för de tillverkningsavtal som tidigare omfattats av
konsumenttjänstlagen valde lagstiftaren att ändra lagstiftningen så att alla
tillverkningsavtal i konsumentförhållanden, helt oavsett vem som tillhandahåller
den väsentliga delen av materialet, numera omfattas av konsumentköplagens
regler. För att konsumentskyddet ändå inte skulle försämras för den aktuella
avtalstypen infördes i konsumentköplagen ett tillägg om att 4, 6 och 7 § i
konsumenttjänstlagen även i framtiden ska gälla de nu aktuella
tillverkningsavtalen.
De i konsumenttjänstlagen nämnda lagrummen reglerar näringsidkarens
omsorgs- och avrådandeplikt, regler som till sin karaktär hör till den
uppdragsrättsliga regleringen. Med bakgrund av detta kan den justering som
gjorts i konsumentköplagen inte anses få någon terminologisk påverkan utan
tillverkningsavtal där beställaren tillhandahåller en väsentlig del av materialet ska
fortfarande betraktas som tjänster även om det i konsumentförhållanden av
lagstiftningstekniska skäl numera primärt är konsumentköplagens regler som
gäller för dessa avtal. Klart är således att det ligger i lagstiftningens systematik att
tillverkningsavtal där beställaren tillhandahåller en väsentlig del av materialet är
att betrakta som tjänst medan tillverkningsavtal där uppdragstagaren
tillhandahåller den väsentliga delen av materialet är att betrakta som köpeavtal.
Sammanfattningsvis kan sägas att två olika lösningar kan tänkas för problemet
att klassificera gränsfallen. Antingen betecknar man avtalet som det ena eller det
andra och tillämpar reglerna om köp respektive reglerna om tjänst ensamt även
på blandade avtal eller så betraktar man parternas mellanhavanden som om de
155
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ingått två olika avtal och tillämpar den köprättsliga regleringen på den del av
avtalsförhållandet som utgör köp och regler om uppdragsavtal på den del av
avtalsförhållandet som utgör tjänst. Den senare lösningen motverkar att två
identiska problem hanteras olika därför att det i ett fall uppstått inom ramen för
ett avtal som till övervägande delen utgör köp och i det andra fallet till
övervägande delen tjänst.157 Det torde redan stå klart att köp inte utgör tjänster
och därmed bör, med beaktande av vad som nu sagts om gränsfallen, slutsatsen
vara att tjänst inte avser äganderättsöverlåtelse.
2.2.7

Hyra av lös sak

Hyresavtalen är i sig själva inbördes mycket olikartade och samma argument som
kan anföras emot att behandla alla tjänster gemensamt kan i princip anföras även
mot att behandla alla tänkbara variationer av lösöreshyra gemensamt.158 Därtill
kan hyra ofta ha inslag av tjänst. I litteraturen nämns ett exempel med maskinhyra
då även en förare som ska utföra arbetet med maskinen ingår i avtalet.159
Det finns ingen allmän lagstiftning för hyra av lös sak. Den gängse
uppfattningen är att rättsliga problem vid dessa avtal i första hand ska lösas med
analogier från köplagarna och i vissa fall 12 kap. jordabalken (hyreslagen).
Hyreslagen innehåller regler om både bostadshyra och lokalhyra, att reglerna som
omfattar avtal om bostadshyra i flera fall är präglade av sociala och inte
ekonomiska ändamålsskäl kan många gånger tala emot analogier med
hyreslagen.160 Det är vidare möjligt att föra argumentation kring nyttan med
analogier till konsumenttjänstlagen.
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För att analogier till konsumenttjänstlagen och i vissa fall till
kommissionslagen ska vara motiverade torde det krävas att hyresavtalets karaktär
och därmed parternas förpliktelser liknar de tjänster som omfattas av de
respektive lagarnas tillämpningsområden samt att lagens regler leder till lösningar
som stämmer överens med den övriga civilrättsliga systematiken.161 Avtal om
hyra av lös sak kan som bekant variera kraftigt.162 Närheten till analogier med
köplagens regler ligger dels i lagens uttryck för allmänna principer, dels i
köpeavtalets likheter med hyran vad gäller prestation av egendom.163
Köpeavtalen är i huvudsak momentana till skillnad från avtal om tjänster som
ofta präglas av att de fortgår under en viss tid.164 Därmed torde en avgörande
faktor för nyttan av analogier till regler om tjänster vara hyrestidens längd och
huruvida hyresgivaren kan antas vara skyldig att utföra underhåll och service.
Några förpliktelser om service och underhåll av hyresobjektet torde inte föreligga
när hyrestiden är kortvarig.165 Här kan alltså en större likhet med köpeavtalens
karaktäristiska drag av att vara kortvariga med förpliktelser som i huvudsak är
koncentrerade till en och samma tidpunkt konstateras i jämförelse med avtal om
tjänster. I första hand bör med andra ord analogier till köplagens regler få vara
vägledande i sådana fall.166
För att återgå till det ovan nämnda exemplet med hyra av maskin inklusive
förare torde det kunna konstateras att det skulle krävas särskilda omständigheter
för att hyrestagaren vid ett sådant avtal ska belastas med den vårdplikt som
normalt är förknippad med hyresavtal. I praktiken är det mycket lite, eller
ingenting alls som avseende beställarens respektive hyrestagarens ansvar skiljer
161
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ett sådant avtal från ett tjänsteavtal. Hyrestagaren torde exempelvis knappast
kunna belastas för skada som åsamkas maskinen på grund av förarens bristande
omsorg.167
När det kommer till hyresgivarens ansvar får det nog anses föreligga en viss
skillnad mellan ett avtal om hyra av maskin inklusive förare och ett avtal om tjänst
avseende samma jobb som i hyresfallet. Själva faktumet att parterna utformar ett
avtal om maskinhyra, till exempel när beställaren vill ha ett grävarbete utfört
torde i de flesta fall motiveras just av att parterna inte vill att det ansvar som
skulle föreligga vid ett avtal om grävtjänster ska gälla. Det skulle till exempel
kunna motiveras av att det är svårt att förutse tidsåtgången för arbetet och att
parterna därför anser att det är bättre att utforma ett hyresavtal. Med hänsyn till
principen om avtalsfrihet vore det inte önskvärt om rättstillämpningen i sådana
fall ledde till att avtalet trots parternas bevekelsegrunder behandlades som ett
avtal om tjänst.
Av ovanstående redogörelse kan konstateras att ingenting generellt kan sägas
om vilken den mest lämpliga källan för analogier är vid lösöreshyra. Med hänsyn
till att lösöreshyra avser prestation av egendom är det ett rimligt antagande att
köpreglerna torde vara den huvudsakliga källan för analogier.168 Eftersom hyra
inte kommer att behandlas med samma regler som tjänster bör lösöreshyra heller
inte betraktas som en typ av tjänst. Å andra sidan är hyresavtalen många gånger
inte av momentan karaktär och liknar på det sättet tjänst mer än köp. Att se
endast till de olika avtalstypernas typiska karaktärsdrag är dock inte tillräckligt för
att avgöra var i den civilrättsliga systematiken avtal om lösöreshyra hör hemma.
Detta är skäl nog för att motivera en särbehandling av denna avtalstyp.
Sammanfattningsvis får alltså konstateras att avtal om lösöreshyra inte utgör
tjänster och att upplåtelse av nyttjanderätt därför bör avskiljas från begreppet
tjänst.
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2.2.8

Försäkring

Sett till karaktären av de centrala förpliktelserna vid försäkringsavtal vållar det
inget vidare huvudbry att argumentera för likhet mellan försäkring och andra
avtal som kan sägas utgöra typexempel på tjänster. Försäkringsgivaren ska under
vissa förutbestämda omständigheter, de avtalade försäkringsfallen, utge
ersättning och sköta vissa administrativa bisysslor i samband med
skaderegleringen. Att utge ersättning är en förpliktelse som inte domineras av
arbete men något sådant kriterium har heller inte uppställts för
begreppsdefinitionen här.169 Att förpliktelsen är villkorad, det vill säga att plikten
att reglera skadan endast infaller under vissa givna förutsättningar är inte något
gott argument för att försäkring ska behandlas för sig. Vissa bevakningstjänster
är ett annat exempel på en tjänst där huvudförpliktelsen endast infaller om en
viss förutsättning inträder, till exempel att ett larm aktiveras.
Det karaktärsdrag som hos vissa av försäkringsavtalen väcker störst huvudbry
i frågan är det starka band avtalstypen har med samhällsintressen av olika slag.
Trafikförsäkring är exempelvis speciellt därför att varje ägare till ett fordon som
inte har markerats som avställd i fordonsregistret är tvungen att teckna en
trafikförsäkring.170 Trafikförsäkringen är en typ av ansvarsförsäkring, med andra
ord är den avsedd att täcka skador som tredje man drabbas av genom
försäkringstagarens fordon.
Att vissa försäkringar med hänsyn till samhällsintresset är obligatoriska utgör
emellertid inte argument för att de inte skulle vara tjänster. Förvisso kan det sätta
i fråga om det verkligen föreligger en vilja att ingå avtal på beställarens sida men
även typiska tjänster har sådana inslag. Revisortjänster är ett exempel på en tjänst
som i vissa fall är obligatoriska. Givetvis föreligger samma ansvar för en revisor
som anlitats med hänsyn till aktiebolagslagens regler som för den revisor som
anlitats utan att något tvång förelegat på beställarens sida.
Bortsett från de försäkringsavtal som till sin karaktär är främmande att jämföra
med de typiska tjänsterna finns det många försäkringstyper som lämnar större
utrymme för jämförelse. Olycksfallsförsäkring, djurförsäkring och
allriskförsäkring är alla exempel på försäkringstyper som tecknas av
169
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försäkringstagaren i syfte att eliminera eller utjämna dennes ekonomiska risker.
Sett till bevekelsegrunderna för avtalet kan de alltså jämställas med andra
finansiella tjänster.
Några argument för varför exempelvis en skada som uppstår genom ett
försäkringsbolags bristfälliga hantering av ett försäkringsärende skulle betraktas
annorlunda än fallet då ett bevakningsföretag inte reagerar på larm låter sig inte
konstrueras utan vidare. I båda dessa fall har försäkringsbolaget respektive
bevakningsbolaget en passiv roll under avtalstiden, åtagandet går ut på att agera
när vissa omständigheter inträffar. Men här tar också likheterna slut. Desto
svårare är det att konstruera argument för att prisavdrag, fullgörelse, detention
och hävning skulle fungera likartat vid försäkring och avtal i tjänsternas mittfåra.
Detta säger kanske mer om skadestånd än om tjänster, den kontraktuella
skadeståndsrätten är relativt strömlinjeformad på förmögenhetsrättens område
och utgör därmed inte en självständig faktor för avtalsindelning.171
Ett visst mått av likhet kommer det alltid finnas mellan tjänster och vad som
gäller för andra avtalstyper. Således får konstateras att tjänster inte avser
prestation av försäkring, det vill säga den typ av ansvarsförpliktelser som innebär
att ersätta skada (skadeförsäkring) eller utge monetär ersättning när
förutbestämda fakta inträder (summaförsäkring).172
2.2.9

Elektroniska leveranser

Vad som här ska diskuteras hade lika väl kunnat inordnas under avsnittet om
gränsen mellan köp och tjänst. Emellertid kan situationer då avtalsförhållandet
vid elektroniska leveranser mer liknar lösöreshyra än köp låta sig konstrueras och
de elektroniska leveranserna har därför behandlats särskilt här. Vidare är
lagstiftning för elektroniska leveranser att vänta på konsumentområdet och trots
att det finns goda argument för att betrakta vissa elektroniska leveranser som
tjänst måste en öppning för vad som komma skall på det området lämnas.173
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En diskussion om huruvida elektroniska leveranser utgör tjänster eller köp tar
lämpligen sin utgångspunkt i det rättsliga material som omgärdar
distansavtalsdirektivet174 eftersom frågan i det sammanhanget är särskilt relevant.
Direktivet är tillämpligt på avtal om elektronisk fullgörelse.175
Tillämpningsområdet avser emellertid såväl köpeavtal som avtal om tjänst och
gränsdragningsfrågan mellan de båda avtalstyperna är inte avgjord genom
direktivet i sig. Istället får vägledning för gränsdragningsövningen finnas på annat
håll och en analogi till 2 § konsumentköplagen torde här ligga närmast till
hands.176 Huruvida en elektronisk fullgörelse ska betraktas som tjänst eller köp
får då avgöras med hänsyn till avtalets karaktär. Ibland kan avtal om elektroniska
leveranser likna ett förvärv, i andra fall, särskilt vid olika typer av upplevelser som
exempelvis överföring av film och musik, som tjänster och i ytterligare fall, när
produkten är tidsbegränsad, liknar avtalen närmast hyra. I förarbetena till den nya
distansavtalslagen sades att:
Vid on-line-överföring, t.ex. av musik och filmer, kan det ligga nära till hands att
se leveransen som i huvudsak utförande av en tjänst. I andra fall, t.ex. leverans av
datorprogram som laddas ner på hårddisken för senare användning, liknar det
mera leverans av en vara. Men det kan inte uteslutas att omständigheterna ändå
kan föranleda att leveransen i stället bör bedömas som en tjänst. Hur direktivet –
och därmed också distansavtalslagen – bör tolkas i detta avseende är en fråga för
rättstillämpningen, i sista hand EG-domstolen.177

När det kommer till elektroniska leveranser kan konstateras att även om en viss
systematisering tillåter sig konstrueras kan några definitiva gränser mellan de
situationer som bör liknas vid tjänst, köp respektive hyra inte utkristalliseras.
Begreppet elektronisk leverans tjänar därmed inte någon större nytta när det
kommer till systematisering av avtalstyper. Snarare är begreppet till nytta främst
för att belysa en grupp avtalstyper för vilka särskilt förutsättningar måste tas i
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beaktande. Huruvida något mer kommer att visa sig för det fall lagstiftning med
anledning av det ovan refererade EU-direktivet kommer till stånd återstår att se.
Förslaget innehåller bland annat regler om när fel föreligger och vilka påföljder
som då ska finnas tillgängliga och förutsatt att lagstiftningen slutligen blir av
kommer det sannolikt kunna kasta ytterligare ljus på frågan.178 I skrivande stund
får med detta sagt trots allt konstateras att någon vägledning i den nu företagna
analysen av innehållet i begreppet tjänst inte klarnar i ljuset av de få regler som
omfattar elektroniska leveranser för tillfället.
2.2.10 Något om blandade avtal
Innan frågan om klassificering av avtal om tjänst lämnas kan det vara av intresse
att nämna något om blandade avtal. Det vill säga sådana avtal som innehåller
inslag av flera olika typer av avtal. Blandade avtal kan nämligen behandlas som
antingen den ena eller den andra avtalstypen trots att avtalet innehåller inslag av
dem båda. Här framförs dels kritik mot den ordningen, dels görs ett
konstaterande om att i praktiken kan avtalsförpliktelser som här inordnats som
tjänst komma att hanteras som köp eller någon annan närliggande avtalstyp.
För att först anknyta till vad som tidigare sagts om tillverkningsavtal kan
nämnas den situationen när ett tillverkningsavtal där huvudprestationen är en
annan än själva tillverkningen ska bedömas efter samma modell. Ett exempel på
ett sådant avtal är måleri. Det är onekligen så att en artist som uppdragits att måla
en tavla tillverkar lös egendom. Att hänföra ett sådant avtal till den köprättsliga
regleringen enbart med hänvisning till att artisten tillhandahåller färgen och
målarduken med vilken tavlan tillverkas får, med hänsyn till att
huvudprestationen i avtalet är själva artisteriet, anses göra hanteringen
inkonsekvent med hur andra artisteriavtal som exempelvis konstnärliga
framträdanden hanteras rättsligt.
Här är det dock fråga om ett blandat avtal som domineras av ett
tjänsteförhållande och det kan sättas i fråga om inte gränsdragningen således bör
hanteras som övriga blandade avtal dominerade av arbetsprestation. En stor
skillnad mellan att köpa en färdig tavla och att uppdra någon att måla en är
178
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beställarens möjlighet att besikta objektet innan avtalet sluts. Detsamma kan
givetvis vara sant även för en möbel om designen och inte funktionen av
densamma är huvudprestationen i avtalet. Frågan har uppmärksammats av
Högsta domstolen.
I rättsfallet NJA 2001 s. 138 var förutsättningarna sådana att en näringsidkare
hade såväl levererat som installerat en värmepanna åt en konsument. Drygt sex
år senare upptäcktes ett läckage från pannan. På grund av läckaget behövde hela
pannan bytas ut. Parterna var eniga om att reklamation skett inom skälig tid från
tidpunkten då felet upptäckts. Tiden för att åberopa felet hade enligt reglerna i
konsumentköplagen löpt ut medan den längre reklamationstiden för arbete på
byggnad enligt konsumenttjänstlagen fortfarande ännu inte var över. Frågan som
Högsta domstolen hade att besvara var med andra ord om konsumentköplagens
eller konsumenttjänstlagens regler skulle tillämpas på avtalet.
Domstolen avgjorde frågan med hänsyn till att värmepannan var betydligt
dyrare än kostnaden för installation av densamma. Omständigheten att
installationsarbetet enligt domstolen inte var av ett särskilt kvalificerat slag och
att ingen avancerad specialutrustning behövdes för arbetet spelade också en
avgörande roll. Även det faktum att värmepannan med relativ enkelhet kunde
demonteras och således behöll sin självständiga identitet var av betydelse för att
hela avtalet skulle omfattas av konsumentköplagen.
Såsom det uppmärksammades i rättsfallet omfattas frågan om valet mellan
konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen vid ett blandat avtal av regeln i 2
§ 2st konsumenttjänstlagen. Enligt sin ordalydelse innebär regeln att när en
näringsidkare utför montering, installation eller liknande arbeten för att fullgöra
ett köp av lös sak ska avtalet inte omfattas av konsumenttjänstlagen. Regeln tar
inte sikte på det fall då en näringsidkare installerar eller monterar lös egendom
som konsumenten förvärvat av någon annan. Det är bara fallet då en och samma
näringsidkare säljer och åtar sig installationsarbetet som berörs.179
Som nämnts ovan fäste domstolen vikt vid relationen mellan priset på
värmepannan och installationsarbetet. I förarbetena förtydligas att det är när
arbetsmomentet i ett sådant blandat avtal som nu diskuteras är att betrakta endast
som en biförpliktelse i köpeavtalet som avses med rekvisitet om att arbetet ska
179
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utföras för att fullgöra ett köp av lös sak. Även att värderelationen mellan det
köpta objektet och arbetet inte ensamt kan avgöra frågan framgår av
förarbetena.180
De blandade avtalen kan tankeriktigt hanteras på tre sätt. För det första kan man
komma fram till att hela avtalet ska betraktas som ett köpeavtal varpå köprättsliga
regler och principer ska användas vid tvistelösning. För det andra kan slutsatsen
att avtalet i sin helhet är att betrakta som en tjänst dras med följden att avtalet,
även i den del som avser äganderättsöverlåtelse, hanteras som ett uppdragsavtal.
För det tredje kan avtalets betraktas och hanteras som två eller flera separata avtal
om köp respektive tjänst. De tre tänkbara lösningar för alla med sig nackdelar.
Att hantera hela avtalet som ett köp signalerar inkonsekvens genom att
köprättsliga regler tillämpas på ett arbete som för det fall varan som installeras
eller monteras köpts någon annanstans. Det förefaller omotiverat att i ett fall
tillämpa treårig preskriptionstid när en vara levereras och installeras av samma
uppdragstagare medan en tioårig preskriptionstid skulle gälla om beställaren
valde att köpa varan av en och beställa arbete av en annan. Detta resonemang är
givetvis hållbart enbart i det fall felet ligger i tjänsteutövningen. Är det varan i sig
som är felaktig skulle reklamationstiden fortfarande vara tre år enligt
konsumentköplagens regler.
Hanteras istället blandade avtal helt och hållet som tjänster skulle det sätta
säljaren som även erbjuder installation av varorna denne säljer i ett ofta sämre
läge än den som enbart säljer varorna.
När ett blandat avtal delas upp och hanteras som två eller flera separata avtal
uppstår problem med att fastställa orsakssamband.181 När ett fel uppstår är det
exempelvis inte i alla fall enkelt att bestämma om felet beror på varan i sig eller
om det är på grund av brister i arbetet felet uppstått. I många fall får en slutsats
om huruvida det är fråga om tjänst eller köp direkta konsekvenser för
möjligheterna att åberopa fel. Ett exempel på en sådan avgörande faktor är
reglerna i 20 § 2st köplagen där det stadgas att såsom fel får inte sådant som
borde upptäckts vid en påkallad underökning åberopas. Det finns inga tecken på
180
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att det i svensk rätt skulle föreligga en sådan skyldighet gällande resultatet av en
tjänst.
2.2.11 Slutsatser
Genom att diskutera närliggande avtalstyper med fokus på vad som tycks utgöra
skillnaderna mellan de båda avtalstyperna, det vill säga genom en sorts negativ
begreppsbestämning där frågan om vad som inte utgör tjänst ställs, kan ett antal
faktorer uppställas.
Inledningsvis får konstateras att avtal om tjänster inte omfattar anställning.
Med andra ord torde ett kriterium om att naturagäldenären ska vara en
oberoende uppdragstagare kunna ställas.182 Ett andra kriterium kan formuleras
som att den oberoende uppdragstagaren ska utföra arbete för annans räkning.183
Vidare får avtal om tjänst normalt kunna definieras som avtal om arbete mot
betalning. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att det kan finnas anledning
att behandla avtalstyper där arbetsinsatsen är marginaliserad som tjänster. En
möjlig formulering skulle istället för arbete mot betalning kunna vara att tjänster
är avtal där naturagäldenären utför arbete eller där arbetet genom automatisering
marginaliserats. Exempelvis streaming, molnlagring, tillhandahållande av
elektroniska tjänster såsom mobiltelefoni, streaming, molnlagring, tvabonnemang med mera.184 I det sammanhanget kan också sägas att det är
tveksamt huruvida det är lämpligt att inkludera avtalstyper där överlåtelse eller
upplåtelse av egendom dominerar naturagäldenärens förpliktelse och likaväl att i
fall där parternas intentioner inte varit att naturagäldenären ska bära risken för
arbetets utförande inte bör betraktas som tjänst.185
Ett försök till sammanfattning av dessa olika hållpunkter skulle kunna vara att
avtal om tjänster omfattar avtal där oberoende uppdragstagare för annans
räkning utför arbete eller tillhandahåller automatiserade nyttigheter, dock inte
prestation av egendom eller försäkring.
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Ytterligare en signifikant faktor för tjänsterna är påföljdssystemet. Möjligheten
att söka ersättning för skada som uppstått genom kontraktsbrott säger lite om
avtalstypens klassificering men de övriga i svensk rätt centrala påföljderna säger
desto mer. För typiska tjänster är prisavdrag, fullgörelse, hävning och
detentionsrätt relevanta påföljder. Inget påstående om att samtliga dessa
påföljder kan tillämpas på alla typer av tjänster görs här men för att en avtalstyp
mot bakgrund av den förmögenhetsrättsliga systematiken bör kunna betraktas
som en tjänst ska det vara fråga om en prestation å naturagäldenärens sida där
dessa påföljder åtminstone är relevanta att pröva efter ett inträffat avtalsbrott.186
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Avsnitt 2.2.8.
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2.3

Oreglerade fall

2.3.1

Några inledande anmärkningar

Ett fall är helt enkelt en rättsfråga, det vill säga en fråga om hur rätten ska
tillämpas i en given situation. 187 Inom ramen för den här avhandlingen är det en
rättsfråga aktualiserad i ett avtalsförhållande, mer specifikt ett kontraktsbrott som
avses.
Vad det innebär att ett fall är oreglerat är något mer komplext. För att kunna
diskutera vad som är ett reglerat eller ett oreglerat fall krävs förståelse av vad som
utgör reglering. På den frågan finns det inget givet svar utan det beror på vad
som är utgångspunkten för frågeställningen. För att avgöra om en viss handling
är brottslig är det exempelvis en mycket snäv skara normer som utgör
reglering.188 För andra frågor är definitionen långt mer generös. De rättsfrågor
som aktualiseras på förmögenhetsrättens område kan i regel sägas vara sådana
som omfattas av reglering i en mycket vid bemärkelse.
När Hellner beskrev de särskilda problem som uppstår vid det han kallade
övrig rättstillämpning,189 poängterade han att fall som omfattas av avtal inte hör
till den övriga rättstillämpningen och talade därtill om luckor både i avtalet och i
lagstiftningen.190
Det är måhända möjligt att föra en generell diskussion om vad som utgör
reglering men risken att en sådan diskussion blir allt för abstrakt är överhängande.
Därför är målet här att i första hand tydliggöra vad som menas med reglering i
den mycket snäva fråga som är föremål för denna avhandling. Å ena sidan kan i
sammanhanget sägas att alla manifesterade normer som innehar egenskapen att
den kan påverka lösningen av ett rättsfall utgör reglering. Med en sådan definition
skulle det dock i princip inte finnas några oreglerade fall eftersom alla fall i någon
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utsträckning träffas av normer. Avgörande för om ett fall kan anses reglerat är i
vilken mån normerna är tillämpliga och huruvida de bidrar med en lösning.191
2.3.2

Rättskällornas tillämplighet

För att avgöra om en viss norm är tillämplig på ett fall måste regeln i någon mån
tolkas. Tolkning av rättskällorna varierar utifrån både det tillgängliga materialet
och den fråga som ska besvaras. På ett övergripande plan kan det sägas existera
två olika huvudmetoder; ändamålstolkning och tolkning genom sammanvägning
av relevanta omständigheter.192 De båda metoderna liknar varandra på flera sätt,
framförallt för att ändamålet med en regel också är en omständighet som ska
beaktas vid tolkning genom sammanvägning.193
Att koncentrera tolkningen av rättsregler till regelns ändamål kan komma att
bli problematiskt vid tolkning av mindre underbyggda regler eller regler som
tillkommit genom influenser från andra system där regelns funktion på grund av
att den existerar i ett annat system kan få en annan funktion än vad samma
lösning får i den svenska rätten. Detsamma gäller när regler kopieras från
regleringar om andra rättsinstitut i den svenska rätten. Som exempel kan nämnas
regeln om uppdragstagarens kontrollansvar i konsumenttjänstlagen som delvis
infördes med motiveringen att det är en fördel om köp och tjänster regleras på
likartade sätt.194 Jag ställer mig kritisk till att regeltolkning i ett sådant fall ska leda
till att tillämpningen blir så lik köprätten som möjligt utan beaktande av
tjänsteavtalets särart. Istället har jag lättare att ordna mina tankar efter modellen
att sammanväga alla relevanta omständigheter.
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Med hänsyn till ämnet för avhandlingen är det på sin plats att säga något
särskilt om lagtolkning på obligationsrättens område. Områden präglas av att det
endast fragmentariskt är reglerat. Det innebär att förekomsten av en lagregel som
gäller i ett särskilt fall i sig inte säger något om vad som gäller i andra fall. Det går
exempelvis inte dra slutsatsen att uppdragstagare i allmänhet är skyldiga att
avråda beställare från att beställa tjänster som inte kommer leda till nytta för
beställaren på grunden att sådana regler existerar för ett begränsat antal tjänster,
lika lite kan slutsatsen att en sådan princip inte finns dras endast med hänsyn till
att många avtalstyper inte träffas av en regel som stadgar avrådandeplikt.195
Kontentan är att förekomsten eller frånvaron av regler säger litet om gällande
rätt på det oreglerade området.
2.3.3

Reglerade och oreglerade fall

Med begreppet oreglerade fall menas inom ramen för det här avhandlingsarbetet
en tvistig situation som inte träffas av explicita normer. Aarnio talar om
normativa luckor, det vill säga att det saknas normer som anger en direkt lösning
av det fall som är för handen.196 Med denna utgångspunkt kan inledningsvis
konstateras att fall som kan lösas med avtalsvillkoren, direkt197 tillämplig
lagstiftning och principer som redan fastslagits i rättspraxis ska uteslutas från de
oreglerade fallen. I teorin bör även fall som kan lösas genom tillämpning av seder
och bruk anses höra till de reglerade fallen. Att denna sedvana av praktiska
orsaker svårligen kan anses erbjuda en direkt lösning för fallet gör emellertid
dessa fall svårplacerade.198 Att en viss lösning förordas i litteraturen eller i
förarbetena innebär motsatsvis inte att fallet är reglerat. Denna definition ger ett
riktmärke om vad som utgör ett oreglerat fall. Vid närmare eftertanke visar det
sig emellertid att det kan sättas i fråga vad som egentligen utgör en direkt lösning,
är det exempelvis tillräckligt direkt om normen måste tolkas mot bakgrund av
195
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andra källor för att den slutliga lösningen ska bli klar för rättstillämparen? Som
det ska visa sig nedan blir distinktionen mellan tolkning och utfyllning viktig för
att klargöra de inledande anmärkningarna om gränsen mellan reglerade och
oreglerade fall.
Ett reglerat fall bör enligt all logik ha en direkt lösning i de för fallet tillämpliga
rättskällorna.199 Om det krävs att rätt i någon mån konstrueras genom utvidgning
eller analogislut konstrueras en ny norm, innan dess var fallet alltså oreglerat.200
Det är med andra ord två saker som måste beaktas för att avgöra om ett visst fall
är reglerat. För det första om det finns några tillämpliga rättskällor, för det andra
om de tillämpliga rättskällorna innehåller en klar lösning för det aktuella fallet
eller inte.
Ovan har dels klargjorts vad som menas med ett fall, dels vad som menas med
reglering. Det hade förstås varit enkelt att mot bakgrund av det mena att
oreglerade fall är fall som inte omfattas av reglering. Så enkelt är det emellertid
inte. En anledning till det är att det inte är givet när ett fall träffas av regleringen.
En annan att den problematik som uppstår när ett fall inte träffas av någon
reglering alls också uppstår när ett fall endast omfattas av icke-bindande rätt, det
vill säga sådana lösningar som härleds ur de så kallade bör- och får-källorna.
Många juridiska frågor har givna svar. Likaså har många frågor inte givna svar.201
Det är dock sällan fråga om att det inte finns några svar alls. Mer ofta består
problemet i att det finns ett antal tänkbara svar och att det saknas tydliga riktlinjer
för vilket som ska gälla.202
Ett sätt att definiera vad som utgör ett oreglerat fall skulle kunna vara att
oreglerade fall är sådana fall som bara kan lösas genom utfyllning. Gränsen
mellan de reglerade och de oreglerade fallen får på detta sätt inte bara avgöras
genom normernas karaktär utan också av på vilket sätt de används av juristerna.
Ett problem med definitionen är emellertid att gränsen mellan tolkning och
utfyllning inte är knivskarp.203 Tolkning torde ju i alla händelser bara kunna
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komma ifråga om den norm som tolkas faktiskt reglerar fallet. Utfyllning är
istället ett samlingsnamn för de olika moment som används för att lösa
oreglerade fall. Mitt emellan juristens tolkande och utfyllande verksamhet finns
en gråzon som i litteraturen har beskrivits som reglernas betydelseområde eller
det vaga området.204 Inom denna gråzon kan en och samma regel på ett rationellt
sätt användas både vid analog tolkning och genom så kallad extensiv tolkning
och därigenom tillämpas direkt. Detta avhandlas senare i studien.205
I den engelskspråkiga litteraturen kallas utfyllning för gap-filling.206 Begreppet
ger upphov till frågan om vad som egentligen utgör ett gap. Det är svårare att
hitta ett ändamålsenligt begrepp på svenska. Laglucka är ett förslag, men det
begreppet ger inte klarhet i huruvida ett fall som inte omfattas av lagregler men
å andra sidan är klart reglerat genom annan författning eller av rättspraxis
innefattas.207 Som ovan nämnts talar Aarnio om normativa luckor, även detta är
ett begrepp som behöver förklaras men får anses vara det begrepp som bäst
beskriver problemet.208
Först och främst ska klargöras att utfyllning brukar användas för att beskriva
tillämpning av kompletterande rättsregler när ett avtal inte ger ledning i en viss
fråga.209 Huruvida de utfyllande reglerna utgörs av lagregler eller av oskriven rätt
är ovidkommande i det sammanhanget. Det är utfyllning av avtalet som åsyftas
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och detta kan göras med vilken tillgänglig rättskälla som helst. Ett oreglerat fall,
såsom benämningen används inom ramen för denna avhandling, karaktäriseras
av att en viss fråga dels lämnas olöst av avtalet, dels saknar en klar lösning i andra
gällande normer.
Avhandlingen ska behandla utfyllning vid oreglerade fall men dessa fall är
sällan sådana att det inte finns åtminstone någon norm som träffar fallet och
åtminstone talar för i vilken riktning argumentationen för fallets lösning ska
riktas.
Ett oreglerat fall träffas inte av författning. Även detta påstående är, när det
dissekeras, inte helt klart. Exempelvis träffas alla avtal av bland annat avtalslagen
och någon av avtalsvillkorslagarna. Det innebär inte att alla rättsfrågor som
aktualiseras på grund av avtalet är reglerat. Avtalslagen innehåller inga regler om
påföljder vid avtalsbrott, när betalning ska ske, hur ränta ska beräknas eller
huruvida anspråk som kan aktualiseras på grund av avtalet preskriberas eller inte.
Avtalsvillkorslagarna innehåller, med något undantag, främst marknadsrättsliga
regler och ger inte mycket ledning i obligationsrättsliga frågor. Att ett fall är
oreglerat har alltså inget att göra med huruvida avtalstypen omfattas av
författningsregler eller inte. Att ett fall inte träffas av författningsregler innebär
att det inte finns någon regel som behandlar och tillhandahåller en direkt lösning
för fallets sakfråga, eller med andra ord, tvistefrågan.
Även om tillämpning av vag reglering i fall som, enligt detta resonemang är
reglerade, kan innebära att närliggande regler eller andra källor måste konsulteras
är det i de fallen fråga om tolkning, inte utfyllning och således får även dessa
gråzonsfall anses utgöra reglerade fall.210
Sammanfattningsvis kan således konstateras att oreglerade fall är sådana som
inte omfattas av normer vilka tillhandahåller en direkt lösning för fallet (normativ
lucka) och som inte heller kan lösas med andra metoder än de som får sållas till
utfyllande verksamhet.211 Det kan sägas vara fråga om de fall som omfattas av
domstolarnas rättsskapande verksamhet.212
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Om utfyllning
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3 Förutsättningar för utfyllning
3.1

Definition av utfyllning

3.1.1

Inledande anmärkningar

Utfyllning av avtal innebär att komplettera ett avtal med en eller flera normer i
ett icke avtalsreglerat fall. 213 Med icke avtalsreglerade fall menas i sammanhanget
ett fall som inte kan lösas med någon av de rättsföljder som kan framkallas genom
villkoren i avtalet. Det är alltså inte ett fall där avtal helt saknas som avses, utan
ett fall där en viss fråga inte regleras i avtalet. Ytterligare ett uttryckssätt är att det
finns en lucka i avtalet, utfyllningen går då ut på att fylla den luckan. 214
För att underbygga den föreslagna definitionen är det tre spörsmål som i de
kommande avsnitten kommer att behandlas närmare. Två av dessa, att utfyllning
alltid innebär komplettering av avtalsvillkoren och att metoden endast används i
vad som ovan betecknats som icke avtalsreglerade fall, har med själva
definitionen att göra. Den tredje frågan om gränsen mellan tolkning och
utfyllning gör sig dock endast indirekt påmind av den ovan angivna definitionen.
Definitionsförslaget är positivt på så sätt att den anger vad som utgör
utfyllning, frågan om gränsen mellan tolkning och utfyllning är istället en negativ
bestämning av begreppet i syfte att förtydliga. Tolkning av avtalsvillkor kan
nämligen likna utfyllning såsom det senare har beskrivits här och därmed är det
också motiverat att säga något om vad utfyllning inte är i det hänseendet.
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3.1.2

Utfyllning innebär komplettering av avtalsinnehållet

Utfyllning innebär alltid komplettering av avtalsinnehållet.215 Övningen består i
att tillföra en norm som framkallar rättsföljd till det rättsfall som ska lösas. Ibland
beskrivs även en variant av utfyllning som går ut på att undanröja den rättsföljd
som ska följa enligt avtalet. Det är emellertid inte fråga om bortdragande av
normer heller i dessa fall. Denna typ av utfyllning, som i litteraturen har kallats
för negativ utfyllning, går ut på att tillföra en norm som ger part möjlighet att
undanröja en rättsföljd som annars kan följa av avtalet. 216
Med den negativa utfyllningen i åtanke kan en invändning om huruvida det är
helt korrekt med ett påstående om att utfyllning är ett medel som kan tillgripas i
icke avtalsreglerade frågor. Även den negativa utfyllningen består som sagt i att
tillföra normer till ett avtal där lösningen av det aktuella fallet är reglerad. Även i
de fallen saknas alltså villkor om just undanröjande av rättsföljden och i det
hänseendet är det fråga om ett fall som är oreglerat i avtalet.
Resonemanget illustreras i rättsfallet NJA 2002 s. 644 där Högsta domstolen
hade att avgöra en tvist mellan en kursdeltagare å ena sidan och en
utbildningsarrangör å andra sidan. Efter att kursdeltagaren avbrutit sitt
deltagande i kursen uppstod tvist om betalningsskyldighet för kursavgiften.
Domstolen konstaterar genom tolkning att avtalet innebär att det faktum att
kursdeltagaren betalat anmälningsavgiften innebär en skyldighet att betala
kursavgiften. Med andra ord var det inte fråga om ett icke avtalsreglerat fall i den
mån det är betalningsskyldighet som tillåts stå i fokus. Tvisten rörde frågan om
resterande del av kursavgiften skulle betalas och villkoren i avtalet besvarade den
frågan jakande. Att avtalstolkningen utmynnade i ett svar på rättsfrågan innebar
emellertid inte att det skulle vara utgången i målet. Det var inte fråga om huruvida
kursavgiften skulle betalas efter att anmälningsavgiften erlagts som var tvistig i
målet, det är frågan om huruvida den skyldigheten bortfaller vid avbrott på
kursen och den frågan var däremot oreglerad i avtalet. Därmed tvingades
domstolen falla tillbaka på utfyllning.
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Högsta domstolen menade i det aktuella fallet att avtalet skulle kompletteras
med den norm för beräkning av ersättning vid avbeställning som kommer till
uttryck i 42 § konsumenttjänstlagen. Den norm som avtalet kompletteras med
ger emellertid inte vid handen att avtalet kompletteras med en ny förpliktande
norm utan det är snarare så att en förpliktelse inskränkts. Det var med andra ord
fråga om det som i litteraturen kallats negativ utfyllning. Utfyllningen innebar
ändå att en norm adderades till avtalet.
Ett annat konkret exempel på negativ utfyllning kan vara att analogt tillämpa
köplagens regler om prisavdrag i ett avtal där det saknas regler om prisavdrag vid
leverans av varor med lägre standard än den avtalade. Om avtalet innehåller
villkor som ger köparen rätt att kräva skadestånd eller hävning kan fallet knappast
sägas vara oreglerat i avtalet. Det kan alltså argumenteras för att utfyllning är
möjlig även för reglerade frågor. Frågan om huruvida köparen kan kräva
prisavdrag och hur det i så fall ska beräknas är emellertid oreglerad i exemplet.
Att ett fall inte är reglerat i avtalet innebär alltså inte att ingen rättsföljd kan göras
gällande överhuvudtaget utan, endast att avtalet saknar villkor om en viss
skyldighet eller rättsföljd.
Distinktionen mellan positiv och negativ utfyllning gör sig alltså framförallt
gällande vid jämförelse av effekterna mellan de två. I det här sammanhanget
diskuteras dock i första hand en metod för utfyllning, alltså själva metoden för
komplettering, inte rättsföljderna. Någon egentlig skillnad i källmaterial eller
argumentation torde inte erinra sig för positiv respektive negativ utfyllning och
även om uppdelningen har varit av intresse för att diskutera påståendet om att
utfyllning endast avser icke avtalsreglerade fall och vidare att uppdelningen är av
intresse i ett mer allmänt perspektiv, saknas det alltså anledning att här förhålla
sig till en sådan distinktion i den fortsatta framställningen.
3.1.3

Kompletteringen avser icke avtalsreglerade fall

Att ett fall inte är avtalsreglerat innebär i sammanhanget att fallet inte kan lösas
med de normer som genom tolkning kan fastställas i avtalet. Det innebär i sig
inte att fallet är helt oreglerat i den meningen begreppet används här då det kan
omfattas av lagstiftning eller andra regler.217
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Meningen som här förespråkas är alltså att utfyllning är den tvistelösande
verksamhet som utförs först när det har konstaterats att avtalet inte ger någon
ledning i fallet. Det innebär att tvistelösning i kontraktuella förhållanden inleds
med avtalstolkningen. Den tolkande verksamheten kan ha två utfall. Antingen
konstateras att avtalsvillkoren omfattar det aktuella fallet eller så är utfallet av
tolkningen att fallet inte omfattas av avtalsvillkoren. I det senare scenariot är
nästa steg i tvistelösningsprocessen att söka efter kompletterande normer att fylla
ut avtalet med. Men det är inte enbart i dessa fall som utfyllning kan bli aktuellt.
Ett fall kan vara oreglerat i avtalet även i fall då tolkningen lett till slutsatsen att
avtalsvillkoren omfattar fallet. Dels kan det fastställda avtalsinnehållet strida mot
tvingande rättsregler och därmed förklaras ogiltiga varpå avtalet kommer att
kompletteras med normen från den tvingande regeln,218 dels kan det fastställda
avtalsvillkoret förklaras ogiltigt med stöd i ogiltighetsreglerna. Om domstolen
förklarar ett förvisso fastställt avtalsinnehåll ogiltigt är fallet inte reglerat i avtalet
och domstolen kommer då tvingas resignera till utfyllande verksamhet.
Det kan ifrågasättas om tillämpning av regler vars tillämpningsområde träffar
det aktuella fallet överhuvudtaget bör betraktas som utfyllning. Sådan tillämpning
brukar beskrivas så.219 Ett argument för att inte betrakta det som utfyllning är att
regler, tvingande som dispositiva, kutymer och handelsbruk var normerande för
avtalet redan vid dess ingående. För att ta ett exempel kan situationen då en
säljare och en köpare avtalar om köp av en vara utelämnar villkor om när
betalning ska ske. Redan vid avtalets ingående står det klart att om parterna inte
kommer överens om någonting annat vid en senare tidpunkt ska betalning i
enlighet med 49 § 1st köplagen ske vid säljarens anmodan, dock tidigast vid
leverans av varan. Denna norm gäller för avtalet oavsett om en domstol avgör
att avtalet ska fyllas ut med normen eller inte och någon anledning till varför
normen då inte ska ses som en del av avtalet redan från början låter sig inte
konstrueras.
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Med sedvanerätten gör sig ytterligare en fråga gällande i sammanhanget. Det
är nämligen så att uppfattningen om huruvida en koppling till partsviljan är
nödvändig för sedvanans bindande egenskaper eller inte också har diskuterats
med några från varandra avvikande uppfattningar i litteraturen.220 Tre scenarier
är tänkbara i denna fråga. Antingen är sedvanan bindande såsom självständig
rättskälla och gäller så länge parterna inte avtalar bort den.221 Eller så är sedvanan
bara bindande när den i ett enskilt fall kan kopplas till parternas vilja, en sådan
koppling anses ibland kunna göras redan på den grund att parterna borde känt
till sedvanan men valt att inte uttryckligen avtala bort den.222 En tredje modell är
att en del sedvanor som vunnit tillräcklig stadga är självständigt bindande medan
andra mindre utbredda sedvanor binder parterna bara om det är underförstått att
de underkastat sig dessa sedvanor. Den senare modellen vinner stöd i kravet om
tillräcklig utbredning och stadga. Ett sådant krav ger vid handen att sedvanor
som i och för sig vunnit någon utbredning och stadga men inte tillräckligt för att
bli bindande existerar.223 Den fundamentala frågan är därmed om sedvana
överhuvudtaget kan bli bindande utan att en koppling mellan partsviljan och
seden kan göras i det enskilda fallet.
Huruvida sedvanan blir bindande bara när parterna underförstått har
underkastat sig den vid avtalets ingående eller att sedvana också på objektiva
grunder224 kan binda parterna torde sakna praktisk betydelse för bedömningen
av om parterna blivit bundna av sedvanan eller inte.225 Har handelsbruk vunnit
220
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sådan utbredning och stadga att den därigenom kan utgöra bindande rätt bör den
också vara allmänt känd inom handeln. Med den utgångspunkten måste i alla
händelser parterna kunna sägas ha underkastat sig sedvanan om de inte
uttryckligen avtalat att annat ska gälla. Eftersom ett uttryckligt avtalsvillkor skulle
sätta åsido sedvana även om den var bindande på objektiva grunder låter sig ett
förhållande där den ena ståndpunkten leder till att parterna blir bundna av
sedvanan i ett fall där den andra ståndpunkten skulle leda till det motsatta
knappast konstrueras.
Den gängse uppfattningen i den juridiska litteraturen är att tillämpning av
lagregler och sedvana som avtalet omfattas av är att betrakta som utfyllning och
med hänsyn till att en uppfattning som avviker från denna knappast kan komma
att få några reella effekter utan endast är av teoretiskt intresse finns det i
sammanhanget ingen mening att frångå meningen att det rör sig om utfyllning
och att regler som i förhållande till avtalsvillkoren är externa inte är en del av
avtalsinnehållet.
3.1.4

Distinktionen mellan tolkning och utfyllning

Avtalstolkning kan beskrivas som fastställande av avtalsinnehållet,226 utfyllning
avser istället komplettering av avtalsinnehållet.227 Den exakta gränsen mellan vad
som utgör avtalstolkning respektive utfyllning låter sig emellertid inte beskrivas i
enkla ordalag.228 En sådan gränsdragning är förvisso av teoretiskt intresse och
kan säkerligen ge upphov till intressanta resonemang. Exakt vart gränsen går är
emellertid inte av något större intresse i det här sammanhanget.229 Avhandlingens
ämne är avgränsat till oreglerade fall och för sådana fall är utgångspunkten att
fallet inte omfattas av avtalsvillkoren. I gränslandet mellan reglerade och
oreglerade fall finns vidare situationer som skulle kunna rymmas i
226
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avhandlingsämnets kärnområde men det är inte en del av studien att avgöra vilka
dessa fall är.230
Som nämnts ovan i anslutning till diskussionen om avtalsfrihet är den
tolkande och den utfyllande verksamheten sammankopplade på så sätt att
tolkningsdata som inte kan läggas till grund för en slutsats om ett bindande
avtalsvillkor kan tolkningsdatan ändå användas för att komma fram till vilken
norm avtalet ska kompletteras med.
Gränsen är i detta hänseende obefintlig med hänsyn till analysen av
tolkningsdata. Det är resultatet av tolkningen som avgör om det är fråga om
tolkning eller utfyllning. Kan analys av tolkningsdatan läggas till grund för att det
föreligger ett bindande avtalsvillkor är det tolkande verksamhet. Om så inte är
fallet men tolkningsdatan istället används som grund i argumentationen kring val
av utfyllande norm så är det utfyllande verksamhet som bedrivs.
En annan situation som orsakar svårighet att dra en gräns mellan tolkning och
utfyllning är den argumentationsmodell som i litteraturen kallats fiktiv
kontraktstolkning.231 Det är här, enligt den mening som förespråkas i litteraturen,
fråga om utfyllning förklädd i tolkningsargument.232 Med hänsyn till de
avgränsningar som gjorts i denna studie, där det är konstruktion av allmänna
rättsgrundsatser och analogier som är i fokus och den form som förespråkas är
en transparant argumentation präglad av de rationalitetsideal som inledningsvis
diskuterades,233 finns ingen anledning att närmare beskriva den så kallade fiktiva
avtalstolkningen utan ett kort konstaterande om förekomsten av sådana
argument tillsammans med ett avfärdande av formen för utfyllning på
rationalitetsskäl får räcka i det här sammanhanget.234
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3.2

Högsta domstolens argumentationslinjer

3.2.1

Domstolens förhållningssätt är pragmatiskt

När utfyllning beskrivs är det sällan med samma praktiska angreppssätt som är
fallet med framställningar om tolkning. Den bild som utmålas i litteraturen är
istället att utfyllning är det sista av det till buds stående medlen och metoden
beskrivs med ett stort mått av pragmatism och präglas av anekdotisk
framställning med exempel på hur utfyllning kan gå till.235 Det självklara faktumet
att lagregler tillämpliga på fallet ligger närmast till hands att komplettera avtalet
med när tolkningen inte leder till tillfredsställande resultat nämns förvisso ibland
men utöver det ges liten ledning över hur utfyllningen rent praktiskt ska gå till.
Att den rådande pragmatismen nämns här är emellertid inte menat som
negativ kritik mot rättsvetenskapen. Tolkning handlar om att fastställa innehållet
i den primära rättskällan, avtalet. När avtalstolkningen inleds har en värdering av
det tillgängliga källmaterialet redan gjorts och vid den punkten i processen är det
en eventuell lösning i avtalet som kommer att vara vägledande. Utfyllning kan
sägas handla om att helt enkelt fortsätta resan ner i rättskällelärans hierarki. De
olika delmålen på den resan har precis som tolkningen sina egna läror och teorier
om hur lösningar kan utvinnas. Exempelvis kan sedvana inte tillämpas utan en
analys av den förmodade sedvanerättsliga regeln vunnit tillräcklig stadga för att
utgöra sedvanerätt, för att tillämpa en lagregel måste regeln tolkas och för att
tillämpa en regel analogt behöver analogiargument framställas. Utfyllning är med
andra ord ett ämne som är långt mer omfattande än tolkning. Ska någon kritik
riktas är det då möjligen för att behandling av ämnet tolkning och utfyllning är
missvisande på det sätt att det framstår som två metoder när det i själva verket
är fråga om en metod för tolkning och flera metoder för utfyllning.
Domstolens argumentation vid utfyllning av icke avtalsreglerade fall varierar
kraftigt. Argumentationsmodellerna varierar allt från ett kort konstaterande om
att ett fall ska” prövas enligt de rättsgrundsatser som kan anses gälla”236 till långa utlägg
om gällande rätt på närliggande områden samt innehållet i internationell och
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transnationell rätt.237 Andra gånger görs ingen kommentar alls om vilken norm
domstolen själv anser ligger till grund för utgången i målet.
För detta senare scenario är rättsfallet NJA 1993 s. 13 ett gott exempel.
Domstolen konstaterade att en lokalhyresgäst som kvardröjer i lokalen efter
hyresavtalens utgång är förpliktad att utge skälig ersättning för nyttjandet.
Domstolen hänvisar visserligen till litteratur och nämner ett i litteraturen
diskuterat rättsfall men grund för denna slutsats måste, trots att domstolen inte
själv nämner det, en allmän rättsgrundsats ha konstruerats. Detta påstående
grundar sig av två faktum.
För det första att inget avtal som kunnat leda till uppkomsten av en sådan
betalningsförpliktelse förelåg i fallet. För det andra att gällande avtalsrättsliga
principer om skadeståndsansvar som bekant innebär vissa begränsningar för en
sådan slutsats när det som här är fråga om en ren förmögenhetsskada.238 Dels ska
en skada kunna visas och med mindre det kan göras sannolikt att egendomen
hade kunnat upplåtas mot betalning till någon annan kan det föra svårigheter
med sig, dels finns det utom ramen för ett kontraktsförhållande begränsningar
för när ersättning för ren förmögenhetsskada kan ersättas.239 Någon annan logisk
slutsats än att domstolen, trots att de inte nämner det explicit, grundat sin slutsats
på en allmän rättsgrundsats kan således inte dras.
Både i litteraturen och av Högsta domstolen själv i senare praxis har ett
antagande om att utgången i 1993 års fall byggde på principen om obehörig vinst
gjorts.240 Att domstolen i det nu diskuterade fallet tillämpade principen om
obehörig vinst såsom positiv rättsregel är emellertid tveksamt,
argumentationslinjen byggde uppenbarligen på idén om obehörig vinst, men
någon tillämpning av en sådan princip är tveksam i sig.
Dels är en sådan rättsanvändning i sig kontroversiell i svensk rätt,241 dels för
att en rationell användning av obehörig vinst såsom positiv rättsregel skulle
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fordra en diskussion om förmögenhetsförskjutningen, i detta specifika fall vad
förlusten å hyresgivaren bestått i och var i vinsten låg för den oönskade
hyresgästen.242 Några sådana argument presenterades dock inte i domstolens
skäl. Istället torde det vara fråga om en rättsgrundsats om ersättningsskyldighet
för obehörigt nyttjande som domstolen konstruerat i linje med principen om
obehörig vinst.
Denna idé vinner stöd i domstolens språkbruk i det liknande rättsfallet NJA
2007 s. 519 där domstolen menade att 1993 års fall ”får antas närmast ha grundats
på allmänna förmögenhetsrättsliga principer om obehörig vinst”.243 Sammanfattningsvis får
det konstateras att vad domstolen säger eller inte säger om sin metod för
utfyllning inte bör ägnas för stor eftertanke med hänsyn till den tradition av
underutvecklade motiveringar för juridiska ställningstaganden som råder i de
svenska domstolarna.244
3.2.2

Stämmer det att domstolen föredrar att tillämpa regelliknande normer?

En uppfattning i litteraturen är att domstolarna, när så är möjligt, i första hand
väljer att tillämpa explicita regler.245 Sådana tendenser kan mycket riktigt också
skönjas i rättspraxis. I rättsfallet NJA 2002 s. 644 klamrar sig Högsta domstolen
i sin argumentation fast vid 42 § konsumenttjänstlagen som reglerar
ersättningsskyldighet vid avbeställning av tjänsten vid ett avtal som saknade
regler för ersättningsskyldighet för avbeställning.
Det kan emellertid argumenteras för att beräkning av ersättning vid
avbeställning följer av allmänna rättsgrundsatser, där principen om
skadebegränsning är central för beräkningen. Den huvudregel som gäller för
avbeställning vid arbete på egendom i konsumentförhållanden är nämligen enligt
42 § konsumenttjänstlagen att beställaren vid avbeställning av en tjänst ska betala
för den del av tjänsten som redan utförts, för den del av tjänsten som trots
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avbeställningen måste utföras samt för de kostnader som drabbar utföraren på
grund av avbeställningen. Huvudregeln i 42 § konsumenttjänstlagen är med andra
ord inget annat än uttryck för principen om att avtal ska hållas avseende
skyldigheten att betala avtalat pris för de delar av tjänsten som redan utförts och
trots avbeställningen måste utföras. Samt grundsatsen om att skada som uppstår
genom kontraktsbrott ska ersättas av den kontraktsbrytande parten, dock med
begränsning av principen om skadebegränsning. 246
Regeln i 42 § konsumenttjänstlagen kan i hänseendet att den är ett uttryck för
allmänna rättsgrundsatser tillämpliga på hela det förmögenhetsrättsliga området
sägas utgöra en typ av sekundärkälla.
Det är även möjligt att diskutera huruvida den grundsats om skäligt pris vid
avsaknad av prisvillkor som kommer till uttryck i 45 § köplagen och 36 §
konsumenttjänstlagen kan tillämpas på fallet. Följer rätt till avbeställning av
avtalet och det samtidigt saknas villkor för hur ersättningen ska beräknas, innebär
det att det inte finns ett villkor om pris som kan tillämpas på fallet och
argumentationen för vilket pris som ska betalas kan då utgå från denna grundsats.
Det är inte ett problem som är unikt för arbete på egendom i
konsumentförhållanden. Samma frågor väcks i kommersiella förhållanden då rätt
till avbeställning föreligger men hur ersättning i så fall ska beräknas inte följer av
avtalet. Även i fall då avtal ska lämnas utan avseende med stöd av 36 § avtalslagen
på grund av att en omständighet som inträffat under kontraktstiden är oskälig
uppstår frågor om betalningsskyldighet för redan utfört arbete. Att då, som
Högsta domstolen i NJA 2002 s. 644, göra en analogi till en lagregel är att gå över
ån efter vatten och det befäster uppfattningen att domstolarna i första hand
kommer att vända sig till explicita regler när det är möjligt.
3.2.3

Föredrar Högsta domstolen laganalogier eller konstruktion av rättsgrundsatser?

Högsta domstolen argumenterar på olika sätt och med olika hantering av
rättskällorna vid utfyllning i oreglerade fall. Skillnaden mellan två olika
huvudspår, nämligen laganalogi och konstruktion av rättsgrundsatser kan
illustreras med en jämförelse mellan två fall från Högsta domstolen. NJA 2008 s.
246
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24 rör en tvist mellan en agent och dennes huvudman. Huvudfrågan i målet är
om agenten haft rätt till avgångsvederlag vid uppsägning av avtalsförhållandet.
Agentlagen var inte tillämplig på parternas förhållande eftersom de dataprogram
som genom agentens försorg marknadsfördes inte utgjorde varor. I rättsfallet
NJA 2009 s. 672 behandlas en närbesläktad fråga. I målet avgjordes en tvist
mellan en återförsäljare och dennas huvudman. Tvistefrågan handlar om
uppsägningstid och inte heller i detta fall fanns några direkt tillämpliga regler att
tillgå. Återförsäljaravtal regleras i regel genom standardavtal och har inte blivit
föremål för någon lagstiftningsprodukt. Inget standardavtal som reglerar frågan
om uppsägningstid hade emellertid inkorporerats i den aktuella avtalsrelationen.
De båda fallen rör alltså likartade frågor med i huvudsak samma
ändamålsöverväganden och intressen att ta hänsyn till. Både avgångsvederlag och
uppsägningstid tjänar uppdragstagaren och skyddar denna från de negativa
konsekvenser som annars kan följa av omställningskostnader förenade med
uppsägning av långvariga avtal. Målen är vidare avgjorda nära inpå varandra. Än
mer intressant är de stora skillnader som förekommer i domstolens
argumentation i de båda fallen. Målen lämpar sig därför väl för jämförelse i syfte
att skapa diskussionsunderlag för analogimetoden och dess alternativ.
I NJA 2008 s. 24 följer argumentationen den ovan beskrivna modellen för
tolkning och utfyllning. Argumentationen inleds med ett konstaterande om att
ingen ledning kan hämtas ur avtalet och därefter fastslår domstolen att det inte
finns några tillämpliga lagbestämmelser som träffar fallet. Här ska inflikas att i
det aktuella fallet fanns ett avtalsvillkor om att rätten till avgångsvederlag, som
utgjorde tvistefrågan, skulle avgöras med tillämplig lag om handelsagentur och
att det i avtalet också fanns en lagvalsklausul som innebar att svensk lag var
tillämplig. Domstolen konstaterar dock att avtalet inte kan anses innebära att den
svenska lagen om handelsagentur var tillämplig på fallet. Domstolen
kommenterar det inte närmare men en tänkbar grund för ställningstagandet är
att tonvikten lagts på ordet applicable vid tolkning av ordalydelsen ”applicable
Commercial Agency Act” och att villkoret därför tolkats, inte som ett villkor om
att lagen ska gälla, utan ett förtydligande om att tillämplig lag ska tillämpas.
Eftersom fallet föll utanför lagens tillämpningsområde får villkoret ingen
betydelse för fråga om avgångsvederlag.
Efter att Högsta domstolen konstaterat att det rör sig om vad som i denna
avhandling definierats som ett oreglerat fall, uttalar domstolen att det ligger nära
88

till hands att tillämpa regeln om avgångsvederlag i lagen om handelsagentur
analogt på fallet. Domstolen hänvisar förvisso till ett antal källor till stöd för att
vissa regler i lagen om handelsagentur kan tillämpas analogt men inga argument
om lagregelns ändamål och dessa ändamåls överförbarhet till det aktuella fallet
presenteras. Inte heller nämns att det i 39–42 § kommissionslagen också finns en
regel för avgångsvederlag som kunnat analyseras för att ge en mer nyanserad bild
av innehållet i den oskrivna rätten.
I rättsfallet NJA 2009 s. 672 valde domstolen en annan argumentationsväg.
Detta fall illustrerar användandet av en så kallad rättsanalogi,247 det vill säga
generalisering från flera av rättens källor, där domstolens slutsats till synes var att
rätt till avgångsvederlag vid uppsägning av återförsäljaravtal följer av allmänna
principer.
Högsta domstolens olika argumentation skulle kunna förklaras med att de, när
så är möjligt, väljer att argumentera för en rättsgrundsats och att de bara väljer
att pröva möjligheten till en laganalogi när grund för konstruktion av en allmän
rättsgrundsats saknas.248 Detta synsätt framträder inte explicit i domstolens
argumentation i 2008 års fall men att domstolen inte alltid redovisar försöken till
rättsanalogier när de varit fruktlösa faller sig också naturligt.
Domstolen redovisade i målet från 2008 som nämnt inte argument mot att
rätt till avgångsvederlag skulle följa av en allmän rättsgrundsats när de valde att
argumentera för en laganalogi, däremot bekräftade Högsta domstolen senare i
rättsfallet NJA 2018 s. 19, där de däremot redovisade sådana argument, att sådan
rätt inte följer av allmänna principer och att på det oreglerade området är
möjligheten att konstruera utfyllande rätt om rätt till avgångsvederlag begränsad
till laganalogier. Det finns således skäl att anta en ordning där domstolen kommer
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basera sina slutsatser på den allmänna princip domstolen menade att regeln gav uttryck för.
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att söka stöd för en allmän rättsgrundsats genom så kallad rättsanalogi när det är
möjligt och som andrahandsalternativ pröva möjligheten till en laganalogi.249

3.3

En metod med utgångspunkt i rättskälleläran

3.3.1

Inledande anmärkningar

Utfyllning är benämningen på vad som är kvar att göra när avtalstolkning inte
leder till en lösning på det fall som är för handen. I normalfallet är det med andra
ord inte fråga om något annat än att utreda och tillämpa gällande rätt. För det
utgår rättsvetenskapen från den så kallade rättskälleläran. Utfyllning vid
oreglerade fall innefattar som nämnt konstruktion av gällande rätt.250
Konstruktion av rättsnormer kan ske med olika utgångspunkt och
argumentationsvägar. Ett gott exempel på detta är den svenska forskning som
tillägnats lojalitetsplikten där det dels finns exempel på arbeten med
utgångspunkt i dygdeetiken, dels i en mer traditionell rättslig kontext.251
De utgångspunkter för utfyllning genom konstruktion av allmänna
rättsgrundsatser och laganalogier som nedan diskuteras står på en gemensam
grund i rättskälleläran. Både vid val av analoginorm och vid sammanvägning av
flera källor i en så kallad rättsanalogi är det givetvis av vikt att rättskällornas
inbördes hierarki och sedvanliga principer för värdering av rättskällorna tas i
beaktande. Detta förhållningssätt torde vara en förutsättning för att kunna uppnå
sådan likabehandling som här antas vara grunden för utfyllande verksamhet i
oreglerade fall.252
Nedan kommer därmed dels en diskussion om rättskällehierarki på
förmögenhetsrättens område att föras i allmänhet och sedan värdering av de olika
rättskällorna vid konstruktion av utfyllande rätt i synnerhet.
249

Hultgren P., Leidö J., 2018, Reasoning outside the box: analogies and general principles
within the Swedish law of obligations, i Edström Ö., Lindholm J., Mannelqvist R., (red.),
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet, s.
143–167, på s. 162.
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Adlercreutz A., Gorton L., 2010, Avtalsrätt II, Lund: Juristförlaget, s. 23. Se även
NJA 2009 s. 672.
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Munukka J., 2007, Kontraktuell lojalitetsplikt, Diss., Stockholm: Jure, s. 2.
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Jfr Avsnitt 4.1.2 och 5.1.2.
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3.3.2

Avtalsfrihet

För att förstå utfyllning måste också principerna för avtalsfrihet förstås.
Avtalsfriheten är den grund som förmögenhetsrätten vilar på. Att fylla ut
avtalsinnehållet med normer som inte är hänförliga till parterna är en apart
övning i det rättsförhållande som råder vid avtal. Arbetet med utfyllning tar sin
början först när det kunnat konstateras att avtalet inte ger någon ledning i
lösningen av ett givet fall.253 Eftersom frågor om utfyllning blir aktuella endast
då parterna inte är överens i en viss fråga, då det står det dem fritt att i efterhand
avtala om hur de vill att villkoren i det icke avtalsreglerade fallet ska utformas.
Men gränsen mellan den tolkande och den utfyllande verksamheten är inte
knivskarp. I gränsområdet finns fall då tolkningsdatan inte är tillräcklig för att
fastställa ett avtalsvillkor som binder parterna men väl räcker för att utesluta att
en norm tillåts komplettera avtalet därför att det kan antas strida mot parternas,
om än inte likalydande, viljor. Ämnet kan möjligen diskuteras under parollen
negativ avtalstolkning. Frågan är om det komplicerar ämnet i onödan. Istället är
det måhända mer ändamålsenligt att tala om en princip med innebörden att
avtalet inte bör kompletteras med normer som strider mot parternas vilja.
Utfyllning kan, trots att det per definition inte är fråga om att tillämpa normer
som härrör från avtalet, inte sägas vara helt frikopplat från avtalstolkning och
principen om avtalsfrihet. Att fylla ut ett avtal med normer som är främmande
för båda parternas viljeförklaringar torde enligt den mening som förespråkas här
alltså inte vara möjligt när andra alternativ finns tillgängliga.254 Parternas vilja kan,
trots att någon gemensam partsvilja inte kan utrönas, påverka vilka normer som
kan bli aktuella för utfyllning.
Den grundsats om avtalsfrihet som varit förhärskande i svensk rätt har
beskrivits som en grundsats om i princip undantagslös bundenhet när en
rättshandling ingåtts i laga ordning och på tillitsprincipens grundvalar.255 I
modern tid har regler som innebär avsteg från avtalsfriheten kommit att bli allt
vanligare. Främst i sammanhang där syftet varit att skydda vissa intressen. Som
253
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Dotevall R., 2017, Avtal, Lund: Studentlitteratur, s. 203. Författaren talar om utfyllande
tolkning och att denna ska utgå från parternas förmodade vilja.
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SOU 1975:83 – Generalklausulen i förmögenhetsrätten: Betänkande av
generalklausulutredningen s. 19.
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exempel kan nämnas konsumentskyddslagstiftning, arbetsrätten och regleringen
för handelsagenters verksamhet.
För denna avhandlings ändamål är det främst hanteringen av regler med syfte
att skydda konsumenter som aktualiseras. Den karaktäristiska distinktionen
mellan den kommersiella avtalsrätten och konsumentskyddsområdet påverkas i
stor grad av att avtalsfriheten inskränkts på konsumentområdet. Vid studier av
regler på konsumentskyddsområdet behöver analysen av vad som gäller i
kommersiella förhållanden göras med utgångspunkt i avtalsfriheten och inte
tillåta att konsumentreglernas tvingande karaktär så att säga smittar av sig på
områden den inte är ämnad för.
Att diskutera räckvidden för principen om skydd för konsumenter utanför det
lagreglerade området ter sig naturligt i en avhandling som denna. En annan fråga
av större intresse är huruvida det föreligger en princip om skydd för svagare
medkontrahenter även i kommersiella förhållanden. De argument som
rättfärdigar avsteg från avtalsfriheten till förmån för konsumentskyddet,
exempelvis att konsumenter i regel har ett informationsmässigt underläge, kan
appliceras även i kommersiella förhållanden. Exempel härom är handlaren som
är i behov av hantverksarbete i butikslokalen eller den enskilda firman i behov av
revisionstjänster. Gemensamt med konsumenterna är dessa två företagare ett
informationsmässigt underläge i relation till uppdragstagaren och är därmed
beroende av uppdragstagarens särskilda fackkunskaper vid förhandlingar om
bland annat uppdragets omfattning.
Som bekant och nämnt ovan existerar redan tvingande skyddsregler för
svagare part i lagen om handelsagentur, där handelsagenten i avtalsförhållandet
inte
liknar
en
konsument
såsom
konsumenter
beskrivs
i
konsumentskyddslagarna. Partsförhållandena i agentavtalen är speciella på det
sättet att konstruktionen, trots att det utan tvekan är fråga om ett uppdragsavtal,
är snarlikt det förhållande som föreligger vid anställning där särskilda regler om
till exempel uppsägning, företräde till återanställning och förhandlingsskyldighet
med fackförbund i vissa situationer annars skyddar den anställde från riskerna
den obalanserade partsställningen medför. Lagen om handelsagentur har sin
grund i europarätten och dess tvingande skyddsregler kan inte utan vidare läggas
till grund för en argumentation om existensen av en princip om skydd för svagare
part på oreglerade områden i svensk rätt.
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Strävan efter att utjämna förhållandet mellan ojämna parter kan föras in under
den allmänna principen om skälighet (skälighetsprincipen). Principens innebörd
är att oskäliga lösningar ska undvikas. Givetvis innebär detta att även lösningar
som är oskäliga för en starkare part, eller båda parterna gemensamt för den delen,
ska undvikas. 256
Det kan konstateras att om det finns en princip om skydd för svagare
kontrahent är den ett avsteg från den allmänna principen om avtalsfrihet. De
båda tillstånden kan därmed inte råda vid sidan av varandra i harmoni. Vid
diskussioner om gällande rätt utanför det lagreglerade området måste dessa två
principer därför viktas mot varandra. Det ligger emellertid i sakens natur att
presumtion för avtalsfrihet gäller. Vid diskussioner om uppdragstagares allmänna
ansvar är detta med andra ord utgångspunkten. Parallellt med detta grundläge
kan förhållandet att den ena parten är svagare och hur vida det påverkar
uppdragstagarens ansvar sedan diskuteras.
I detta sammanhang är det avslutningsvis värt att uppmärksamma idén om att
viss lagstiftning bara kan röra sig i en riktning tas i beaktande. Bengtsson har
uppmärksammat oss på problemet med att det politiska spelet i princip
omöjliggör indragandet av för vissa grupper gynnande rättsförhållanden. Han
menar att ingen regering med självbevarelsedrift kommer att föreslå en
försämring av till exempel konsumentskyddet.257 Med andra ord måste beaktas
att vissa regelsystem kan komma att förbli intakta trots att dess existens inte
längre är motiverad. Ett exempel på detta är att även om kontrollansvaret i
konsumenttjänstlagen skulle konstateras vara främmande i relation till vad som i
övrigt gäller för tjänster kan en förändring till nackdel för konsumenterna inte
förväntas med mindre lagstiftningen revideras i sin helhet.
3.3.3

Rättskällornas ska, bör och får

Arbetsprocessen vid utfyllning bör för att vara effektiv följa den ordning enligt
vilken rättskällorna kan inordnas med hänsyn till den bindande kraft de
respektive källorna typiskt sett kan antas ha. Som antytts ovan är det knappast
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Taxell E., 1997, Avtalsrätt: Bakgrund – Sammanfattning – Utblick, Stockholm: Norstedts, s. 65.
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Bengtsson B., 1991, Om civilrättens splittring, i Gorton L., Ramberg J., Sandström J., (red.),
Festskrift till Kurt Grönfors, Stockholm: Norstedts, s. 29–46 på s. 35.
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möjligt att ställa upp en fixerad hierarki och det är heller inte fråga om att
diskutera en sådan modell här utan det är en första grov indelning av källorna
som är målet med denna beskrivning av arbetsprocessen. I praktiskt hänseende
torde det vara mer ändamålsenligt att utgå från rättskällornas ska, bör och får
snarare än att ställa upp en hierarki där en källa prioriteras framför en annan för
att det i regel förhåller sig så.258 Förslaget är här med andra ord att utfyllande
normer i ett första steg ska sökas i de källor som generellt hör till ska-källorna,
att först när ett sådant försök är fruktlöst svar kan sökas bland bör källorna och
att får källorna är arbetsprocessens sista anhalt. En premiss för arbetsprocessen
har alltså varit att gruppera rättskällorna i en trestegshierarki som utgår från att
rättskällorna kan delas upp efter källtypens normerande effekt. Dessa tre grupper
består av rättskällor som får, bör respektive ska beaktas.259
För att kunna tala om olika källors bindande verkan bör utgångspunkt tas i
den juridiska verksamhet som rör domsprövning, eftersom det är i den
situationen som källornas bindande verkan först ställs på sin spets. Utrymmet för
rättspolitiska anföranden om källornas bindande verkan är också begränsade när
rättskällehierarki, som här, diskuteras i praktiskt hänseende.
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Norros har istället valt begreppen starkt förpliktande, svagt förpliktande och tillåtna
rättskällor. Norros O., 2012, Inledning till obligationsrätten, Helsingfors: Juridiska fakulteten vid
Helsingfors universitet, s. 14.
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Peczenik A., 1988, Rätten och förnuftet: en lärobok i allmän rättslära, Stockholm: Norstedts, s. 240–
241.
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Avtalsvillkor som omfattar ett givet fall hör till de källor som domstolen ska
beakta.260 Även författning, när fallet omfattas av dess tillämpningsområde.261
Detsamma är sant för sedvanerättsliga regler.262 Prejudicerande praxis och
lagförarbeten bör beaktas av domstolarna medan doktrin och
underrättsavgöranden tillika beslut av icke bindande men väl prövande beslut av
exempelvis allmänna reklamationsnämnden är exempel på källor som får
beaktas.263 När den rättsvetenskapliga uppgiften består i att fastställa gällande rätt
torde kraven vara i huvudsak likvärdiga. Måhända kan diskuteras om det vid
260

Peczenik A., 1988, Rätten och förnuftet: en lärobok i allmän rättslära, Stockholm: Norstedts, s. 243.
Vid diskussion om avtalsvillkorens ställning som rättskälla hänvisas ibland till den franska
civilkoden där det stadgas i Code civil art. 1103 (tidigare art. 1134) att avtal mellan parterna ska
gälla såsom lag (”Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”). Ramberg J.,
Ramberg C., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 26–27. Lilleholt K., 2017,
Kontraktsrett og obligasjonsrett, Oslo: cappelen damm, s. 23. Att avtalsvillkoren ska beaktas innebär,
åtminstone för svensk rätts del, emellertid inte att domstolen i alla händelser ska tillämpa dem.
När villkoren strider mot tvingande lag eller, efter yrkande av part, kan jämkas med stöd i 36 §
avtalslagen ska avtalet inte följas. Villkoren kan emellertid inte avfärdas såsom irrelevanta för
fallet.
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Lagstiftningens ställning som ska-källa har sin grund i 1 kap. 1 § 3st regeringsformen där det
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sedvana. Norros O., 2012, Introduktion till obligationsrätten, Helsingfors: Juridiska fakulteten vid
Helsingfors universitet, s. 14.
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Av 1 § 2st avtalslagen och 3 § köplagen, för att ta två exempel, framgår att sedvana och partsbruk
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Jfr Peczenik A., 1985, Varför skall juridiska värderingar vara rationella? i Rosén J., (red.),
Rationalitet och empiri i rättsvetenskapen, Stockholm: Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet,
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Norros O., 2012, Inledning till obligationsrätten, Helsingfors: Juridiska fakulteten vid Helsingfors
universitet, s. 14.
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författandet av en avhandling är förenligt med god vetenskaplighet att bortse från
källor som får beaktas när dess innehåll de facto berikar diskussionen. Modellen
nedan illustrerar källornas bindande verkan i de tre nu diskuterade kategorierna.
Det är härvid på sin plats med ett förtydligande om att avsikten inte är att
illustrationen ska innefatta en uttömmande lista över tillämpliga rättskällor.
Exempelvis har upphävd lag inte tagits upp, även om den förvisso kan inordnas
såsom får-källa i illustrationen.264

Ska

Bör

Får

Avtalsvillkor

Rättsgrundsatser

Analogt
tillämpliga
rättsnormer

Sedvana

Rättspraxis

Juridisk litteratur

Lagstiftning

Förarbeten

Främmande rätt

Rättskällehierarki är emellertid inte allt när det kommer till juridisk
problemlösning. De olika utfyllande momenten är i grund och botten
metodfrågor och den arbetsprocess som här diskuteras handlar inte enbart om
att behandla källorna i rätt ordning. För de reglerade fallen är rättskällehierarkin
av central betydelse vid utfyllning. Dessa fall löses genom att fastställa och
tillämpa gällande rätt i ett fall. För de oreglerade fallen finns per definition ingen
gällande rätt att fastställa vid arbetets början utan utfyllningen innefattar då
istället att argumentera för vad som ska vara gällande rätt i det givna fallet. Nu
när utfyllning diskuteras i ett bredare perspektiv är det alltså till nytta att utgå
ifrån rättskällehierarkin. När endast de oreglerade fallen är i fokus är det utöver
rättskällornas ordning även andra faktorer som är avgörande för vilken den
264

Peczenik A., 1988, Rätten och förnuftet: en lärobok i allmän rättslära, Stockholm: Norstedts, s. 273.
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slutliga lösningen bör bli. Detta bidrag handlar med andra ord endast om att lägga
grund för en diskussion om det praktiska tillvägagångssättet för utfyllning som
förespråkas i avhandlingen.
3.3.4

Den förmögenhetsrättsliga rättskällehierarkin

I svensk rätt går det inte att tala om en enda rättskällehierarki. Möjligen är det
korrekt att omnämna rättskälleläran i bestämd form singularis, såtillvida det
accepteras att denna enda rättskällelära inrymmer flera olika modeller för att
beskriva rättskällornas inbördes rangordning. Det enklaste sättet att underbygga
detta påstående torde vara genom en jämförelse mellan hanteringen av rättskällor
i straffrätten respektive förmögenhetsrätten. I en straffrättslig kontext är det
uteslutet att tillämpa en regel analogt till stöd för att ett brott har begåtts. I en
förmögenhetsrättslig kontext är det i motsatts härtill centralt att tillämpa
rättsregler analogt för att kunna avgöra om en avtalspart brutit mot en
kontraktuell förpliktelse. I straffrätten är regler vars tillämpningsområde inte
träffar det aktuella fallet alltså inte en del av rättskällehierarkin överhuvudtaget
medan normer i sådana källor värderas tämligen högt i förmögenhetsrätten.
Vidare finns det, förutom skillnader i rankningen, andra skillnader mellan
offentligrätten och civilrätten i stort. På det offentligrättsliga området går det att
tala om en relativt fast rangordning av rättskällorna medan det inom
förmögenhetsrätten förhåller sig mer flytande. För att ta ett exempel kan nämnas
förhållandet mellan dispositiv lag och rättspraxis. Ett rättsavgörande från högsta
domstolen kan placeras sig både över och under en dispositiv lagregel i
rättskällehierarkin. Är det fråga om ett gammalt avgörande, ett notismål eller om
de argument som presenteras i domskälen inte håller ligger det närmre till hands
att tillämpa dispositiv lag. Ett nytt rättsavgörande från högsta instans och som
vilar på goda argument kan istället placera sig ovan dispositiv reglering.
När det gäller rangordning av rättskällorna ska det vidare nämnas att hierarkin
är beroende av den fråga som är för handen. Vid tolkning av en viss lagregel får
förarbetena för den aktuella lagen anses ligga högt i hierarkin medan uttalanden
i förarbetena närmast får likställas med doktrin om frågan istället avser tolkning
av ett avtalsvillkor. Dessutom avgörs ofta frågor inom förmögenhetsrätten med
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sammanvägning av flera källor där den inbördes ordningen varken är klar eller
av någon större relevans.265
Med det sagt finns det fortfarande anledning att med en allmän utgångspunkt
diskutera den förmögenhetsrättsliga källhierarkin avseende de utfyllande
momenten. Det är här alltså inte fråga om att befästa en given rangordning av de
olika typer av rättskällor som förekommer på förmögenhetsrättens område utan
snarare att diskutera en arbetsordning för utfyllande verksamhet som baseras på
rättskälleläran eller närmare bestämt den rättskällehierarki som i allmänhet råder
på förmögenhetsrättens område.266
Det är kanske på sin plats att här besvara frågan om vilken nytta det anbringar
att ställa upp en ordning enligt vilken källmaterialet ska genomsökas om nästa
steg i processen är att värdera materialet och därigenom sålla bort delar av det.
Svaret är effektivitet. Det är givetvis fullt möjligt att på måfå söka igenom allt
tillgängligt material och sedan värdera det för att hitta den norm ett avtal ska
fyllas ut med. Att börja söka efter normer i engelsk rätt för ett fall som träffas av
svensk lagstiftning är emellertid mycket ineffektivt.
Med utgångspunkt i vad som ovan sades om källornas bindande karaktär
såsom ska-, bör- och fårkällor kan konstateras att lagstiftning, avtalsvillkoren och
sedvana måste vara de högst prioriterade utfyllande normerna.267 Med hänsyn till
att avtalsvillkor och sedvana går före dispositiv lag, men inte tvingande sådan
torde för de reglerade fallen ordningen vara att först beakta tvingande lag,
därefter avtalsvillkoren följt av sedvana och till sist direkt tillämpliga dispositiva
lagregler.268
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Andersen B., 2015, Retskilder og argumentation i nordisk aftaleret, i Andersen B., Flodgren
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Nästa utfyllande moment som tar vid när ingen av de fyra nyss nämnda ger
några svar är allmänna rättsgrundsatser.269 Detta moment avser både reglerade
och oreglerade fall. De reglerade fallen är de som kan lösas genom utfyllning i
form av tillämpning av redan etablerade rättsgrundsatser och de oreglerade avser
fall där sådana grundsatser måste konstrueras.270
Därefter följer för de oreglerade fallen utfyllning med laganalogier och till sist
så kallade allmänna ändamålsöverväganden.271 Detta sista moment som i princip
kan innehålla flera olika typer av argument faller utanför ramen för den här
avhandlingen.272 Den nu uppräknade arbetsordningen illustreras strax nedan.

Tvingande lag

Avtalet

Sedvana

Analogier

Rättsgrundsatser

Dispositiva lagregler

Allmänna
ändamålsöverväganden
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Meningen att redan etablerade rättsgrundsatser ska tillämpas före enskilda laganalogier och
allmänna ändamålsöverväganden följer av sakens natur och torde ses som helt okontroversiell.
Att konstruktion av allmänna rättsgrundsatser bör ske i första hand och att laganalogier ska sökas
först efter att försöken att konstruera sådana grundsatser har misslyckats följer av att grundsatser
i högre utsträckning bidrar till likabehandling då de klargör mönster i rätten och tillförsäkrar
likabehandling på ett bredare område än en enskild analogi. Det finns som nämnt tidigare stöd i
Högsta domstolens argumentationslinjer för att domstolen också väljer grundsatser före analogier
när de har möjlighet att göra det. Se avsnitt 3.2.3.
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Detta är alltså den ordning i vilken de utfyllande momenten bör prövas. Som sagt
beror rättskällevärderingen på den uppgift som är för handen och det bör för
efterföljande avsnitt hållas i minnet att de två utfyllande moment som är aktuella
för diskussion inom ramen för den här avhandlingen är konstruktion av allmänna
rättsgrundsatser och laganalogier. Rättskällorna diskuteras således med
utgångspunkt om att de används för att generalisera antingen en enskild lagregel
eller ett i rätten förekommande mönster vid argumentation för så kallade
rättsanalogier.

3.4

Värdering av rättskällorna

3.4.1

Inledande anmärkningar

Inledningsvis kan det här vara på sin plats med en förklaring till valet av de olika
rättskällorna som nedan diskuteras. Det har nämnts i avhandlingen att det är
laganalogier och konstruktion av allmänna rättsgrundsatser som står i fokus för
framställningen. Härvid har nämnts att exempelvis tillämpning av handelsbruk
lämnats utanför diskussionen. Därmed kan det sättas i fråga varför värdering av
sedvana getts utrymme i detta avsnitt. Detta beror på att det här har ansetts
föreligga en skillnad mellan fallet då handelsbruk kan utredas och tillämpas på ett
fall, vilket i så fall skulle vara ett reglerat sådant, och det fall som nu är för ögonen.
Det vill säga ett oreglerat fall som inte omfattas av en direkt tillämplig
sedvanerättslig princip. Även i ett sådant fall kan sedvana emellertid beaktas till
stöd för konstruktionen av en allmän princip. Det är egentligen inte konstigare
än den situation då argumenten för en närliggande lagregel generaliseras till stöd
för en laganalogi eller konstruktion av en allmän rättsgrundsats.
3.4.2

Lagregler

Lagregler hör till de så kallade ska-källorna som i alla händelser ska beaktas vid
rättstillämpning.273 Härvid behöver emellertid det uppenbara sägas; det är
givetvis bara lagregler som är direkt tillämpliga som ska beaktas. Vidare är det för
ett givet fall bara relevanta lagregler som ska beaktas. Att 36 § avtalslagen
273
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omfattar alla avtalsrättsliga fall innebär givetvis inte att regeln alltid måste beaktas.
Detta är som sagt underförstådda självklarheter avseende rättskällevärderingen
av lagregler. Vid en diskussion om lagreglernas rättskällevärde i oreglerade fall tål
det emellertid att förtydligas.
Det är nämligen inte helt självklart att all relevant lagstiftning ska beaktas vid
exempelvis en laganalogi. Åtminstone brukar inte Högsta domstolen redovisa
hur de valt lagregel till stöd för ett analogislut när det finns flera att välja ifrån.274
Rättskällevärdet av en icke tillämplig lagregel ligger i likhetsargumentationens
resultat,275 den lagregel som uppbringar störst relevant likhet med det fall som är
för handen har högre rättskällevärde än andra förvisso relevanta lagregler.
Vid företagande av en rättsanalogi torde samma ordning gälla med den
skillnaden att det vid konstruktion av allmänna rättsgrundsatser, som det då är
fråga om, kan alla relevanta lagregler beaktas. Skulle två eller flera av dessa tala
emot varandra i en viss fråga ter det sig förvisso främmande att värdera reglerna
hierarkiskt. Uppgiften är vid sådan argumentation inte enbart att lösa det aktuella
fallet utan också att säga något om vad som gäller för de typfall som det aktuella
fallet hör till. Därmed blir det vid regelkonflikter snarare fråga om att söka avgöra
vilken ordning som bäst överensstämmer med systemet i övrigt.276
3.4.3

Rättspraxis

Generalisering från rättspraxis diskuteras särskilt under avsnittet om allmänna
rättsgrundsatser nedan. Det är emellertid i detta sammanhang av intresse att först
säga någon om praxis rättskällevärde. Rättspraxis är inte bindande av sin egen
kraft i svensk rätt. Prejudikatens bindande verkan följer istället i kraft av de
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Se exempelvis NJA 2008 s. 24 där Högsta domstolens majoritet diskuterar analog tillämpning
av 28 § agentlagen om avgångsvederlag men inte reglerna om efterprovision i kommissionslagen.
Det var naturligt att inte beakta denna regel med hänsyn till att lagen stod inför ett stundande
upphävande genom ikraftträdandet av en ny kommissionslag innehållande en regel om
avgångsvederlag för handelskommissionärer. Jfr vad som sägs härom i Peczenik A., 1988, Rätten
och förnuftet: en lärobok i allmän rättslära, Stockholm, Norstedts, s. 273.
275
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argument som anges i domskälen. 277 En väl underbyggd dom med rättslig
argumentation som uppfyller kraven på rationalitet samlar således mer bindande
kraft än ett prejudikat som bygger på irrelevanta eller av tiden utdaterade
argument. Det skulle kunna sägas vara fråga om en skala över rättspraxisens
bindande kraft där varje givet prejudikat kan placeras in. Däremot är det givet att
praxis från de högsta instanserna bör följas. Det är med andra ord inte fråga om
en ska-källa, men väl en bör-källa.278 När det gäller konstruktion av utfyllande rätt
torde emellertid högre krav ställas, finns det väsentligt lika fall vore det närmast
förkastligt att åtminstone inte beakta dem vid konstruktion medan en sådan
underlåtelse kan accepteras om det finns direkt tillämplig lag som kan fylla ut
luckan i avtalet.
Finns det rättspraxis som avser samma eller mycket lika fall som det för
handen torde det därför ställas mycket höga krav på dels argumentation om
varför domstolens valda lösning inte är lämplig, dels goda argument för att en
annan lösning istället ska väljas.279
För fall då det finns relevant praxis från högsta domstolen att beakta kan
vidare prejudikatets rättskällevärde diskuteras med hänsyn till huruvida domen
skett i plenum, om det funnits en skiljaktig mening samt huruvida avgörandet
refererats i NJA eller inte. Vad gäller avgöranden i plenum råder det delade
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NJA 1994 s. 194. Westberg P., 2012, Civilrättskipning, Stockholm: Norstedts, s. 75. Bernitz U.,
m.fl. 2018, Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder, Stockholm: Norstedts, s. 134–135.
Sundberg J., 1978., Fr. Eddan t. Ekelöf – Repetitorium om rättskällor i norden, Lund: Studentlitteratur,
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Detta kan jämföras med den i 3 kap. 6 § Rättegångsbalken reglerade möjligheten för Högsta
domstolens att avgöra mål i plenum då det visar sig att uppfattningen avviker från tidigare dess
tidigare fastslagna grundsatser. Jfr. domstolens argumentation i pleniavgörandet NJA 2005 s. 205.
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meningar i litteraturen.280 Argumenten för att ett sådant avgörande ska
tillerkännas högre värde är uppenbara; har samtliga justitieråd varit inblandade i
domen, särskilt om det rått samstämmighet mellan domstolens ledamöter, är
prognosen för vad utgången i ett liknande fall skulle bli klarare än om endast en
av domstolens avdelningar varit inblandade. Dessa argument tål emellertid inte
debatt, som nämnt ovan är Högsta domstolens praxis bindande genom kraften
av sina argument, inte av sin egen kraft. Därmed kan en rangordning mellan
prejudikaten, baserad på formella kriterier, inte accepteras. Ett prejudikat som
baserats på cirkelresonemang, felaktiga uppfattningar om handelsbruk eller andra
faktorer som talar för att domen inte ska följas har ett lågt rättskällevärde, oavsett
om domen skett i plenum eller inte.
Även för frågan om skiljaktiga meningars påverkan på rättskällevärdet råder
det delade meningar i litteraturen.281 Det torde oavsett inställning i denna fråga
stå klart att blotta förekomsten av en skiljaktig mening i ett prejudikat inte
automatiskt kan leda till lägre rättskällevärde. Om den skiljaktiga meningen rör
en bifråga såsom hur räntan ska beräknas i ett mål där huvudfrågan varit om rätt
till skadestånd förelegat kan inga rationella argument för att tillmäta prejudikatet
ett lägre värde avseende skadeståndsfrågan. Härtill ska tilläggas att åtminstone
några justitieråd anser att en skiljaktig mening kan öka kvalitén på prejudikatet
samt att domstolen inte själv beaktar förekomsten av skiljaktiga meningar när de
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Ramberg C., 2017, Prejudikat som rättskälla, i SvJT 2017 s. 773–782 på s. 778. Calissendorff
K., 2017, Plenum och skiljaktigheter – vad ska det vara bra för, i SvJT 2017 s. 795–804 på s. 802.
Peczenik A., 1988, Rätten och förnuftet: en lärobok i allmän rättslära, Stockholm: Norstedts, s. 308. Det
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Aftaleloven 100 år, Köpenhamn: Jurist og økonomforbundet, s. 63–88 på s. 75.

103

beaktar tidigare praxis.282 Dessutom torde samma argument som anfördes om
plenumavgöranden ovan bära även här. Det är argumenten på vilka domen
grundat sig som konstituerar prejudikatets värde. Är majoritetens skäl goda vore
det förkastligt att avstå från att beakta dem på en sådan formell grund som att
domstolen inte varit enig.
Till sist kan det med anledning av diskussionen om skiljaktiga meningars
inverkan på prejudikatvärdet vara av intresse att diskutera rättskällevärdet av
skiljaktiga meningar i sig, och därtill de så kallade tilläggen för egen del. Dessa
tillägg för egen del är problematiska på så sätt att de inte har en naturlig plats. I
litteraturen har det uttryckts att de borde förbjudas med hänsyn till att de inte
tjänar prejudikatet samt att de riskerar att skapa osäkerhet bland praktiserande
jurister.283 Frågan om tilläggens rättskällevärde är emellertid tämligen
oproblematisk. De är att jämföra med annan juridisk litteratur och ska inte
tillmätas högre värde på den ensamma grunden att de publicerats tillsammans
med en dom från Högsta domstolen.284 Med de skiljaktiga meningarna förhåller
det sig emellertid inte likadant. Skiljaktiga meningar är en del av avgörandet och
bör av den som vill förstå prejudikatets innebörd studeras för att bättre förstå
nyanserna av majoritetens skäl.285
På temat om uttalanden i rättspraxis som inte hör till majoritetens direkta skäl
är frågan om uttalanden som görs obiter dictum, det vill säga vid sidan av saken.
När domstolen uttalar sig om gällande rätt i frågor som inte direkt hör till frågan
för handen kan de inte tillmätas värde i samma utsträckning som de direkta skälen
för avgörandet. Detta följer av flera anledningar, dels domstolens begränsade
mandat att utveckla rätten, dels att obiter dicta inte kan antas vara lika
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Calissendorff K., Lambertz G., Lindskog S., 2012, Tillägg till Högsta domstolens avgöranden,
samt något om skiljaktigheter, i SvJT 2012 s. 313–318 på s. 317. Detta har också
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välgrundade som de skäl på vilka domstolen grundat sin dom.286 Däremot utgör
uttalanden vid sidan om saken en fingervisning om vad domstolen i framtiden
kan komma att ta ställning till om sidofrågan blir föremål för prövning. Med
hänsyn till rättsvetenskapens prognostiska karaktär torde sådana uttalanden trots
allt tillmätas ett högre värde än rena litteraturuttalanden.287
3.4.4

Förarbeten

Förarbeten har historiskt sett haft en mycket stark rättskällestatus i svensk rätt.
Som tidigare nämnts spelar lagreglernas ändamål en central roll vid regeltolkning
eftersom den svenska lagstiftningsprocessen innebär att ett ofta omfattande
material med de olika avvägningar som gjorts inför lagstiftningsbeslutet
efterlämnats. Därmed är det naturligt att juristen vid lagtolkning vill läsa dessa
förarbeten för att tillägna sig kunskap om en lagregels ändamål. Förarbetet har
därigenom tillerkänts en stark rättskällestatus.288
Även allmänna uttalanden om rättens innehåll i förarbeten har en erkänt hög
status i svensk rätt. Hellner menade exempelvis att uttalanden om allmänna
rättsgrundsatser i förarbeten ska tillmätas större betydelse än ett dito i
rättsvetenskapliga texter. 289 Denna ståndpunkt är särskilt intressant om allmänna
rättsgrundsatser betraktas som självständiga normer då förarbetena ju endast
avser motivering av lagreglerna, det vill säga uttrycket för grundsatsen. Här kan
samma resonemang som vid diskussion om obiter dicta i prejudikat föras.290
Allmänna uttalanden om rättens innehåll ger en fingervisning av vad en lagregel
skulle innehålla om lagstiftaren tog sig an uppgiften att reglera frågan. En viktig
skillnad föreligger dock. I rättspraxis är det justitieråden tillsammans som är
normbildare, vem som författar offentliga utredningar skiftar. För att ta ett
konkret exempel kan sägas att det faktum att lagstiftaren antagit
konsumenttjänstlagen inte per se innebär att de ställt sig bakom varje givet
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allmänt uttalande om rättens innehåll utanför konsumenttjänstlagens
tillämpningsområde i Bernitz förvisso prominenta konsumenttjänstutredning.291
Det kan emellertid förnimmas en för förarbetet försvagad ställning som
rättskälla. Flera faktorer torde kunna utgöra grunden för detta. En ökad
Europeisering och lagstiftningsinfluenser från kontinenten medför att
implementeringsfrågor måste utredas men lämnar måhända en diskussion om
reglernas ändamål och syften i skymundan. När ändamålsfrågor diskuteras i
förarbeten till lagstiftning påkallad av EU-direktiv har de heller inte samma värde
för tolkningen av reglerna som vid inhemsk lagstiftning. I sådana fall ska
lagtexten istället tolkas mot bakgrund av ändamålen med direktivet och detta
gäller enligt EU-domstolen oavsett om lagstiftningen tillkommit före eller efter
direktivet som påkallar den.292 Eftersom den inhemska lagstiftningen allt mer
fylls på av regler påkallade av direktiv från EU krävs alltså en större försiktighet
vid hantering av förarbeten.
En annan orsak till förarbetets försvagade ställning kan vara en i allmänhet
försämrad kvalitet på utredningarna. Snabba växlingar på den politiska arenan
har måhända lett till snävare tidskrav i lagstiftningsprocessen. Det ligger nära till
hands att anta att kvaliteten i lagstiftningsprocessen allt oftare får stå åt sidan till
förmån för tidseffektivitet i lagstiftningsprocessen.293
En särskild fråga som bör beröras är hur publicerade förarbeten som aldrig
blev föremål för vidare lagstiftningsprocess ska värderas. I vilken mån en
departementsskrivelse, offentlig utredning eller en proposition som inte antagits
utgör rättskällor och vilken vikt de i sådant fall ska tillmätas är en intressant om
än ofta trivial fråga inom rättsvetenskapen. Det går nämligen ofta nöja sig med
att besvara frågan genom ett påstående om att ej antagna lagförslag och det
utredningsarbete som hör därtill utgör juridisk litteratur i den del de är
rättsutredande och att de därmed ska behandlas som en får-källa tillsammans
med den övriga litteraturen.
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År 2007 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att utreda behovet av
en ny konsumenttjänstlag. Uppdraget utmynnade i en rad olika
departementsskrivelser.294 Det vore förkastligt att inte ta hänsyn till de gedigna
rättsutredningar som företagits inom ramen för utredningens uppdrag. En
svårare fråga är huruvida faktumet att utredningarna inte ledde till lagstiftning
kan tillmätas vikt i fråga om vart rättsutvecklingen är på väg och vad gällande rätt
är avseende de oreglerade frågor som utredningen lämnade lagstiftningsförslag
till. Utan att veta den egentliga anledningen till att projektet rann ut i sanden bör
enligt mitt synsätt inga som helst slutsatser dras från detta faktum utan
lagstiftningsförslagen i den mån författaren ansett att de utgör kodifikation av
oskriven rätt bör uppfattas som vilket doktrinuttalande som helst. Att Bertil
Bengtsson som ensamutredare utförde uppdraget torde med hänsyn till
densammes forskargärning på området vara av betydelse för
rättskällevärderingen.295
3.4.5

Juridisk litteratur

Doktrin är inte en bindande rättskälla men får i alla händelser beaktas.296 I några
fall kan också tänkas att doktrinen t.o.m. bör konsulteras men inte all
rättsvetenskaplig litteratur ska värderas lika och vikten av att beakta doktrin torde
också vara av olika dignitet på olika rättsområden. När det gäller läroböcker,
handböcker och andra juridiska framställningar som inte nödvändigtvis sållas till
doktrinen får dess rättskällevärde värderas utifrån det syfte framställningen
skrivits för och huruvida arbetet uppfyller grundläggande krav på ett
vetenskapligt förhållningssätt. Liksom andra juridiska källor kan uttalanden i
sådana texter emellertid alltid värderas utifrån kraften av de argument som
presenteras. Ett gott argument som uppfyller grundläggande rationalitetskrav ska
givetvis inte lämnas utan avseende enbart på den grund att argumentet
presenterats i en praktisk handbok. När grundläggande baskunskaper presenteras
kan det vidare vara motiverat att hänvisa till läroböcker till stöd för påståenden
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som annars med enkelhet kan kontrolleras eller när uttalanden i sådana källor helt
överensstämmer med andra källor av högre rättskällevärde om hänvisningen sker
i kombination med en sådan. Det senare exemplet på användning av läroböcker
eller handböcker höjer måhända kvalitén på ett argument eller påstående endast
marginellt men sänker knappast det vetenskapliga värdet av ett påstående eller
argument och torde därmed vara önskvärt. Vidare är det av värde att från den
övriga litteraturen avvikande meningar även när de förekommer i framställningar
med annars lågt rättskällevärde uppmärksammas i syfte att skapa en nyanserad
diskussion.
Särskilt användbart är det rättsvetenskapliga materialet vid
systematiseringsövningar och koherensdiskussioner. Men doktrinen spelar också
en viktig roll vid fastställande av gällande rätt. Den kritik som kan väckas mot
användandet av doktrinuttalanden för att fastställa gällande rätt är att författarna
av doktrinen inte är knutna till den lagstiftande församlingen. Emot denna tanke
kan istället anföras att det saknar stöd i rationell logik att värdera ett uttalande av
en domare högre än ett annat uttalande av samma person när denne gått från en
domartjänst till akademien, där denne förmodligen haft större möjlighet till
eftertanke inför sina uttalanden och haft möjlighet att bredda sina tankar till ett
allmännare plan än vad som är möjligt vid ett domsavgörande.297 Oavsett vilken
fot man vill ställa sig på i denna diskussion torde det åtminstone alltid vara
befogat att granska ett doktrinuttalande i större utsträckning än ett domskäl.
Argument yttrande i dömande verksamhet är de facto grunden för ett domslut
medan ett doktrinuttalande om en oreglerad fråga är en prognos över hur en
domstol skulle argumentera.
Uttalanden i juridisk litteratur kan i större utsträckning än domskäl antas vara
påverkade av värderingar.298 Detta ska vägas mot domarens edsvurna
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Sundberg J., 1978, Fr. Eddan t. Ekelöf – Repetitorium om rättskällor i norden, Lund:
Studentlitteratur, s. 33.
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Sandgren C., 2015, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation,
Stockholm: Norstedts, s. 67. Jfr också Gunnarsson Å., Svensson E., 2009, Genusrättsvetenskap,
Lund: Studentlitteratur, s. 100.

108

opartiskhet.299 Ibland har stöd för ett argument inte redovisats och i ytterligare
några fall är det klart att ett uttalande är gjort utifrån eget tyckande. Uttalanden
av sådan karaktär kan fortfarande användas för verifiering av argument grundade
i en mer objektiv och vetenskaplig metod. När ett uttalande i doktrin däremot
stödjer sig på rättskällorna och en vetenskapligt verifierbar argumentation kring
tolkningen av källorna förs, kan ett doktrinuttalande istället tjäna till god
vägledning vid fastställande av gällande rätt.300
Lehrberg menar att ett antal faktorer är avgörande för att en rättsvetenskaplig
skrift ska uppnå ett auktoritativt rättskällevärde. För det första krävs enligt
Lehrberg ofta att verket uppnått en viss ålder. Likaså att framställningen griper
över ett stort område och att den inger tillförlitlighet samt erbjuder goda
lösningar. Också frånvaron av andra verk inom samma område nämns som en
faktor för huruvida litteraturen kommer att uppfattas som auktoritativ eller
inte.301 Även om det vore önskvärt att argument framställda i doktrin värderades
utifrån kraften av sin kvalitét, lär det vara så att både ålder och avsaknaden av
andra framställningar i samma ämne ofta får spela en stor roll. Ytterligare en
faktor som jag för egen del skulle vilja lägga till för doktrinuttalandens auktoritet
är författarens rättsvetenskapliga karriär. Det kan antas att ett verk av Hellner
åtnjuter större chanser att uppnå status som en auktoritativ rättskälla än
exempelvis en doktorsavhandling som denna.
Vad avser konstruktion med stöd av uttalanden i litteraturen visar Högsta
domstolens användning av sådana källor att litteraturen ibland används för att
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Sundberg menar dock att domareden inte bör innebära att en domares ställningstagande per
automatik ska värderas högre än ett rättsvetenskapligt uttalande. Sundberg J., 1978, Fr. Eddan t.
Ekelöf – Repetitorium om rättskällor i norden, Lund: Studentlitteratur, s. 34–35.
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Jfr Kleineman J., 2018, Rättsdogmatisk metod, i Korling F., Zamboni M., (red.), Juridisk
metodlära, s. 21–46. på s. 33.
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Lehrberg B., 2018, Praktisk juridisk metod, Uppsala: Iuste, s. 209. Värdet av argumentet i sig
höjs inte av dessa faktorer. Det är sannolikheten att påståenden och uttalanden i skrifter med
sådan karaktär kommer att få ligga till grund vid framtida avgöranden och argumentation i
framtida doktrin som påverkas av nämnda faktorer.
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motivera prejudikat.302 Blotta faktumet att domstolen använder litteraturen på
detta sätt säger att den som söker en prognos om gällande rätt i en oreglerad
fråga bör ta hänsyn till litteraturen, åtminstone då det inte finns några uppenbara
argumentationsvägar med stöd i tidigare praxis eller närliggande lag. Men även i
de fallen kan uttalanden i litteraturen bidra till en bättre och mer nyanserad
argumentation och bör därför även i dessa fall konsulteras, även om det bara är
fråga om en får-källa.303
3.4.6

Sedvana

Frågan om sedvanans ställning som rättskälla är komplex till sin natur. Å ena
sidan kan den placeras in högt upp i rättskällehierarkin där endast tvingande lag
och avtalsvillkor kan ges företräde.304 Å andra sidan gör sedvanans ofta dunkla
innehåll att dess ställning som rättskälla i praktiken kommer att inta en svagare
ställning i förhållande till andra, i teorin lägre värderade, rättskällor.
Detta senare spörsmål har att göra med principen jura novit curia som bland
annat innebär att part inte behöver åberopa rättsregler, inte heller bevisa dess
existens eller innehåll. Att ett avtal slutet mellan två parter utgör rätt är det ingen
tvekan om men det torde följa av sakens natur att avtalsvillkoren inte omfattas
av principen på ett sådant sätt att parterna inte behöver presentera villkoren inför
domstolen. Mot bakgrund av detta resonemang gör sig frågan om hur det
förhåller sig med handelsbruket. Sedvanerättsliga regler som inte tidigare befästs
i rättspraxis eller annat offentligt publicerat material måste utredas, inte bara
genom tolkningsverksamhet som är fallet för all rätt i olika hänseenden, utan med
sedvanan förhåller det sig så att själva lydelsen måste utredas. I teorin kan förstås
meningen att domstolen enligt jura novit curia ska utreda handelsbruk. En mer
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Se exempelvis NJA 1993 s. 13 där domstolen hänvisar till ett litteraturuttalande som i sin tur
stöds på det tidigare avgörandet NJA 1946 s. 143, vilket domstolen också nämner. Detta till trots
att det alltså fanns möjlighet att göra en direkt hänvisning till nämnda praxis och utveckla
argument för en analogi till det tidigare avgörandet.
303

Avsnitt 3.3.3.
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Se exempelvis formuleringarna i 3 § köplagen, 2 § kommissionslagen och 1 kap. 1 §
skadeståndslagen där sedvanan och tillika avtalsvillkor ges företräde i förhållande till de
dispositiva lagreglerna.

110

realistisk ståndpunkt är emellertid att domstolen knappast kommer att tillämpa
sedvana utan att en part åtminstone åberopar dess existens.305 Det finns förvisso
fall där domstolen utan att part belastats med bevisbörda för handelsbrukets
grunder har tagit stöd av sådan sedvana,306 men domstolen har i andra fall lagt
part till last att de inte kunnat visa förekomsten av ett påstått handelsbruk.307
Skillnaderna i hanteringen torde ligga i huruvida domstolen uppfattar
handelsbruk såsom ett rättsfaktum som i sådana fall måste åberopas av part i
enlighet med 17 kap. 3 § 2p Rättegångsbalken, eller om handelsbruket i ett givet
fall uppfattas som ett rättstillämpningsfaktum som i sådana fall får beaktas av
domstolen utan åberopande från part.308. I litteraturen finns uttryck för att
handelsbruk kan vara både och.309 Oavsett vilken ställning som intas i denna fråga
torde det stå klart det inte är vist att lägga någon tillit vid att domstolen kommer
utreda handelsbrukets innehåll ex officio utan att den part som hoppas på en
utgång i linje med sedvanerättsliga principer gör klokt i att själv företa utredningar
därom och presentera dem för domstolen. Detta förhållande påverkar givetvis
handelsbrukets ställning som rättskälla i praktiken.
För att återgå till frågan om sedvanans teoretiska placering i rättskällehierarkin
får det konstateras att den ovan angivna höga värderingen inte följer av en inom
rättsvetenskapen samstämmig uppfattning. Bland annat har Karlgren visat
skepsis mot att allt för lättvindigt tillämpa sedvanerätt framför annan dispositiv
rätt och menade att det är upp till domstolen att avgöra om handelsbruk kan
tillämpas i ett givet fall.310
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Lehrberg B., 2016, Avtalstolkning: tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens
område, Uppsala: Iuste, s. 267. Westberg P., 2000, Överraskande rättsbildning på grundval av
handelsbruk eller allmänt tillämpade standardvillkor, i JT 2000/01 s. 348–379 på s. 350.
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NJA 1989 A 7.
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Lehrberg B., 2016, Avtalstolkning: tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens
område, Uppsala: Iuste, s. 269. Westberg P., 2000, Överraskande rättsbildning på grundval av
handelsbruk eller allmänt tillämpade standardvillkor, i JT 2000/01 s. 348–379 på s. 362–363.
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Sedvanan kan sägas utgöra regler som ska tillämpas men som inte har sin
grund i skriven rätt.311 Flera juridiska termer är förknippade med sedvanan,
däribland handelsbruk, kutymer samt skick och bruk. Användningen av
begreppen är i den rättsvetenskapliga litteraturen tyvärr inte helt entydig,312 men
åtminstone en partiell taxonomi kan utläsas av lagstiftningen. När lagstiftningens
förhållande till sedvanerätten regleras är det vanligt att uttrycket ”handelsbruk
eller annan sedvänja” används.313 Uttrycket eller annan implicerar att handelsbruk
är en typ av sedvana men att det också finns andra sedvanor vid sidan av
handelsbruket. Denna utgångspunkt väcker frågan vad den övriga sedvänjan
består av. Hellner påpekade att termen sedvana ibland används i meningen
hävdvunnen prejudikaträtt,314 vilket torde innebära att allmänna läror,
rättsgrundsatser och rättsprinciper som befästs i praxis utgör en del av
sedvanerätten.315 När begreppet sedvana används med det merkantila området i
åtanke torde det emellertid vara handlingsmönster utanför rättstillämpningen
som menas.316

311

Strömholm S., 1996, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: en lärobok i allmän rättslära, Stockholm:
Norstedts, s. 234. Härmed inte sagt att sedvanerättens innehåll har fått uttryck i skriven rätt och
därför kan härledas ur densamma.
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Jfr Karlgren H., 1960, Kutym och rättsregel, Stockholm: P.A, Norstedts, s. 13–22 där Karlgren
återger uttalanden av Stang, Lassen, Almén, Knoph och Ussing.
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Uttrycket används ibland andra 3 § köplagen och 2 § 3st kommissionslagen.
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Hellner J., 1994, Rättsteori: en introduktion, Stockholm: Norstedts, s. 112. Se även Strömberg T.,
1980, Inledning till den allmänna rättsläran, Lund: Studentlitteratur, s. 50–51.
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Strömberg använder exempelvis begreppet sedvana i bemärkelsen hävdvunnen domstols- och
myndighetspraxis. Se Strömberg T., 1980, Inledning till den allmänna rättsläran, Lund:
Studentlitteratur, s. 50.
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Norstedts, s. 168–169.

112

Sedvanans ställning som rättskälla är mycket stark i svensk rätt.317 Detta gäller
särskilt på avtalsrättens område där handelsbruk har en särskild ställning. För att
sedvanan ska bli bindande rätt uttrycks emellertid ofta ett krav om att den ska ha
vunnit tillräcklig utbredning och stadga.318 Ytterligare ett krav som brukar
uppställas är att sedvanan ska vara rättsligt präglad. Med rättslig prägel avses
enligt Hellner att det ska finnas en allmän övertygelse om att ett sedvanligt
handlande följer av en rättslig plikt. 319
Klart är att oavsett om man håller med om detta ställningstagande och oavsett
vilka krav man anser bör ställas för att sedvana ska uppnå bindande
rättskällestatus så kan den när den är bindande gå före dispositiv lag, antingen på
objektiva grunder eller för att sedvanan får anses blivit en del av parternas avtal.320
På temat om relationen mellan sedvana och lag kan sägas att en viss minskning
av sedvanans betydelse på förmögenhetsrättens område kan skönjas i
317

I ett flertal centrala lagar på förmögenhetsrättens område stadgas att den skrivna rätten är
subsidiär till sedvanerätten. Se 3 § köplagen, 1 § 2st avtalslagen, 2 § 3st kommissionslagen, 2 §
agentlagen, 14 kap. 2 § sjölagen, 10 § 2st avtalslagen. Jfr även 1 kap. 1 § skadeståndslagen och 10
§ 2st avtalslagen. En distinktion kan göras mellan kravet på handelsbrukets styrka i de olika
lagrummen. I avtalslagen framgår exempelvis att lagen gäller så länge inte annat följer av
handelsbruk eller annan sedvänja. Enligt köplagens regel gäller istället sedvänjan framför lagen
först när den måste anses bindande för parterna. Av propositionen till den nya köplagen, se Prop.
1988/89:76 s. 66, framgår att den snävare formuleringen är avsiktlig och att den avser lämna en
möjlighet för domstolarna att pröva om en sedvana ska tillämpas före lagens regler i ett enskilt
fall. Mot bakgrund av den tid som löpt mellan avtalslagens respektive köplagens tillkomst uppstår
frågan om det är handelsbrukets ställning som rättskälla i förhållande till dispositiv lag som
försämrats eller om det istället är karaktären på köplagens regler som gör det nödvändigt att lägga
till en reservation för skälighet. Ett faktum som talar för möjligheten att handelsbrukets
rättskällestatus försämrats är att det i den förra kommissionslagen från 1914 stadgades att lagen
skulle sättas åt sidan om annat följde av handelsbruk eller annan sedvänja medan det i den nya
kommissionslagen införts en reservation för skälighet på samma sätt som i den nya köplagen.
Även i den äldre köplagen, då reglerat i 1 § 1st, saknades reservationen. En försiktig slutsats om
att handelsbrukets ställning som rättskälla, särskilt i förhållande till dispositiv lag, har försämrats
kan dras. Rättskällestatusen för handelsbruk och annan sedvana är dock fortfarande stark.
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Ramberg J., Ramberg C., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 28.
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Hellner J., 1994, Rättsteori: en introduktion, Stockholm: Norstedts, s. 112. Strömholm S., 1996,
Rätt, rättskällor och rättstillämpning: en lärobok i allmän rättslära, Stockholm: Norstedts, s. 235.
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rättsutvecklingen. Av 1 § 1905 års köplag och 1 § 1914 års kommissionslag
framgår att lagens regler inte gäller om annat framgår av handelsbruk eller annan
sedvänja. I 3 § 1990 års köplag respektive 2 § 3st 2008 års kommissionslag
regleras istället att sedvanan går före lagen endast om den måste anses bindande för
parterna. I motiven till den nya köplagen framgår att denna förändring är ämnad
att ge domstolarna en möjlighet att pröva skäligheten av att sätta lagens regler åt
sidan till förmån för sedvanerätten.321 Mot bakgrund av det nu sagda kan det med
andra ord antas att sedvanans alltjämt starka ställning som rättskälla i relation till
dispositiv lag minskat något under det senaste århundradet. Vid konstruktion av
utfyllande rätt torde sedvanans höga rättskällevärde emellertid vara odiskutabelt.
3.4.7

Standardavtal

Standardavtalen som uttryck för gällande rätt är en omdiskuterad fråga och det
påstående om sedvanans rättskällevärde som gjordes strax ovan förtjänar av den
anledningen att utvecklas något. Det typiska ensidigt upprättade
standardvillkoren tjänar knappast som vägledning vid tvistelösning på oreglerade
områden, förutsatt att parterna inte implementerat villkoren i det enskilda avtalet.
Däremot har det i litteraturen föreslagits att vanligt förekommande
standardvillkor och agreed documents, det vill säga branschförhandlade
standardvillkor, kan ge uttryck för gällande rätt.322 För ståndpunkten hänvisas då
till rättsfallet NJA 1958 s. 397. Domstolen hade i målet att avgöra en tvist mellan
två konsumenter å ena sidan och å andra sidan det byggföretag de anlitat för att
utföra en småhusentreprenad. Domstolen uttalade att det villkor om
ansvarsfriskrivning för entreprenören i då gällande AB-avtal och som
entreprenören gjort gällande skulle utgöra en allmän princip som kan tillämpas
även då villkoret inte inkorporerats i det individuella avtalet, inte vunnit tillräcklig
spridning och stadga vid småhusentreprenader för att kunna tillämpas utan avtal
därom.
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Prop. 1988/89:76 s. 66. Även Håstad T., P Björkdahl E., Brattström M., Zackariasson L.,
2016, Civilrättens grunder, Uppsala: Iustus, s. 48.
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I domstolens uttalande ges förvisso ett visst utrymme för tolkning om att
branschförhandlade villkor som fått tillräcklig spridning och stadga kan anses
utgöra gällande rätt. Emellertid måste det påpekas att det i ett sådant fall inte är
avtalsvillkoret som utgör rättskällan, det är den kutym vilken avtalsvillkoret är ett
uttryck för.323 Detta kan illustreras med ett uttalande från Høyesteretten i Norge
där domstolen menar att:
Ved utøvelse av tilbakeholdsrett for speditører gjelder det et unntak fra kravet om
konneksitet. Prinsipalt anføres at en slik utvidet tilbakeholdsrett i dag er hjemlet i
sedvanerett. Dette er fastslått i Rt. 1973 side 967, speditørdommen. Det er ikke
noe som tilsier at dette ikke fortsatt er gjeldende rett. […] Som det framgår av
speditørdommen, er speditørens adgang til å utøve utvidet tilbakeholdsrett et
resultat av langvarig praksis. Denne har fortsatt fram til i dag, jf. NSAB 2000 § 14
første ledd der prinsippet er regelfestet.324

Høyesterettens argument kan tolkas som uttryck för en ståndpunkt om att
standardvillkor kan ha status som handelsbruk.325 Det bör dock också särskilt
erinras att domstolen gör sig besväret att förtydliga rättsprincipens ursprung i
tidigare praxis och hänvisar till synes till NSAB i första hand för att belysa att den
sedvanerättsliga principen alltjämt tillämpas av marknadens parter. Villkoret kan
alltså sägas ge uttryck för handelsbruk, men måste inte nödvändigtvis betraktas
som grunden för densamma. Utgångspunkten här är med andra ord att i svensk
rätt kan standardavtalen i sig inte betraktas som självständiga rättskällor såsom
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Liknande uppfattning i Hagstrøm V., 2011, Obligasjonsrett, Oslo: Universitetsforlaget, s. 60. Jfr
även Samuelssons anmärkningar om NJA 1998 s. 448 och NJA 1999 s. 629 i Samuelsson P.,
2011, Entreprenadavtal: särskilt om ändrade förhållanden, Stockholm: Karnov, s. 59.
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uttryck för handelsbruk,326 men att villkor som uttrycks i avtalen alltjämt kan ha
sin motsvarighet i handelsbruket och då får givetvis praxis avseende berörda
villkor betydelse vid tillämpning av en kutym med motsvarande innehåll.
Som Hagstrøm konstaterat är det i alla händelser önskvärt att domstolar vid
tvister om oreglerade frågor ser till det material som finns tillgängligt snarare än
att konstruera nya lösningar för frågor som domstolen i normalfallet troligen inte
har några djupare sakkunskaper inom.327 I NJA 2009 s. 672 och NJA 2018 s. 19
diskuterar Högsta domstolen innehållet i de dominerande standardavtalen för
återförsäljare, trots att inget av dessa avtal var implementerade i det individuella
avtalet. På grund av att återförsäljaravtal i hög utsträckning utformas individuellt
har de emellertid långt ifrån den allmänna status som exempelvis NSAB och ABavtalen.328 För rättsfrågan i det aktuella fallet fanns gott om rättskällor att ta
intryck av och hänvisningen till avtalen får uppfattas som ett led i en
argumentation om huruvida allmänna rättsgrundsatser existerar på området. I det
senare av de två fallen uttalade domstolen att:
Det finns inte någon enhetlig modell i de standardavtal som förekommer på
området. I EÅ 04 finns viss reglering om avgångsvederlag. ICC Model
Distributorship Contract har regler om avgångsvederlag men inte Orgalime Model
Form of an Exclusive Contract with a Distributor Abroad. 329

Detta får uppfattas som att rättsliga mönster sökts i avtalen. Det var med andra
ord inte fråga om en sista utväg när domstolen hänvisade till avtalen utan snarare
326

Denna utgångspunkt vinner stöd i de mycket högt ställda krav för att sedvanan ska uppnå
bindande status som presenteras i Karlgren H., 1960, Kutym och rättsregel, Stockholm: Norstedts, s.
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användning inte innebär att ett handelsbruk föreligger talar i denna riktning. Se även Bernitz U.,
2013, Standardavtalsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 59–61. Ulfbeck V., Kontrakters relativitet: det direkte
ansvar i formueretten, Diss., Köpenhamn, Thomson, s. 20. Jfr dock Ramberg J., 2013, Köplagen: en
kommentar, Stockholm: Norstedts, s. 106 där författaren menar att, med förutsättningen att ett
visst standardvillkor undantagslöst tillämpas inom en bransch, standardavtal kan få verkan i kraft
av sin egen existens. D.v.s. utan att parterna hänvisat till villkoren.
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att tillsammans med de övriga hänvisningarna påvisa huruvida ett mönster i
rätten påvisar förekomsten av en rättsgrundsats. Standardavtalen utgör alltså en
god källa till inspiration som många gånger bör beaktas och som kan ytterligare
förstärka argument för eller emot en rättsgrundsats, men som ska hanteras med
försiktighet vid utfyllning. Särskilt om andra källor med liknande innehåll saknas.
3.4.8

Nordisk rätt

De nordiska länderna har genom helsingforsavtalet förbundit sig att i
lagstiftningsarbetet sträva efter rättslikhet. I avtalets fjärde artikel stadgas för
civilrättens del att de nordiska länderna ska fortsätta lagsamarbetet för att uppnå
största möjliga rättslikhet på privaträttens område.
Överenskommelsen rör arbetet med samnordisk lagstiftning och argument
för en viss lösning med hänsyn till strävan mot nordisk rättslikhet kan också
skönjas i det faktiska lagstiftningsarbetet. Vid diskussion om utformningen av
uppsägningsreglerna i lagen om handelsagentur sades exempelvis följande som
ett delargument för att avvika från kommitténs föreslagna lösning:
Att de Svenska bestämmelserna på denna för agenturförhållanden centrala punkt
ges en utformning som överensstämmer med de danska bidrar till nordisk
rättslikhet i dessa frågor.330

Den strävan efter rättslikhet som de nordiska staterna förbundit sig till är alltså
inte bindande för domstolarna och ingen skyldighet för domstolarna att genom
sin rättstillämpning söka rättslikhet med de nordiska länderna föreligger. Vid
tolkning av rättsreglerna bör emellertid hänsyn tas till idealet om rättslikhet
eftersom lagstiftaren torde kunna antas haft sådana mål, även när det inte är
uttalat. När valet att följa mönster i det nordiska materialet inte står i strid med
andra ideal, som den enskildes rättssäkerhet för att nämna ett exempel, torde
argumentet att främja nordisk rättsgemenskap mot bakgrund av landets
åtaganden enligt helsingforsavtalet alltså tillmätas substantiellt värde.
I NJA 1966 s. 210 återfinn denna inställning i ett justitieråds tillägg för egen
del då denne menar att en utvidgning av den dittills gällande rätten i en viss fråga
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var motiverat och att ett sådant förfarande dessutom skapar överensstämmelse
mellan svensk, norsk och dansk rätt i frågan och att detta i sig är
eftersträvansvärt.331
Den generella utgångspunkten är dock att inga ideal om en strävan efter
rättslikhet föreligger vid tillämpning av nationell rätt, framförallt inte till en sådan
grad att sådana ideal får avgörande betydelse för utgången i ett visst mål.
Tillämpning av den nationella rätten i en riktning som främjar rättslikhet är
rationellt när det inte underminerar det egna systemet eller går emot gällande
nationell rätt. I många fall är det en god praxis att blicka utanför den nationella
rätten, särskilt för att inhämta sakargument i frågor som saknar lösning i svensk
rätt eller för att finna vägledning då flera förvisso goda lösningar kan tänkas med
stöd i den nationella rätten. Denna möjlighet synes dock större på privaträttens
område.
När det inte är fråga om tolkning och tillämpning av den nationella rätten utan
rättskällor utanför det egna systemet istället används av auktoritetsskäl kan på
goda grunder ifrågasättas i vad mån det egentligen är möjligt att tillämpa
främmande rättsnormer i nationell rättstillämpning. Jag föreställer mig att det
främst är två faktum som motiverar tillämpning av främmande rätt. Det första
faktumet är att domstolen måste döma. Om ett rättsfall vilket saknar lösning i
svensk rätt hamnar inför en domstol kan de inte skilja sig från målet innan saken
är avgjord. Det är givetvis inte önskvärt att lämna dessa situationer åt domarens
eget tyckande utan även de oreglerade fallen bör lösas enligt en modell som i den
mån det går tillgodoser gängse krav på rättssäkerhet.
I rättsfallet NJA 1999 s. 575 hänvisar domstolen till gällande dansk
prejudikatbildning utan särskild motivering. Förvisso nämner domstolen att den
för målet aktuella frågan till skillnad från situationen i Sverige har prövats av
högsta instans i Danmark vid flera tillfällen. Detta kan ses som en markör om att
nordisk prejudikatbildning betraktas som auktoritativ, inte bara som en källa för
inspiration.332 Domstolens egentliga motiv till sina uttalanden är dock, som
oftast, inget annat än föremål för spekulation.
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Det andra faktumet, som återigen knutet till privaträtten, är att en allt mer
globaliserad marknad ger vid handen att marknadens parter vänjer sig vid de
regler som gäller i internationella förhållanden och att det, även om det sällan är
praktiskt möjligt att utreda förekomsten av en sedvänja, trots allt får antas att en
rättslikhet med framförallt de transnationella rättskällorna är önskvärt från
marknadens sida. Förmögenhetsrätten är inte en produkt av det politiska spelet,
inte i första hand ett verktyg för att forma samhället utan bör i första hand ses
som en produkt av marknaden och dess parter. Därför kan det utgöra ett
självändamål att i osäkra fall sträva åt det håll marknaden verkar röra sig.
Vad gäller hänvisningar till nordisk rättspraxis tycks de svenska domstolarna
vara relativt återhållsamma. Däremot är det vedertaget med sådana hänvisningar
i litteraturen. Inom rättsvetenskapen är det också mer regel än undantag att
hänvisa till nordisk juridisk litteratur och sådana hänvisningar förekommer också
i domstolarna.333
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det ofta finns goda skäl att ta intryck
av framförallt den nordiska rätten och vid avtal som typiskt sett har en
internationell prägel; de transnationella referensverken.334 Möjligheten att föra
rationell argumentation med stöd i främmande rätt vid nationell rättstillämpning
är emellertid skiftande beroende på vilket rättsområde det är fråga om. I den ena
änden av skalan finns den offentliga rätten med en generellt avskuren möjlighet
att ta intryck av normer utanför det egna systemet,335 i den andra änden av skalan
återfinns folkrätten där den nationella rätten istället får en underordnad
betydelse, även vid tillämpning av gällande nationell rätt.336 Någonstans där i
mitten finns civilrätten där det särskilt i de förmögenhetsrättsliga delarna ofta är
relevant att tillmäta nordiska och transnationella rättskällor visst värde.
3.4.9

Transnationell rätt

Det finns en handfull exempel på mål där Högsta domstolen använt
transnationella rättskällor i sin argumentation. Det finns även ett antal exempel
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på hovrättsavgöranden där sådana hänvisningar varit aktuella. Någon egentlig
användning av sådana källor på auktoritetsskäl har det dock aldrig varit fråga om.
Utan i linje med argumentationen ovan är det främst för att förstärka argument
grundade på nationella rättskällor och för att inhämta sakargument som
domstolarna använder de transnationella källorna.
I NJA 2009 s. 672 hänvisar Högsta domstolen till DCFR för att påvisa
omständigheter som enligt domstolen bör ligga till grund vid oskälighetsbedömning enligt 36 § avtalslagen i fråga om skäligheten av villkor om
uppsägningstid. Målet rörde ett återförsäljaravtal, som bekant inte träffas av
någon svensk reglering. I svensk rätt finns det dock lagregler för avtalstyper som
i vissa fall liknar återförsäljaravtal. Både i lagen om handelsagentur och i
kommissionslagen finns det regler om uppsägningstid. Det har varit tal om att
införa regler för återförsäljaravtal i svensk rätt men med hänsyn till de närliggande
reglernas analoga verkan har det inte ansetts nödvändigt.337 Det finns alltså goda
grunder för att söka lösningar i fråga om uppsägningstid i närliggande lagregler.
Frågan om uppsägningstid har vidare prövats av Högsta domstolen även tidigare,
i NJA 1989 A. 7 gällde tvisten ett långvarigt återförsäljaravtal som efter att
samarbetssvårigheter uppstått parterna emellan sagts upp av leverantören.
Högsta domstolen fann, till viss del med hänsyn till hur parterna fört sin talan,
att det inte förelegat någon rätt till uppsägningstid.
Stödet för en slutsats i fråga om rätt till uppsägningstid i svensk rätt är inte
helt övertygande, även om det finns en hel del att gå på. Någon djupdykning i
reglerna som gäller vid handelsagentur och kommission tycks domstolen inte
företa. När domstolen i NJA 2009 s. 672 finner att det föreligger en allmän
skyldighet att iaktta skälig uppsägningstid gör dem de med stöd i analogier till
lagen om handelsagentur och kommissionslagen samt en redogörelse för vad
som gäller enligt DCFR. Domstolen tycks ta särskilt intryck av de
harmoniseringssyften som ligger till grund för arbetet med DCFR och menar att
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med hänsyn till återförsäljaravtalets typiskt sett internationella prägel finns ett
särskilt intresse av att ta hänsyn till sådana källor.338
Sammanfattningsvis kan konstateras att transnationell rätt spelar roll i den
juridiska argumentationen. Domstolen hänvisar till transnationella
principsamlingar och källorna hanteras i stor utsträckning i den juridiska
litteraturen.339 Det står sammanfattningsvis klart att, åtminstone vad gäller de
transnationella principsamlingarna, transnationell rätt är av betydelse även för
nationell rätt och inte minst vid konstruktion av utfyllande rätt.340 Att den
svenska Högsta domstolen föredrar regelliknande, gärna explicit uttryckta
normer,341 innebär emellertid att när det kommer till transnationell rätt är det
framförallt de publicerade principsamlingarna som får något faktiskt genomslag
i den nationella rättstillämpningen. Vid konstruktion av utfyllande rätt är det
således tveksamt om hänvisningar till oskrivna regler skulle företas av Högsta
domstolen och dess rättskällevärde i praktiken kan därför ifrågasättas.

3.5

Särskilt om utfyllning i oreglerade fall

3.5.1

Några inledande anmärkningar

Utfyllning kan som ovan nämnt sägas vara aktuellt när ett fall är oreglerad i avtalet
och det innebär alltså inte att fallet är oreglerat som sådant utan fallet kan vara
reglerat i exempelvis dispositiv lag eller sedvana. Här är det de oreglerade fallen
som är i fokus och därmed är alla delar i den gängse metoden för utfyllning inte
av relevans. Innan de relevanta delarna diskuteras närmare är det ändå på sin plats
att någonting kort om utfyllning och dess olika steg i allmänhet nämns.
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Tvingande lag

Avtalet

Sedvana

Analogier

Rättsgrundsatser

Dispositiva lagregler

Allmänna
ändamålsöverväganden

Utfyllning kan ske med utgångspunkt i olika källor såsom dispositiv lag, sedvana
och allmänna principer. Studien är koncentrerad till oreglerade tjänster och
därmed kommer inte utfyllning i reglerade fall att få en central roll i
framställningen.342 Det innebär att sedvanerättsliga principer inte kommer att
diskuteras. Domstolen kan inte konstruera sedvana, endast tillämpa redan
befintlig sådan.343 Det innebär vidare att något fokus på utfyllning med tillämplig
lag inte kommer att diskuteras. Exempelvis är situationen då en domstol tillämpar
kommissionslagen i ett kommissionsförhållande inte i fokus. Även fall där en
domstol kan tillämpa en sedan tidigare hävdvunnen rättsgrundsats ligger utanför
ramen för den här delen av studien. Det är förvisso utfyllning det rör sig om i de
nu nämnda exemplen men fallen rör inte utfyllning i oreglerade fall. Däremot är
en situation då domstolen analogt tillämpar kommissionslagen på ett
avtalsförhållande som inte uppfyller rekvisiten för att kunna betraktas som
kommission enligt kommissionslagen menad att vara i blickfånget.
Det har redan nämnts i studiens avgränsningar att ytterligare utfyllande
moment, nämligen de som kan klassificeras som allmänna
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ändmålsöverväganden, inte kommer att ges något utrymme i denna del av
studien.344 Detta har att göra med att domstolens gängse metod för utfyllning i
oreglerade fall är att konstruera rätt genom utveckling av allmänna
rättsgrundsatser och genom analogislut.345 I ett fall som rörde en i ett
entreprenadavtal oreglerad fråga uttalade domstolen till stöd för det här yttrade
påståendet om domstolens föredragna metod att:
Entreprenadavtal är en icke lagreglerad särskild avtalstyp. När det gäller att
fastställa innehållet i dispositiv rätt för sådana avtal får ledning sökas i allmänna
obligationsrättsliga principer och vad som gäller för närliggande avtalstyper. 346

I uttrycket ”vad som gäller för närliggande avtalstyper” kan knappast annat än
konstruktion genom analogier, både enskilda laganalogier och utveckling av
allmänna rättsgrundsatser genom rättsanalogier,347 inrymmas. I ett annat fall från
högsta domstolen framgår detta än tydligare. Citatet återfinns i ett mål om
uppsägningstid vid återförsäljaravtal, där domstolen efter att de konstaterat att
avtalsvillkor och tillämplig lag som löser fallet saknas, uttalar att:
Den utfyllande rätten får därför konstrueras med stöd av lagbestämmelser rörande
jämförbara avtalsförhållanden och praxis.348

Hur den i rättsfallet eniga domstolen menar att rätt kan konstrueras med stöd i
rättspraxis och om de anser att även tillämpande av grundsatser utvecklade i
tidigare praxis avser konstruktion av rätt framgår av naturliga skäl inte i referatet.
Det är inte domstolens uppgift att resonera om sådana spörsmål. En sådan
uppdelning har emellertid gjorts i denna framställning. Tillämpande av tidigare
utvecklade grundsatser sållas till reglerade fall där rätt inte behöver konstrueras
344
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medan argumentation för en av domstolen tidigare oomtalad grundsats avser
lösning av ett oreglerat fall och därmed utgör sådana fall konstruktion av rätt.349
De två företeelser inom utfyllning som här ska diskuteras är således
konstruktion av allmänna rättsgrundsatser och analog tillämpning av
rättsnormer. En utgångspunkt är att det torde vara idealt att söka uttömma
möjligheter till lösning av det oreglerade fallet i den ordningen. Detta grundar sig
i den enkla iden om att allmänna rättsprinciper är grunden i den nationella
rättsordningen och att det i alla händelser är eftersträvansvärt att främja koherens
och förutsägbarhet genom att vid utveckling av rätten knyta an till denna
grund.350
3.5.2

Gränsen mellan extensiv tolkning och analog tillämpning

Det är i sammanhanget av vikt att diskutera gränsen mellan analog tillämpning
och extensiv tolkning eftersom extensiv tolkning får anses innebära ett direkt
tillämpande av lagregeln. Förvisso går det att argumentera för att även extensiv
tolkning utgör konstruktion av rätt, här har emellertid utgångspunkten varit att
om lagregeln kan tillämpas direkt på ett så är fallet reglerat även innan en
prejudicerande dom där domstolen måste tolka regeln extensivt för att motivera
dess tillämplighet. Det problemet ligger snarare i att lagregeln är oklar eller att
samhället utvecklats i en riktning som lagstiftaren inte tagit höjd för i
lagstiftningsprocessen. Regeln omfattar likaväl fallet.351
Analog tillämpning av en lagregel karaktäriseras av att det rättsliga problemet
är klart utanför regelns tillämpningsområde.352 I gränslandet mellan fallen som
faller inom en lagregels tillämpningsområde och de som klart faller utanför finns
ibland ett område av osäkerhet. Ett utvidgande av regeln att gälla för detta osäkra
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område kan betecknas som extensiv tolkning av regeln. Att inte tillämpa regeln i
ett sådant fall kan i motsats betecknas som restriktiv tolkning.353
I praktiken är det svårt att utmåla någon knivskarp gräns mellan extensiv
tolkning och laganalogier.354 Lehrberg talar om reglers språkliga kärnområde där
regeln kan tillämpas utan att dess språkliga innehåll utvidgas, ett osäkert
betydelseområde där en regel kan appliceras genom extensiv tolkning och fall
som faller utanför betydelseområdet där en tillämpning av regeln innebär analog
tillämpning.355
Ett exempel på extensiv tolkning skulle kunna vara att tillerkänna en
kommittent möjlighet att avvisa ett avtal som kommissionären ingått i
kombination utan samtycke genom extensiv tolkning av 22 § 1st 3p
kommissionslagen.356 Även om det kan argumenteras för att kombination är en
form av självinträde måste det konstateras att begreppen konsekvent hålls isär,
både i lagtext och i förarbeten.357 Vid en språklig tolkning av nämnda regel torde
därmed inte kunna leda till någon annan slutsats att kommittenten får avvisa avtal
som ingåtts genom självinträde utan samtycke men att samma möjlighet inte
föreligger om avtalet ingåtts i kombination utan samtycke.358 Enligt Lehrbergs
ovan angivna terminologi kan denna tolkning sägas utgöra regelns språkliga
kärnområde.
Fallet då en kommittent vill avvisa ett avtal mot bakgrund av att
kommissionären ingått avtalet i kombination utan samtycke ligger utanför det
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språkliga kärnområdet. Med hänsyn till att fallens stora likhet kan det
argumenteras för att kombinationsfallet inte faller helt utom regelns
betydelseområde. Domstolen har här en möjlighet att tolka regelns ordalydelse
extensivt och låta begreppet självinträde täcka även kombination.359
Det är inte felaktigt att argumentera för att tillämpa den nu diskuterade regeln
analogt på kombinationsfallet. Båda tillvägagångssätten leder också till samma
resultat. Skillnaden är att i tolkningsfallet kan utvidgande av tillämpningsområdet
göras om det finns tillräckliga ändamålsskäl. En analog tillämpning utanför
tillämpningsområdet grundar sig i principen om lika för lika och förfarandet görs
därmed med stöd i de sakargument som ligger till grund för analoginormen.
3.5.3

Gränsen mellan principanvändning och analog tillämpning av lagregler

Att argumentera för en analogi och att utreda och tillämpa generellt oskriven rätt
är två väsensskilda övningar. När en tvistig fråga ska lösas inom
förmögenhetsrätten är det avtalet och tillämplig lag som är de primära källorna
till lösning. Om frågan varken regleras i lag eller i avtalet förordas i svensk rätt
ofta analogislut från närliggande lagar. I lagförarbeten kan en uppfattning om att
analogier är förstahandsmetoden vid lösning av oreglerade frågor skönjas. I
motiven till konsumenttjänstlagen yttras exempelvis att lagen bygger på gällande
oskriven rätt och att den därför kan tillämpas analogt.360 Uttalandet ger upphov
till en fråga om rättskällornas inbördes rangordning. Till synes menar
motivförfattaren att analogier till konsumenttjänstlagen kan användas trots att
det finns tillämplig oskriven rätt som kan tillämpas. 361
Det finns också ett mönster av att värdera analogilösningen högt i Högsta
domstolens tillvägagångssätt vid lösning av oreglerade frågor. I rättsfallet
NJA 2002 s. 644 behandlas en tvist mellan en kursdeltagare å ena sidan och en
utbildningsarrangör å andra sidan. Den tvistiga frågan var i vilken utsträckning
359
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betalningsskyldighet förelåg för kursavgiften efter att kursdeltagaren valt att
avbryta utbildningen. Högsta domstolen konstaterar inledningsvis att ingen
ledning kan hämtas i avtalet. Därefter poängterar domstolen att avtalet inte
träffas av någon direkt tillämplig lagstiftning. Nästa steg i domstolens
problemlösningsmodell är till synes att analogvis tillämpa närliggande
lagstiftning. I det aktuella fallet ansåg Högsta domstolen i likhet med hovrätten
att konsumenttjänstlagens regler om avbeställning låg närmast till hands. Detta
understöds med en hänvisning till det ovan kritiserade uttalandet ur
konsumenttjänstlagens motiv om att analogier kan göras från lagen eftersom den
bygger på gällande oskriven rätt.362
Även om det här sagts att analogiargumentation och konstruktion av allmänna
rättsgrundsatser är två från varandra skilda uppgifter kan en annan uppfattning
alltså skönjas, både i litteraturen och i Högsta domstolens argumentation. I
rättsfallet NJA 2011 s. 600 uttalade domstolen exempelvis att
konsumenttjänstlagens regler utanför lagens tillämpningsområde kan vara
vägledande för parters rättigheter och skyldigheter. Domstolen tillägger att detta
gäller, åtminstone då lagens regler ger uttryckför allmänna principer.363 Det är
utifrån detta ställningstagande inte helt uppenbart vad som menas med att hämta
vägledning från lagens regler. I målet klargörs att den regel, nämligen 41 §
konsumenttjänstlagen, som fick ligga till grund för avgörandet är uttryck för en
allmän princip.364 När en tvist om ett avtal som faller utom ramen för en viss
lagstiftning ska lösas med hjälp av allmänna principer som ges till uttryck i lagen
månne det vara principen som utgör vägledning i frågan, inte lagregelns
ordalydelse. Att förarbeten och eventuell praxis som behandlar ett i lagen stiftat
uttryck för en princip konsulteras för att avgöra principens närmare innehåll är
förstås önskvärt utifrån att det kan bidra till koherens. Men en metod som går ut
på att hitta närliggande lagstiftning och blint tillämpa den analogt, leder till att
362

Domstolen uttalade att: ”Något avtal om hur parternas ekonomiska mellanhavanden skulle
regleras i den uppkomna situationen har inte visats föreligga. Det finns inte heller någon direkt
tillämplig lagstiftning. Däremot kan ledning hämtas från lagstiftningen inom närliggande
områden. Som HovR:n framhållit är i förevarande fall konsumentlagstiftningen, främst
konsumenttjänstlagen (1985:716), av särskilt intresse (se Prop. 1984/85:110 s. 142)”. Jfr även
högsta domstolens skäl i NJA 2008 s. 24.
363

Se 6 p. i Högsta domstolens skäl.

364

Som domstolen påpekar i målet framgår detta även av motiven. Prop. 1984/85:110 s. 99.
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principens fulla innehåll och dess eventuella nyanser förbises. I det aktuella fallet
var det konsumentskyddslagstiftning med en tydlig avgränsning till materiella
tjänster som konsulterades. En undersökning av huruvida principen vid
tillämpning på närliggande områden är likformig med lagens regel eller om den
med hänsyn till det aktuella partsförhållandet motiverar en anpassad utgång torde
därmed vara av särskild stor vikt. Av domstolens argumentation är det dock
tydligt att ett samband mellan lagregelns analoga verkan och dess egenskap av att
vara uttryck för en princip anses ha ett nära samband.
På temat om principtillämpning och analogiernas relation till varandra uttalar
Hellner med flera vidare att:
Ibland får analogisluten formen att särskilda lagstadganden eller avgöranden sägs
ge uttryck åt ’allmänna rättsgrundsatser’. De flesta sådana grundsatser visar sig vid
närmare analys vara generaliseringar på grundval av analogier. Man kan också
uttrycka detta så, att lagstadganden och rättsfall anförs som stöd för allmänna
rättsgrundsatser. Det måste därför också avgöras, när analogierna har sådan
omfattning och dominans att de ger stöd för att tala om allmänna
rättsgrundsatser.365

Vad det citerade uttalandet egentligen innebär är något oklart, men kan tolkas
som att författaren menar att allmänna principer kan konstrueras genom att
argumenten relevanta för en analogi generaliseras. Klart är dock att författaren
har en uppfattning om att ett nära samband mellan analogislut och tillämpande
av rättsgrundsatser. Andra uttalanden i litteraturen visar på liknande
uppfattningar. Till exempel uttrycker Ramberg och Ramberg en uppfattning om
att analogier från lagregler som i sig inte bygger på goda ändamålsöverväganden
ska undvikas:

365

Hellner J., Hager R., Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal,
Stockholm: Norstedts, s. 27.
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Enligt vår uppfattning föreligger inte övertygande ändamålsskäl till regeln om
befordringsfel i 32 § andra stycket avtalslagen, och vi anser därför att regeln inte
bör ligga till grund för analogier.366

Även motiven till konsumenttjänstlagen kan här nämnas igen. Kanske kan
uttalandet om att analogier är möjliga för att lagen bygger på gällande oskriven
rätt istället uppfattas som att motivförfattaren uppfattar analogier som
tillämpande av oskriven rätt.367
Den uppfattningen delas alltså i så fall inte här. För att anknyta till teorin om
rättens nivåer och dimensioner368 kan de båda förfarandenas olikheter beskrivas
enligt följande. Vid analogislut tar rättstillämparen en norm på rättens ytnivå och
flyttar den till en annan plats på ytan, sällan redovisas någon likhetsargumentation
i rättspraxis.369 Metoden motiveras med principen om att lika fall ska behandlas
lika.370 Att tillämpa oskriven rätt kan istället beskrivas som att när rättstillämparen
konstaterat att ingen av ytnivåns normer är tillämpliga genomsöks samtliga nivåer
för att utröna den oskrivna rättens innehåll. Denna metod innehåller också
analogiargumentation, men då med ett större mått av generalisering. De
ändamålsöverväganden och särskilda intressen som legat till grund för
analoginormens införande analyseras och övervägande om eventuella skillnader
i de bakomliggande principernas projicering på den plats som den aktuella
366

Ramberg J., Ramberg C., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 132. Samma
uppfattning kan skönjas i ett uttalande om att analogier från lagregler är särskilt lämpliga när
lagregeln har sin grund i allmänna principer. Se Ramberg C., 2018, Malmströms civilrätt, Stockholm:
Liber, s. 37.
367

Prop. 1984/85:110 s. 142.
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Tuori K., 2002, Critical legal positivism, Aldershot: Ashgate, s. 147–196. Tuori K., 2013, Rättens
nivåer och dimensioner, Helsingfors: Juridiska institutionen vid Helsingfors universitet.
369

De redan nämnda rättsfallen NJA 2002 s. 644 och NJA 2008 s. 24 är goda exempel till stöd
för påståendet. Angående likhetsargumentation vid analogislut se Frändberg Å., 1973, Om analog
användning av rättsnormer: en analys av analogibegreppet inom ramen för en allmän juridisk metodologi, Diss.,
Stockholm: Norstedts, s. 121–150.
370

Dahlman C., 2010, Rätt och rättfärdigande: en tematisk introduktion i allmän rättslära, Lund:
Studentlitteratur, s. 64 och 84. En allmän kritik kan föras mot metoden då den egentligen inte
tjänar principen om att lika ska behandlas lika. Snarare leder analogisluten till att lika fall får lika
utgång, vilket nödvändigtvis inte innebär att de för fallet relevanta ändamålsövervägandena får
något utrymme vid tvistelösningen.
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tvistefrågan befinner sig på övervägs. Det är här alltså inte fråga om att tillämpa
innehållet i en närliggande lagregel utan om att tillämpa innehållet i en
rättsgrundsats. Grundsatsen behöver inte nödvändigtvis ha samma innehåll som
de regler som ger uttryck för den. Avvikelser från en rättsgrundsats kan ha
motiverat avsteg från vad som gäller i övrigt med hänsyn till särskilda frågor inom
regelns tillämpningsområde och att tillämpa lagens bokstav med hänvisning till
att reglerna ger uttryck för allmänna rättsgrundsatser kan således vara
problematiskt. Ett exempel på detta, att en rättsgrundsats inte överensstämmer
med ordalydelsen i regler som ger uttryck för samma grundsats, kan ses i rätten
till uppsägningstid som utvecklats av Högsta domstolen där själva rätten till
uppsägningstid kommer till uttryck i lagstiftningen medan domstolen slagit fast
att de uppsägningstider som anges i lagstiftningen inte alltid gäller i allmänhet.371

371

NJA 2009 s. 672 och NJA 2018 s. 19 med hänvisningar bland annat till reglerna om
uppsägningstid i agent- respektive kommissionslagen.
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4 Allmänna rättsgrundsatser
4.1

Allmänt om allmänna rättsgrundsatser

4.1.1

Begreppet allmänna rättsgrundsatser

I den juridiska litteraturen talas det om allmänna principer, grundsatser, läror,
värden och ändamål. Någon taxonomi eller fast begreppsdefinition för de
aktuella begreppen har inte vunnit stadga och det är inte ovanligt att några av
begreppen används synonymt.372 För det nu aktuella ämnet är det ändamålsenligt
att inledningsvis göra en avgränsning mot de fenomen som har karaktären av ett
värde eller policy.373 Anledningen till behovet av en sådan avgränsning är enkel,
det går inte utfylla avtal med en policy. Slutsatsen om vilken lösning som slutligen
väljs vid utfyllande verksamhet kan påverkas av sådana värden men någon
anledning att i den här kontexten inkludera dem i det nu diskuterade begreppet
finns inte. När det här talas om rättsgrundsatser är det vad som brukar avses med
de begrepp som brukar användas för att beskriva en i någon mån tillämpbar
rättsnorm såsom allmänna rättsprinciper, allmänna avtalsrättsliga principer,
allmänna rättsgrundsatser som avses.
En föreslagen sådan taxonomi för dessa, sett i en förmögenhetsrättslig
kontext, skulle kunna vara att en grundsats är specifika regelliknande normer
såsom detentionsrätt medan principer kan vara både det och normer av mer

372

Hellner J., 1994, Rättsteori: en introduktion, Stockholm: Norstedts, s. 109. Hellner J., Hager R,
Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt 1 häftet. Särskilda avtal, Stockholm: Norstedts, s.
28. Hellner J., 2000, The law of obligations and the structure of Swedish statute law, i Wahlgren
P., (red.), Scandinavian studies in law vol. 40 - Legal theory, Stockholm: Jure, s. 325–341. på s. 328.
Munukka J, 2007, Kontraktuell lojalitetsplikt, Diss., Stockholm: Jure, s. 12. Taxell E., 1972, Avtal och
rättsskydd, Åbo: Åbo akademi, s. 73. Jerkø M., 2012, En taksonomi over rettslige prinsipper, i
Tidsskrift for rettsvitenskap 01–02/2012 vol. 125, s. 1–48 i avsnitt 4. Holm A., 2004, Den
avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, Diss., Linköping: Univ., s. 182. Holm använder
begreppen princip och grundsats helt synonymt.
373

Se Dworkin R., 1977, Taking Rights Seriously, London: Bloomsbury, s. 22. I den nu
föreliggande kontexten kan argument för konsumenters skyddsvärde vara exempel på sådana
värden.
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allmän karaktär såsom lojalitetsplikt.374 Principerna kan då tillämpas till en viss
grad och även användas i bedömningar som ett värde för avvägningar.375
Taxell har föreslagit att en rättsprincip är ”en generellt formulerad och förenklad
sammanfattning av fakta, argument, överväganden och bedömningar” och att den ska anses
allmän när den inte är begränsad till ett visst område, avtal eller en särskild typ av
konflikt.376 Det är med andra ord inte fråga om en samling rekvisit som ska
uppfyllas för att en viss rättsföljd ska aktiveras i Taxells föreslagna definition.
Snarare är det fråga om en generell vägvisare som talar om för rättstillämparen i
vilken riktning denne bör röra sig.377 Som exempel på allmänna principer nämner
Taxell skälighetsprincipen och lojalitetsprincipen.378 När Taxell mer specifikt
diskuterar allmänna avtalsrättsliga principer omnämns som exempel principen
om tro och heder.379
När allmänna rättsprinciper diskuteras i svensk domstol, åtminstone när det
gäller förmögenhetsrättsliga principer, är det dock ofta specifika och
regelliknande normer som avses.380 Bengtsson menar att när någonting omnämns
som en grundsats eller en princip avses i regel en riktlinje som domstolarna bara
när det föreligger starka skäl bör avvika ifrån.381 Även detta uttalande pekar, även

374

Jfr dock Hellner J., Hager R., Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt 1 häftet.
Särskilda avtal, Stockholm: Norstedts s. 28 där det impliceras att principen om att avtal ska hållas
är en allmän rättsgrundsats.
375

Aarnio A., 1997, Reason and authority: a treatise on the dynamic paradigm of legal dogmatics,
Darthmouth: Aldershot, s. 176.
376

Taxell E., 1997, Avtalsrätt: Bakgrund – Sammanfattning – Utblick, Stockholm: Norstedts, s. 63.
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Peczenik talar om principer som ideal som kan förverkligas i olika utsträckning. Han
uppmärksammar emellertid även läsaren på att begreppet ibland används med en annan
innebörd. Till exempel principer som uttryck för generella normer. Peczenik A., 1988, Rätten och
förnuftet: en lärobok i allmän rättslära, Stockholm: Norstedts, s. 44.
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Taxell E., 1997, Avtalsrätt: Bakgrund – Sammanfattning – Utblick, Stockholm: Norstedts, s. 65.
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Taxell E., 1972, Avtal och Rättsskydd, Åbo: Åbo akademi, s. 73.
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Hultgren P., Leidö J., 2018, Reasoning outside the box: analogies and general principles
within the Swedish law of obligations, i Edström Ö., Lindholm J., Mannelqvist R., (red.),
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet, s.
143–167, på ,s. 166–167.
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Bengtsson B., 2007, Allmänna principer om kontraktsansvar, i Lindell-Frantz E., m.fl., (red.),
Festskrift till Lars Gorton, Lund: Juristförlaget, s. 17–33 på s. 17.
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om det är mycket allmänt formulerat, i en riktning som innebär att allmänna
grundsatser är rättsnormer som i någon mån kan tillämpas, med andra ord
regelliknande normer.
Sammanfattningsvis kan det noteras att principer och grundsatser i rätten kan
vara olika saker och de kan vara av skiftande generell karaktär. Med hänsyn till
att ämnet i detta sammanhang handlar om utfyllning av avtal med de nu
diskuterade normerna är det normer med karaktären av mer eller mindre
tillämpbara regler som avses. Något behov av att fastställa en definitiv
begreppsdefinition i ett brett förmögenhetsrättsligt perspektiv finns inte i det här
sammanhanget.
Inom ramen för det här avhandlingsarbetet är det specifika regelliknande
normer som står i centrum för diskussionen om konstruktion av allmänna
rättsgrundsatser.382 Det finns emellertid ingen ambition att här argumentera för
att en fast taxonomi över de olika begreppens betydelse borde antas av
rättsvetenskapen.
4.1.2

Rättsgrundsatsernas grund

På förmögenhetsrättens område har allmänna rättsgrundsatser en central roll att
spela. Eftersom stora delar av området inte omfattas av lag måste rättsfrågor
besvaras med vad som skulle kunna kallas för oskriven rätt.383 Men vad ligger till
grund för domstolarnas möjlighet att tillämpa oskrivna regler och hur ska en
domstol gå till väga för att konstruera allmänna rättsgrundsatser?
Till att börja med kan kanske en anmärkning om den rättspositivistiska andan
som råder i svensk rättskultur göras. Idén om vad rätten är bygger här inte på att
det finns en universal lag eller en ultimat rättvisa som kan upptäckas och
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I litteraturen har detta beskrivits som regelliknande principer, här används alltså begreppet
allmänna rättsgrundsatser för denna normtyp. Se Aarnio A., 1997, Reason and authority: a treatise on
the dynamic paradigm of legal dogmatics, Darthmouth: Aldershot, s. 179.
383

Ramberg J., Ramberg C., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 18. Taxell E.,
1972, Avtal och Rättsskydd, Åbo: Åbo akademi, s. 73.
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tillämpas.384 Istället hör det den svenska rättstraditionen till att gällande rätt är
den rätt som följer av rättskällorna. Läran om rättskällornas giltighet och
inbördes rangordning i sin tur följer av sedvanerätten.385 Med andra ord skapas
idén om vad som är rätt genom rättstillämpningen och den idé som vinner
tillräcklig utbredning och stadga är gällande. Med en sådan utgångspunkt är det
förstås svårare att förklara metoden för att utreda gällande rätt för oreglerade fall.
Utgångspunkten för de fall som här är i fokus är att det inte finns någon rätt och
om rätten är en konstruktion som följer av den gängse rättskällehanteringen,
innebär det att rättstillämparen när det kommer till att lösa oreglerade fall
befinner sig i ett läge där uppgiften inte är att söka efter gällande rätt. Uppgiften
måste enligt all logik då vara att konstruera den rätt som ska tillämpas.386
Konstruktion av rätt är alltså något som sker i domstolarna men som ur ett
rättspositivistiskt synsätt är besvärligt att förklara. Möjligen skänker det en större
sinnesfrid till den inbitne rättspositivisten att kalla övningen för avtäckande
snarare än konstruktion. Denna tankemodell, att det finns en bakomliggande
oskriven rätt som kan upptäckas är förvisso inte mer problematisk än
förklaringsmodellen där ett oreglerat fall måste lösas genom konstruktion av ny
rätt. I rättsfallen NJA 2009 s. 672 och NJA 2018 s. 19 uttrycker sig domstolen
som nämnt ovan i ordalag om att konstruera rätt.387
Vilken teoretisk utgångspunkt domstolen tagit i fråga om huruvida principer
konstrueras eller avtäcks är förvisso intressant i sig, men har ett begränsat värde
för praktiken. Även betraktelsesättet att allmänna avtalsrättsliga principer är
inbyggda i systemet och att rättsvetenskapens tillika domstolarnas uppdrag är att
genom argumentering avtäcka dessa torde kunna inrymmas i domstolens
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Den svenska rättstraditionen är varken renodlad civil law eller common law. Sanningen ligger
någonstans där emellan med en övervikt mot civil law. Se Peczenik A., 1991, Statutory
interpretation in Sweden, MacCormick N., Summers R. S. (red.), Interpreting statutes: a comparative
study, Aldershot: Dartmouth, s. 311–358 på s. 311.
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Sundberg J. W. F., 1978, Fr. Eddan t. Ekelöf: repetitorium om rättskällorna i norden, Lund:
Studentlitteratur, s. 26.
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Strömholm S., 1988, Allmän rättslära: en första introduktion, Stockholm: Norstedts, s. 83.
Jareborg N., 2003, Vad är en princip? i Fogelklou A., Spaak T. (red.), Festskrift till Åke Frändberg,
Uppsala: Iustus, s. 137–144 på s. 140 och 144.
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föreslagna metod. Det som är centralt i detta sammanhang är domstolens
inställning i fråga om sambandet mellan rätten på det reglerade området och vad
som ska gälla i oreglerade fall.
Oavsett om den oskrivna rätten anses existera före den tillämpas för första
gången eller inte kan det här vara av intresse att nämna något om förhållandet till
övriga rättskällor. För att återigen knyta an till teorin om rättens nivåer och
dimensioner kan allmänna rättsgrundsatser säga befinna sig på rättens
mellannivå,388 det vill säga de är inte regler på ytnivån. När de är etablerade och
vunnit tillräcklig utbredning och stadga kan de möjligen få sådan status.389
Grundsatser på mellannivån kan sägas ha ett rotsystem som sträcker sig ner till
den lägre nivån.390 Den förmögenhetsrättsliga systematiken vilar inte ensamt på
samhällets etik och moral utan också på rättsliga normer. I praktiken kan det
emellertid vara svårt att göra skillnad på moralnormer och rättsliga normer, som
ju så ofta åtminstone delvis motiveras av just moral.391 Detta är heller inte
avgörande för konstruktionen. Det viktiga är att nya värden inte införs utan att
de värden som används i argumentationen härrör från rätten. Argumentationen
ska följa linjerna i rättens djupstruktur, accepteras i rättskulturen och vara
koherent med reglerna på ytnivån.
Den senare delen av detta påstående vinner stöd i litteraturen där det har
argumenterats för att avsaknad av reglering och att behov av harmoni i
rättssystemet utgör motiv för att låta en lagregels innebörd spilla över på det
oreglerade området.392 Uttalandet gjordes inom ramen för en diskussion om rätt
att åberopa påföljd för anteciperat avtalsbrott och det hör nog till saken att det

388

Tuori benämner denna del av rätten rättskulturen. Tuori K., 2013, Rättens nivåer och dimensioner,
Helsingfors: Juridiska institutionen vid Helsingfors universitet, s. 32.
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Ett exempel som ligger nära till hands att nämna om så är fallet är grundsatsen om att
betalning ska ske på anfordran om inget annat avtalats. Denna torde ha vunnit sådan utbredning
att den närmast är att jämställa med en dispositiv lagregel i rättskällehierarkin. Jfr 5 §
skuldebrevslagen. Se Högsta domstolens hantering av nämnda princip i NJA 1992 s. 782.
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Jfr Munukka J., 2010, Lojalitetsplikten som rättsprincip, i SvJT 2010, s. 844–848 på s. 844–
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var fråga om en diskussion om att köplagens regler ger uttryck för en allmän
grundsats. Argumentet om behov av harmoni i rättssystemet torde vara särskilt
relevant när det är fråga om att låta en viss lösning på en central del av
kontraktsrätten utgöra förebild för rättstillämpning i övriga fall.
Förekomsten av ett flertal konvergerande regler ger emellertid incitament att
gå vidare med en undersökning om det finns grund för att genom rättsanalogi
konstruera en grundsats. En sådan analys kan emellertid inte ske på regelnivå
utan det måste vara ändamålsskälen med de respektive reglerna som utgör kärnan
i sådan analys.393
Ytterligare argument i litteraturen utgörs av en mening om att ett flertal lagrum
som pekar åt samma håll talar för att det föreligger en allmän avtalsrättslig
princip.394 Att studera mönster på rättens ytnivå, det vill säga att upptäcka normer
som pekar åt samma håll, på detta sätt kan ofta vara fruktbart i ett inledande
skede. Metoden får sägas vara accepterad och utgör i praktiken en typ av
analogi.395 Det brukar i det här sammanhanget poängteras att det i tyskan görs
skillnad på laganalogi (gesetzeanalogie) och rättsanalogi (rechtsanalogie) där den senare
analogitypen är den nu diskuterade metoden som består i induktion från ett flertal
regler.396 Huruvida förekomsten av flera liknande regler i sig innebär att det
verkligen föreligger en grundsats som motsvarar reglerna är mycket tveksamt.
Det finns exempel på motsatsförhållandet. Regler om kontrollansvar finns
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Jfr vad som härom sägs allmänt om analogier 5.2.
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exempelvis i ett flertal lagar och vad gäller den frågan står det numera klart att
kontrollansvaret inte är en grundsats i svensk rätt.397
En ståndpunkt som kan tas i frågan om allmänna rättsgrundsatsers giltighet
som rättslig norm är att det beror på huruvida de uppfattas som giltiga samt
huruvida den uppfattningen vunnit tillräcklig stadga och utbredning i svensk
rättstradition.398 Det säger dock ingenting om huruvida det är eftersträvansvärt
att i oreglerade fall hänvisa till allmänna principer. Det motiveras istället av sådan
rättsanvändning bidrar till rättens enhet och en förutsägbar rättstillämpning.399
Juridisk argumentation bör som ovan nämnts vara fri från godtycke och att
göra argumentationen för huruvida en grundsats ska gälla beroende av värden
som koherens och därigenom likabehandling och förutsebarhet, håller godtycke
utanför ekvationen.400 När allmänna rättsgrundsatser konstrueras bör strävan
således vara att utveckla principer som bidrar till koherens och förutsebarhet
eftersom grundsatser med sådana egenskaper torde accepteras i stor
utsträckning.401

4.2

Konstruktion av allmänna rättsgrundsatser

4.2.1

Inledande anmärkningar

I litteraturen och i rättspraxis sägs det ibland att när lagstiftning och rättspraxis
saknas får fall lösas med analogier eller allmänna rättsprinciper.402 Hur detta går
till när det inte sedan tidigare finns hävdvunna principer att ta stöd av talas det
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emellertid desto mer sällan om. Flera olika argumentationsvägar kan tänkas för
konstruktion men den utgångspunkt som här tagits är att det i svensk rätt finns
en strävan efter koherens och förutsägbarhet genom likabehandling.403 Den
metod som här antas vara mest framgångsrik för denna strävan är att
utgångspunkt tas i generalisering av den redan etablerade rätten vid konstruktion
eftersom det torde leda till koherens i många fall.
Nedan diskuteras därför generaliseringar från olika rättskällor. Även om de
varken är fel i sig eller särskilt ovanligt kan det heller inte anses vara normen att
argumentation för rättsprinciper utgår från en enda norm eller en enda
rättskälletyp.404 Normen torde snarare vara sammanvägning av flera olika källor.
Möjligheten att avgöra huruvida en eller flera normer ger uttryck för en allmän
rättsgrundsats är avhängig förekomsten av rättsliga tecken på att så är fallet. En
ensam regel som aldrig varit föremål för analogier i rättspraxis, som saknar
motsvarighet i annan lagstiftning eller som inte har diskuterats i ett bredare
perspektiv förarbete eller litteratur kan svårligen sägas ge uttryck för en
grundsats, i ett sådant fall torde argumentationen inte kunna nå längre än ett
konstaterande om att analogislut är möjlig i en viss situation. När materialet är
rikare kan förutsägelsen om huruvida en domstol kommer att tillämpa en
förmodad rättsgrundsats göras med större säkerhet.405
Konstruktion av allmänna läror och principer kan ske med hjälp av, men inte
enbart genom, systematisering av rätten.406 Premissen att systematisering av
rätten är en huvudpelare i metoden för konstruktion bekräftar att tillgången till
material är en faktor som direkt påverkar säkerheten i en förutsägelse om en
403
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förmodad grundsats existens. Det är en metod för de klara fallen men det är av
vikt att hålla i minnet att systematiseringsövningar inte alltid kan nå hela vägen
fram och att det finns andra metoder. Finns det litet eller inget material att
systematisera är övningen förstås av lägre värde för slutsatsen i relation till det
motsatta förhållandet att en viss regeltyp ofta behandlats i praxis och doktrin.407
Ingenting hindrar domstolen från att med stöd i en enskild regel och med
rättspolitiska argument konstruera en allmän rättsgrundsats. Här kommer
emellertid fokus att läggas på huvudfåran, där de mer eller mindre klara fallen
kan hittas med hjälp av systematiseringsövningar.
4.2.2

Generalisering från lagstiftning

Det rubricerade ämnet ligger mycket nära metoden för att tillämpa en lagregel
analogt. Det föreligger emellertid en viktig skillnad mellan att analogt tillämpa en
lagregel och att avgöra att en regel ger uttryck för en princip som är tillämplig på
fallet.408 En sådan skillnad är att principen på vilken regeln stödjer sig på kan ha
ett bredare tillämpningsområde eller för den delen vara mer inskränkt avseende
tillämpningsområdet i förhållande till lagregeln. Grundsatsens omfång avgörs av
vilka mönster som framgår av rättsanalogin. Om inga tydliga mönster för
grundsatsens betydelseområde framkommer vid sådan analys torde det heller inte
kunna komma till slutsatsen att det finns stöd för att konstruera en rättsgrundsats.
Det finns olika förhållningssätt till rätten beskrivna i den rättsvetenskapliga
litteraturen. Tuori talar om att rätten består av de tre nivåerna ytstrukturen,
rättskulturen och djupstrukturen.409 Christensen skriver om normativa
grundmönster och dess relation till rättsreglerna.410 Aarnio menar att något
sådant som slutna rättssystem, där rätta svar på juridiska problem kan återfinnas,
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inte existerar.411 På vilket sätt rätten bör delas upp i nivåer och vilka element som
hör till vilken nivå är förvisso en teoretiskt intressant diskussion. För att kunna
diskutera utgångspunkter för konstruktion av rättsgrundsatser räcker det dock
med att ta avstamp i ett påstående om att den skrivna rätten ofta utgör uttryck
för bakomliggande principer och att dessa i viss mån kan upptäckas412 genom att
studera reglerna och detta verkar det råda samförstånd om bland de olika
teoriernas förespråkare.
Den skrivna rätten kan alltså sägas fungera som fönster genom vilka den rätt
som existerar bortom ytnivån kan skymtas. Metoden har sin grund i jämförande
argumentation. Bortser man vid analys av en rättsregel från regelns ändamål och
fokus istället riktas till den argumentation som ligger bakom regeln, bereds väg
för en diskussion om huruvida argumenten är allmängiltiga eller om de enbart
konstruerats för den specifika situation lagregeln omfattar.413 I vilken grad
argumenten ska vara allmängiltiga för att regeln ska spilla över från att vara en
regel med ett brett analogiskt tillämpningsområde till att vara uttryck för en
allmän rättsgrundsats kan svårligen besvaras med någon närmare precision. Klart
är att det måste vara fråga om argument giltiga i mer än ett begränsat antal fall
utanför regelns egentliga tillämpningsområde.
När en skyldighet uttryckts i mer än ett lagstiftningssammanhang, till exempel
som fallet är med den allmänna omsorgsplikt som regleras på ett likartat sätt i
bland andra 4 § konsumenttjänstlagen, 4 § kommissionslagen tillika 5 §
agentlagen, är det alltså avgörande för undersökningen huruvida de
bakomliggande argumenten är likartade. I detta exempel kan exempelvis
konstateras att en anledning till införande av en allmän omsorgsplikt varit att det
ansetts omöjligt att reglera vad uppdragstagaren måste iaktta i alla relevanta
avseenden då det beror på omständigheter i det enskilda fallet, branschsedvänjor
411
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med mera.414 Uppenbarligen har det emellertid ansetts nödvändigt med ett
förtydligande om att uppdragstagare ska handla lojalt och ställa sin sakkunskap
och yrkeskompetens till naturaborgenärens förfogande.415
Arbete med att konstruera allmänna rättsgrundsatser är i stor utsträckning
rättsdogmatisk. Svårighetsgraden av ett sådant arbete bestäms framförallt av det
tillgängliga materialets omfattning. Den verkliga svårigheten i arbetet är
upptäckandet. Att studera rättens ytnivå för att upptäcka uttryck för principer
kräver systematisering av rätten och att avgöra hur rätten ska systematiseras
innebär även det särskilda svårigheter.
När det kommer till regler i så kallad skyddslagstiftning är situationen förstås
snårigare än vad som är fallet med dispositiv lagstiftning. Hellner menar i en
kontext där entreprenad är föremålet för diskussionen, att när likalydande regler
återfinns i både konsumenttjänstlagen och köplagen är det en indikator på att
regeln ger uttryck för en allmän princip.416 Meningen utvecklas inte vidare men
av ordval och kontext att döma kan det svårligen antas att det skulle vara ett
förslag om att alltid utgå från att en allmän princip ligger bakom när likalydande
regler återfinns i två eller fler lagar. Den centrala frågan i sammanhanget som
uttalandet görs är under vilka omständigheter konsumenttjänstlagens regler kan
tillämpas analogt på kommersiella entreprenadavtal. Hellner menar att
konsumenttjänstlagen med hänsyn till att den är den enda lagstiftningen på
entreprenadrättens område är av intresse för analogier men att lagens
konsumentskyddande syfte talar emot sådan användning.417 Under sådana
förhållanden är den föreslagna metoden, att jämföra med köplagen och tillämpa
reglerna på kommersiella förhållanden när motsvarande regel återfinns där,
underbyggd med goda argument. Nämligen att två lagar i förhållande till den
aktuella avtalstypen, kommersiell entreprenad i det här exemplet, får betraktas
som närliggande. I fallet med köplagen är möjligheten till analogier tveksamt med
hänsyn till avtalstypen, men reglerna är avsedda för kommersiella förhållanden. I
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fallet med konsumenttjänstlagen är reglerna avsedda för avtalstypen men är inte
ämnade att tillämpas på kommersiella förhållanden och osäkerheten kring
lämpligheten att tillämpa reglerna analogt ligger snarast i möjligheten att regeln
tillkommit i syfte att skydda konsumenter och därmed kan komma att orsaka ett
snedvridet partsförhållande om de tillämpas i kommersiella förhållanden. De
generella osäkerheterna som gör sig aktuella kan således elimineras vid jämförelse
mellan de båda lagarna.
Måhända kan det argumenteras för att Hellners uttalande om
konsumenttjänstlagens tillämplighet vid kommersiella entreprenadavtal nu fått
oförtjänt mycket utrymme. Men argumentet är rationellt även i ett bredare
perspektiv och säger således något om generalisering av regler som förekommer
i speciallagstiftning i allmänhet, särskilt sådan som tillkommit för att skydda
allmänna intressen snarare än att det varit påkallat att reglera en viss avtalstyp.
Konsumenttjänstlagen är kanske det mest givna exemplet på sådan lagstiftning
när ämnet rör oreglerade uppdragsavtal. I ett bredare perspektiv kan några
centrala områden nämnas. Konsumenträtten, arbetsrätten, bostadsrätten och
vissa särskilda avtal. Ett exempel på det senare är lagen om handelsagentur som
har flera tvingande regler ämnade att skydda agenten.
En vän av ordning bör nu invända att Hellners föreslagna metod för att avgöra
om regler i sådan speciallagstiftning inte kan ge definitiva svar åt något håll. Att
en regel i konsumenttjänstlagen, jordabalkens 12 kapitel eller lagen om
anställningsskydd har en motsvarighet i dispositiv lagstiftning innebär inte per
automatik att regeln ger uttryck för en allmän princip, eller ens att den kan
tillämpas analogt.418 Att en regel i skyddslagstiftning inte förekommer i dispositiv
lagstiftning innebär heller inte att den per automatik inte är generaliserbar. Idén
om att undersöka om en regel har en motsvarande dito i annan lagstiftning kan
skönjas i Högsta domstolen argumentation. I NJA 2014 s. 978 säger domstolen
följande angående tillämpning av den princip om stoppningsrätt som kommer
till uttryck i 61 § köplagen i ett oreglerat fall:
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Någon motsvarande bestämmelse finns inte i konsumentköplagen (1990:932).
Emellertid har stoppningsrätten, som den kommit till uttryck i köplagen, tillagts
betydelse inom hela kontraktsrätten då den anses ge uttryck för allmänna principer
om befogenheter vid befarat avtalsbrott.419

Domstolen vänder sig alltså till närliggande lagstiftning för att söka en regels
motsvarighet när de argumenterar kring huruvida regeln ger uttryck för allmänna
principer. Till synes anses avsaknaden av motsvarande regler i
konsumentköplagen utgöra ett argument mot en bakomliggande princip men
som framgår av andra meningen i citatet lägger domstolen ingen definitiv vikt
vid att så är fallet.
I rättsfallet NJA 2012 s. 1095 argumenterar Högsta domstolen för att det följer
av allmänna principer att bundenhet vid skriftliga avtal som undertecknas vid
olika tillfällen uppstår som senast när den part som först undertecknat avtalet
återfått kontraktsdokumentet med båda parternas underskrifter. Till stöd för sin
mening hänvisar domstolen till 7 § avtalslagen. Nämnda regel stadgar att en
viljeförklaring inte är bindande om en återkallelse av viljeförklaringen når
medkontrahenten före eller senast samtidigt som viljeförklaringen.
Domstolen utvecklar inte hur generaliseringen av den nu nämnda, till synes
mycket snäva regeln, motiverats. Inga andra källor än 7 § avtalslagen nämns heller
till stöd för domstolens mening. Kanske för att påståendet ansågs så självklart att
det inte behövde motiveras närmare, kanske för att inte stjäla uppmärksamhet
från fallets mer centrala frågor. Anledningen till domstolens torftiga motivering
är, som alltid, endast en gissningslek för den utomstående.
Något mer belysande är exemplet som kan ses i rättsfallet NJA 2007 s. 86 där
domstolen hade att avgöra om en köpare av fast egendom skulle få göra gällande
fel i fastigheten bestående av omfattande bullerstörningar trots bristande
undersökning när säljaren känt till felet men underlåtit att informera köparen
därom. Domstolen menade, efter att ha konstaterat att det vid köp av lös
egendom införts en upplysningsplikt i 19 § 1st 2p köplagen, att:
Det saknas emellertid skäl för att reglerna om vad som kan åberopas som fel vid
överlåtelse av fast egendom skall vara strängare mot köparen än vad som gäller när
lös egendom säljs i befintligt skick. […] Det anförda innebär att det finns skäl för
419
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att en säljare av fast egendom - liksom en säljare av lös egendom i befintligt skick
- i viss utsträckning bör vara skyldig att upplysa köparen om förhållanden som han
känner till och som köparen bort upptäcka men förbisett. 420

Det kan nämnas att säljarens underlåtelse att informera köparen, trots detta
ställningstagande från domstolen, inte lades säljaren till last med hänsyn till
omständigheterna i fallet. Uttalandet får ändock förstås som motivering till en
allmän rättsgrundsats avseende upplysningsplikt för vissa uppgifter. Intressant i
det här sammanhanget är framförallt domstolens argumentationsväg.
Domstolen tycks mena att det med hänsyn till att inga skäl för att hantera köp
av fast egendom annorlunda kunnat formuleras, samma ordning bör gälla. Ovan
har argumenterats för att en allmän rättsgrundsats kan konstrueras genom att
analysera de argument som legat till grund för en eller flera regler och testa dess
allmängiltighet. Domstolen tycks emellertid i det här fallet tillämpa ett sorts
negativt test där det alltså blir fråga om en presumtion för likabehandling.421
Möjligen är detta en övertolkning av frånvaron av vidare argument i
domskälen.422 Det nu diskuterade fallet får emellertid anses höra till ett från
Högsta domstolens sida ovanligt välargumenterat fall. Domstolen nämner
förvisso att det inte finns något allmänt intresse att låta säljare utnyttja köpares
okunskap och möjligen skulle det kunna betraktas som en generalisering av de
till 19 § 1st 2p köplagen konstituerande argumenten.423
Oavsett hur domstolen själva betraktade sin generaliseringsövning visar
domskälen i det aktuella fallet två saker. För det första att domstolens metod
bygger på en idé om likabehandling och för det andra att allmänna
rättsgrundsatser kan konstrueras genom generalisering av lagregler.
4.2.3

Generalisering från rättspraxis

Rättspraxis spelar en central roll på förmögenhetsrättens område.424 Men varje
enskilt domslut avgör bara gällande rätt för det enskilda fallet. Ett visst mått av
420
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generalisering genom analys av domskälen är sedan nödvändig för att avgöra
prejudikatets betydelse.
Högsta domstolen kan vara knapphändig i sin beskrivning av principers
räckvidd. Den nöjer sig många gånger med ett konstaterande om vad som enligt
allmänna principer gäller i det fall som är för handen. Härmed inte sagt att det
finns grund för kritik mot domstolens uttryckssätt,425 det är en naturlig del av
den dömande verksamheten att i första hand kommentera det fall som är uppe
för prövning. För att avgöra innehållet i den princip som grundläggs genom
domstolens avgörande räcker det således inte att se till den regel domstolen
uttryckligen tillämpar i ett givet fall, de fakta och argument domstolen presenterar
i skälen måste analyseras och läggas till grund för en argumentation om
principens innehåll och räckvidd.426 När generalisering från rättspraxis behandlas
i rättsvetenskapliga texter bör emellertid större krav ställas på slutsatsernas
generalitet.
Det är här av teoretiskt intresse att diskutera rättspraxis som fenomen i
rättskälleläran. Är det avgörandet i sig eller den princip som domstolen genom
avgörandet utvecklar som utgör själva rättskällan? Frågan är måhända inte av
praktisk betydelse. Ingen jurist höjer ögonbrynen om ett påstående stöds med en
fotnot innehållande inget annat än ett målnummer. Inte heller uppfattas det som
främmande om hänvisning görs till en princip som utvecklats i rättspraxis.
Trots Högsta domstolens uttalande i NJA 2009 s. 672, och senare bekräftande
av denna ståndpunkt i NJA 2018 s. 19, om att den utfyllande rätten i oreglerade
fall får konstrueras med närliggande lagstiftning och rättspraxis är det inte helt utan
huvudbry fall där domstolen de facto konstruerat rätt genom generalisering av
ställningstaganden i tidigare praxis kan hittas. Det är dock inte ovanligt att
domstolen hänvisar till tidigare praxis och därmed tillämpar rättsgrundsatser som
redan fastställts. Det är NJA 2007 s. 519 med hänvisning till NJA 1993 s. 13 ett
gott exempel för. Sådan tillämpning kan förvisso innehålla förtydliganden om
den redan fastställda principens räckvidd.
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räckvidd. Se exempelvis uttalandet om betalningsskyldighets uppkomst först sedan
naturaprestationen fullgjorts i NJA 2011 s. 600.
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Montrose L., The ratio decidendi of a case, i The modern law review vol. 20, s. 587–595 på s. 587.
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I rättsfallet NJA 2012 s. 685 utvidgade Högsta domstolen den allmänna
rättsgrundsatsen om att skadeståndsberäkning inte får leda till dubbelkompensation när annan ersättning utgått för samma skada. Utvidgandet bestod
i att grundsatsen ansågs tillämplig även på ett fall då två ersättningar ur olika
försäkringssystem täckte samma skada. Det var således inte längre fråga om en
begränsning utav skadeståndsberäkning utan ett generellt förbud mot
dubbelersättning för skada, oavsett om det är fråga om skadestånd eller
försäkring.
Domstolen hänvisar visserligen till litteraturen i sin beskrivning av grundsatsen
såsom den förståtts fram till 2012 års fall,427 men också till det tidigare
rättsavgörande refererat i NJA 2006 s. 738. Generaliseringen som domstolen får
anses utfört i 2012 års fall består då främst i att pröva argumenten för den tidigare
fastställda principen på det nya fallet. Det är med andra ord fråga om en metod
som ligger mycket nära den som tillämpas vid laganalogier.428 I detta fall gick
således argumentationen främst ut på att pröva argumenten för förbudet mot
dubbelersättning. Domstolen uttalar härvid att båda i målet aktuella
försäkringsersättningarna var avsedda att undvika skadeståndstalan samt att de
båda försäkringarna enligt försäkringsreglerna skulle bestämmas enligt
skadeståndsrättsliga regler. Slutsatsen domstolen kommer till är att
försäkringstagaren varken ska över- eller underkompenseras. Med hänsyn till
domstolens argumentation torde således all ersättning med reparativ syfte och
som i ett givet fall kan leda till överkompensation kunna sättas ned.429
Ovan konstaterades att metoden för generalisering från praxis är mycket lik
den som tillämpas vid laganalogier. Härvid ska ett särskilt spörsmål
kommenteras. Orsaken till den analogiliknande metoden torde vara att
rättspraxis inte kan tillämpas i sig. Det är snarare den grundsats som kommit till
uttryck i eller konstruerats genom avgörandet som tillämpas, inte rättsfallet i sig.
All rättspraxis ger inte uttryck för en grundsats och givetvis kan rättsfall användas
427

Domstolen har i andra fall baserat tillämpandet av allmänna principer helt och hållet på
litteraturen. Se NJA 2000 s. 747. Det bör i sammanhanget nämnas att det var fråga om den
hävdvunna principen om att en viljeförklaring är bindande först då den är avgiven.
428
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Det kan i sakfrågan dock noteras att två så kallade summaförsäkringar där ett fast belopp ska
betalas ut oavsett storleken på den egentliga skadan som uppstått i försäkringsfallet torde
emellertid inte kunna sättas ned med stöd av den nu diskuterade grundsatsen.
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även på andra sätt, till exempel för att plocka upp sakargument från skälen eller
för att avgöra en delfråga.
Att det i själva verket ofta är en rättsgrundsats som utgör den norm domstolen
tar stöd av när de hänvisar till tidigare praxis innebär att det inte alltid finns ett
behov av samma typ av sammanvägning som det annars blir fråga om vid
rättsanalogier. Det ovan diskuterade exemplet i NJA 2012 s. 685 är ett bra
exempel på det. Domstolen behövde efter att ha konstaterat att det fanns en
allmän rättsgrundsats som redan kommit till uttryck i tidigare praxis och som låg
mycket nära den i målet aktuella frågan faller det sig naturligt att stanna vid en
diskussion om huruvida det saknas anledning att tillämpa principen även i det
aktuella fallet.
Ett särskilt spörsmål att förhålla sig till när det gäller rättspraxis som rättskälla
är faktumet att domstolsavgöranden åldras. Det är förvisso inte helt ovanligt att
juridisk litteratur eller lagstiftning negligeras och blir föråldrad. Men med
prejudikaten är ålder alltid en faktor. Vid bedömning av rättskällevärde måste
alltså avgörandets ålder tas i beaktande. Ålder i sig är inte en faktor som försvagar
avgörandet, att ett avgörande stått sig oemotsagt talar snarare för det motsatta,
utan det som behöver tas i beaktande är huruvida någon av de förutsättningar
som förelåg vid avgörandet som har förändrats. Exempelvis kan ny lagstiftning
tillkommit och förändrat grunderna i ett rättsområde. Den juridiska debatten kan
ha svängt i centrala frågor. Faktorer i samhället kan också påverka hur väl ett
avgörande står sig. De senaste decennierna har till exempel förutsättningarna för
hur avtal ingås förändrats dramatiskt, exponeringen för marknadsföring har ökat
och tjänster har intagit en mer central roll på marknaden.
4.2.4

Sammanvägning

Konstruktion av allmänna rättsgrundsatser genom generalisering från enbart
lagregler eller rättspraxis bör bara komma ifråga när inga andra möjligheter finns.
Dels behövs intryck från andra källor för att på ett rationellt sätt argumentera för
normernas generella giltighet och överensstämmande med rätten i övrigt. När
det är möjligt bör således skäl från flera olika håll beaktas. Detta synsätt kan
skönjas i Högsta domstolens argumentation.
Ett exempel kan ses i NJA 2018 s. 19 där domstolen lägger vikt vid att den
regel som var föremål för ett generaliseringsförsök jämfördes med rådande
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ordning i centrala standardavtal på området. Jämförelsen ledde till en slutsats om
att enhet inte förelåg mellan de olika normerna vilket slutligen ledde till
domstolens slutsats att konstruktion av en allmän rättsgrundsats var utesluten
och att möjlighet till generalisering från lagregeln var begränsad till laganalogier.
Det som här avses med sammanvägning är generalisering av rättsliga mönster.
Det vill säga konstruktion av allmänna rättsgrundsatser genom analys av flera
relevanta normer. Skälen för en viss lagregel kan vägas mot öppningar som
lämnats i rättspraxis och, när det är relevant, transnationella källor eller
argumentationslinjer i litteraturen.
I rättsfallet NJA 2002 s. 577 utvidgar Högsta domstolen principen om
gäldenärens rätt att destinera sin betalning. Domstolen konstaterar inledningsvis
att den rätt som stadgas i 9 kap. 5 § Handelsbalken ger uttryck för en allmän
princip, att gäldenärer vid frivillig betalning själva kan välja vilken av flera skulder
till samma borgenär gäldenären vill att en betalning ska avräknas mot. Frågan i
målet var om principen om rätten att destinera en betalning också gällde när
gäldenären vill att en betalning ska avräknas mot en skuld som ännu inte förfallit
till betalning. Domstolen menade, med hänvisning till uttalanden i den juridiska
litteraturen, att så var fallet. Målet är således ett exempel på ett fall där domstolen
utvidgat en sedan tidigare fastställd grundsats med stöd dels i den tidigare
praxisen, dels med rättsvetenskapligt material.
Även i NJA 2009 s. 672 kan konstruktion genom sammanvägning av flera
källor ses. Efter att Högsta domstolen konstaterat att det är ett oreglerat fall som
är föremål för prövning och att konstruktion av utfyllande rätt därför är
nödvändig analyserar domstolen innehållet i närliggande lagregler, i detta fall
agentlagen och kommissionslagen. Även vad som gällde för kommission enligt
äldre rätt berörs.430 Vidare beaktar domstolen innehållet i centrala
standardavtal,431 tidigare rättspraxis avseende närliggande frågor,432 nationell rätt
430

Målet avgjordes av Högsta domstolen i november 2009, cirka en månad efter den nya
kommissionslagens ikraftträdande i oktober samma år. Detta förhållande får antas ha spelat en
stor roll för domstolens intresse av innehållet i äldre rätt. Se Peczenik A., 1988, Rätten och förnuftet:
en lärobok i allmän rättslära, Stockholm: Norstedts, s. 273.
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I det aktuella fallet, som avsåg återförsäljaravtal, var dessa EÅ 84 och EÅ04.

432

NJA 1989 A 7 som avsåg rätt till uppsägningstid vid hävning från leverantörens sida och
talade mot den utgång domstolen slutligen kom fram till i 2009 års fall.
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i vissa delar av Europa,433 amerikansk rätt och slutligen vad som gäller enligt
transnationell rätt, i detta fall specifikt innehållet i DCFR.
Angående domstolens beaktande av utländsk och transnationell rätt bör
nämnas särskild att domstolen explicit uttalar att ”[h]änsyn bör härvid tas till att
återförsäljningsavtal ofta är internationella.”434 Från detta fall går det således inte dra
några långtgående slutsatser om huruvida Högsta domstolens
argumentationslinjer tyder på att främmande rätt såsom den som beaktas i fallet
bör beaktas vid fastställande av gällande svensk rätt när det är fråga om avtal som
till skillnad från återförsäljaravtal, sällan är internationella.
Sammanfattningsvis bör den gängse metoden för konstruktion av allmänna
rättsgrundsatser för det första ta utgångspunkt i likabehandlingsprincipen och
utföras på ett sådant sätt att koherens och förutsägbarhet eftersträvas. För det
andra bör den huvudsakliga argumentationen grunda sig i generalisering från
lagstiftning och rättspraxis i synnerhet men bör inte utan anledning begränsas
därtill. Det är osäkert i vilken mån intryck från främmande rätt kommer att
beaktas av Högsta domstolen i fall med en tydlig nationell prägel, för de flesta
avtalstyper torde emellertid sådan argumentation bara kunna berika
argumentationen och bör således beaktas i rättsvetenskapliga arbeten.435
Generalisering liknar på många sätt den likhetsargumentation som nedan
kommer att behandlas vid behandling av laganalogier med det undantaget att
skälens allmänna generalitet måste beaktas, inte bara relevansen för det aktuella
oreglerade fallet. Därvid får den grundsats som är föremål för konstruktion
prövas mot den övriga rätten i syfte att undvika konstruktion av grundsatser som
till sin natur är främmande för systemet som helhet.436
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Domstolen hänvisar till att i västeuropa, det bara är Belgien som antagit generella bestämmelser
om återförsäljning.
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NJA 2009 s. 672.
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Bärlund J., 2015, Protection of the weaker party in B2B relations in nordic contract law, i
Håstad T., (red.), The nordic contracts act: essays in celebration of its hundredth anniversary, Köpenhamn:
Jurist og økonomforbundet, s. 90. Jfr Högsta domstolens hänvisning till DCFR i fråga om
innebörden av allmänna skadeståndsrättsliga principer om adekvat kausalitet i NJA 2014 s. 272.
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Se exempelvis vad som nedan sägs om lämpligheten att analogisera från agentlagen när denna
avviker från kommissionslagens innebörd då skillnaden beror på agentlagens ursprung i
europarätten i avsnitt 5.3.3.

149

5 Analogier
5.1

Allmänt om analogiargumentation

5.1.1

Analogibegreppet

Som med många andra begrepp är analogibegreppets innebörd beroende av den
kontext det används i och analogier är inte enbart en rättslig företeelse, i denna
kontext är det dock naturligtvis rättsliga analogier som avses.437 Även i den
rättsliga kontexten används begreppet analogi med skiftande innebörd och i det
här sammanhanget är det inte analogier i begreppets bredaste bemärkelse som
avses. Utöver laganalogier, där en lagregel tillämpas utanför sitt
tillämpningsområde, går det även tala om så kallade institutanalogier där en
samling regler tillämpas utanför sitt tillämpningsområde.438 Ett exempel på det
senare är att skuldebrevslagens första kapitel innehållande allmänna regler om
betalning med mera samt dess tredje kapitel om enkla skuldebrev i svensk rätt
tillämpas även på enkla fordringar. Det är tveksamt om det finns något intresse
av att diskutera institutanalogier i det här sammanhanget, dels eftersom det torde
vara ovanligt att situationer där det blir aktuellt med en aldrig tidigare prövad
institutanalogi är ovanliga, dels därför att det är tveksamt om det verkligen är
fråga om analogier såsom begreppet här används. Det ligger närmare till hands
att inordna institutanalogin såsom rättsligt fenomen under utfyllning med
allmänna rättsgrundsatser. En institutanalogi, som den då delar av
skuldebrevslagen tillämpas på avtal om fordringar, bygger snarare på en generell
slutsats om att lagens regler i sin helhet bygger på allmänna rättsgrundsatser. I ett
sådant fall är det egentligen inte analog tillämpning av reglerna utan det är
grundsatserna reglerna ger uttryck för som tillämpas.
Ordet analogi förekommer även i termen rättsanalogi, detta är olyckligt
eftersom den rättsanvändning som avses inte handlar om att tillämpa regler
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Reidhav D., 2007, Reasoning by analogy: a study on analogy-based arguments in law, Diss., Lund:
Faculty of law, Lund University, s. 23.
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Lehrberg B., 2006, Avtalsrättens grundelement, Stockholm: I.B.A., s. 52–53.
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utanför sitt tillämpningsområde.439 Med rättsanalogi menas istället att uttryck i en
eller flera regler får ligga till grund för argument om förekomsten av en
rättsgrundsats.440 Lehrberg nämner som ett exempel på en rättsanalogi att ett
rekvisit för en viss rättsföljd är så fast förankrad i rättssystemet att den får anses
gälla även i andra fall än de som omfattas av lagstiftningen.441 Ett konkret
exempel på detta är den så kallade reklamationsskyldigheten. Regler om
skyldighet att reklamera fel inom en viss tid för att rätten att åberopa felet inte
ska gå förlorad förekommer bland annat i köplagen, konsumentköplagen och
konsumenttjänstlagen. Att motsvarande följer av allmänna rättsgrundsatser
framgår dessutom av rättspraxis.442 Att tillämpa rättsgrundsatsen om
reklamationsskyldighet innebär med andra ord inte att reglerna tillämpas i sig
utan det är den rättsgrundsats som reglerna är ett utryck för som tillämpas.
Reglerna kan däremot vara till hjälp vid bedömning av hur lång
reklamationsfristen ska vara i ett givet fall. Gränserna är inte knivskarpa, men det
förfarande som brukar kallas för rättsanalogi är enligt min mening alltså en metod
för att fastställa och tillämpa rättsgrundsatser och avser inte ett så kallat
analogislut. Rättsanalogier behandlas därmed närmare i avsnittet om
rättsgrundsatser.443
Detta avsnitt rör således främst enskilda laganalogier med vilket här alltså
menas att en enskild lagregel tillämpas utanför sitt tillämpningsområde.444 Vad
som sägs därom torde emellertid i viss utsträckning vara relevant även vid
439

Se Peczenik A., 1988, Rätten och förnuftet: en lärobok i allmän rättslära, Stockholm: Norstedts, s.
290.
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Hultgren P., Leidö J., 2017, Reasoning outside the box: analogies and general principles
within the Swedish law of obligations. I Edström Ö,. Lindholm J., Mannelqvist R. (red.),
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet,
s. 143–167, på s. 143–144. Denna typ av rättsanvändning omfattas av förevarande studie men
behandlas under avsnittet om tillämpning av allmänna rättsgrundsatser.
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Lehrberg B., 2006, Avtalsrättens grundelement, Stockholm: I.B.A., s. 53.
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Jfr den mycket bestämda uppfattningen om att laganalogier bara föreligger när ett fall ligger
utanför en regels tillämpningsområde men regeln ändå tillämpas på grund av att den reglerar fall
som väsentligt liknar det fall som är för handen i Peczenik A., 1988, Rätten och förnuftet: en lärobok i
allmän rättslära, Stockholm: Norstedts, s. 288–289.
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argumentation för institut- och rättsanalogier med undantag för att det vid sådana
förfarande är nödvändigt att lyfta diskussionen till en mer generell nivå medan
det vid isolerade laganalogier är det aktuella fallets förutsättningar som står i
fokus.
5.1.2

Analogiernas grund

Analogislut som rättslig metod vid oreglerade fall är djupt nedbäddad i den
svenska rättstraditionen.445 Det torde också vara den främsta problemlösningsmetoden för att fylla oreglerade luckor, åtminstone verkar det vara den gängse
uppfattningen när det kommer till obligationsrätten.446
Innebörden av begreppet analogi är, som med många andra begrepp,
beroende på den kontext begreppet används i och analogiargumentation är inte
unikt för rättsvetenskapen. Weinreb exemplifierar analogier i en icke-rättslig
kontext genom att beskriva en situation där en person inte kan starta sin
gräsklippare och som på grund av erfarenheten att det brukar hjälpa att vänta en
stund när samma persons bil inte vill starta, bestämmer sig för att göra detsamma
med gräsklipparen.447 Det väsentliga i situationen är att huvudpersonen drar en
parallell till ett liknande problem och bestämmer sig för att testa samma lösning.
Analogier inom juridiken kan alltså komma på fråga när ett juridiskt problem
utan en given lösning uppstår och det alltjämt existerar rättsnormer för ett likartat
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Hellner J., 1990, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten: praktik, teori och teknik, Stockholm:
Juristförlaget s. 91. Grönfors K., 1999, Vård och ansvar vid skada på transporterat gods, i Hellner
J., m.fl., Festskrift till Ulf K. Nordenson, Stockholm: Carlsson law network, s. 121–132 på s. 130. Jfr
även Almén T., Eklund R., 1960, Om köp och byte av lös egendom: kommentar till lagen den 20 juni 1905,
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Rättsregler: en introduktion till juridiken, Lund: Studentlitteratur, s. 119.
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Weinreb L., 2005, Legal reason: the use of analogy in legal argument, Cambridge: Cambridge
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problem. När det gäller analogiargumentation i en rättslig kontext är det dock
inte tillräckligt att konstatera att två problem är likartade för att motivera en
analog tillämpning.
I fallet med gräsklipparen finns inga rättsliga värden såsom rättssäkerhet och
principen om lika för lika att skydda och att prova sig fram med kvalificerade
gissningar om vad som är goda lösningar kan därför accepteras. För att analogvis
tillämpa rättsnormer räcker det däremot inte att två problem är likartade till sin
karaktär, analogislutet måste också rymmas inom den rättsgrund som föreligger
för analoginormen.448 Likheten mellan de två fall som är föremål för en
analogiargumentation måste vidare vara av en viss dignitet för att en analogi ska
kunna bli aktuell.449
För att en analog tillämpning av en rättsnorm ska kunna göras måste först och
främst ett grundantagande om rättslig enhet och ett ideal om att lika ska
behandlas lika accepteras.450 Härom har i litteraturen uttalats att:
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Se närmare om begreppet rättsgrund i Frändberg Å., 1973, Om analog användning av rättsnormer:
en analys av analogibegreppet inom ramen för en allmän juridisk metodologi, Diss., Uppsala: Norstedts, s.
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Reidhav D., 2007, Reasoning by analogy: a study on analogy-based arguments in law, Diss., Lund: Faculty
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Heuman L., 2018, Metoder för rättstillämpning och lagtolkning: generaliseringar, logik och argumentation,
Stockholm: Jure, s. 107. Peczenik A., 1990, juridisk argumentation: en lärobok i allmän rättslära,
Stockholm: Norstedt, s. 191 och 193. Strömholm S., 1996, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: en
lärobok i allmän rättslära, Stockholm: Norstedts, s. 414. Askeland B., 2004, Om analogi og
abduksjon i Tidsskrift for Rettsvitenskap 04–05/2004, s. 499–547 på s. 500. Reidhav D., 2007,
Reasoning by analogy: a study on analogy-based arguments in law, Diss., Lund: Faculty of law, Lund
University, s. 45–46 och 53–55. Jfr även Sandgren C., 2005, Om teoribildning och rättsvetenskap,
i Juridisk tidskrift vol. 16 nr 2, s. 297–233 på s. 323–324 där författaren talar om ett antal
underförstådda föreställningar i rättsvetenskapliga arbeten som tillsammans bildar den grund på
vilken hantverket med systematisering vilar. Systematisering är som bekant mycket nära besläktat
med analogiargumentation och arbetet med att konstruera rättsgrundsatser. Jag menar här att
samma föreställningar, särskilt de om rättslig enhetlighet och idealet om att lika ska behandlas
lika, är en förutsättning för analogiinstrumentets rättfärdigande.

153

Ett analogislut leder också till den likformighet i behandling av likartade fall som
utmärker rättvisan, även om det förutsätts att man avgjort vad som skall vara
avgörande för likhetsbedömningen.451

En del av detta grundantagande kan uttryckas som ett antagande om att
lagstiftaren strävat efter koherens och de facto eftersökt konsekvens i sina
lagstiftningsvärderingar och att analogislut därför är både möjliga och
önskvärda,452 även om lagstiftarens intentioner inte är av samma dignitet som
sedvanerättens faktiska innehåll på obligationsrättens område.453 Ett talande
exempel för behovet av dessa grundantaganden är att analogisk tolkning av en
lagregel tillkommen i syfte att skydda konsumenter svårligen kan ske i
förhållanden med mer jämställda parter när analogin skulle leda till intrång i
avtalsfrihetens principer. För en sådan slutsats skulle ett tydliggörande från
lagstiftaren om att det till exempel är köpare i allmänhet och inte konsumenter
som är i behov av ett visst skydd.
Idén om att när rätt behöver konstrueras, bör gällande rätt utvecklas i den
riktning som skapar likformighet och koherens, skyddar också systemet från
godtycke i rättstillämpningen. Det diskuterades ovan att rättslig argumentation
bör vara värderingsfri i den meningen att rättens aktörer inte bör ta hänsyn till
sin personliga moral eller godtycke.454 Att ställa upp ett ideal om likformighet, en
generaliserbarhetsnorm, som så att säga förordar analogisk tillämpning, och
tillämpning av allmänna rättsgrundsatser för den delen, framför andra tänkbara
metoder gör att värden som redan finns i systemet förs över till den nya
konstruerade rätten. Istället för att värderingar utifrån systemet får betydelse. På
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det sättet elimineras risken för godtycke vid konstruktion av ny rätt i oreglerade
fall.455
Medan analogin som rättslig metod vid första mötet med företeelsen kan verka
godtycklig i relation till en modell där allt omfattas av kodifikation och
rättstillämparen blott tillämpar den skrivna rätten, har analogin alltså en funktion
som skyddar systemet från just godtycke.

5.2

Likhetsargumentation vid laganalogier

5.2.1

Allmänt om olika typer av likhet

Termen laganalogi har här använts med innebörden av analog tillämpning av
enstaka lagregler. Utanför betydelsen av detta begrepp ligger därmed
rättsanalogier, institutanalogier, analog utvidgning av principer utbildade i praxis,
tolkning i ljuset av närliggande lagstiftning och så vidare.
Det konstaterades ovan att analogin som rättslig företeelse bygger på
likabehandlingsprincipen. Som ska visa sig nedan är likhet därför centralt för
argumentationen vid laganologier. I ordet likhet ligger att det inte är fråga om två
jämförelseobjekt av identisk natur det är fråga om. Ordet likhet antyder istället
att det är fråga om en jämförelse där de båda objekten nära nog överensstämmer
med varandra. Två fall behöver alltså inte vara identiska för att en laganalogi ska
vara möjligt. Inte heller utfallet av en laganalogi blir i alla händelser identiskt i
förhållande till det fall analoginormen456 reglerar. Vid analogier från
konsumenttjänstlagen får reglerna exempelvis dispositiv karaktär.457 Ett annat
exempel är att rätten till uppsägningstid baserad på analogier från agentlagen
respektive kommissionslagen inte anses följa de i lagen stadgade
uppsägningstiderna.458
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I konsumenttjänstlagens förarbeten anges att lagens regler torde få större
betydelse desto mer en situation liknar dem som omfattas av lagens
tillämpningsområde.459 Det antyder att en lagregels innehåll kan tillämpas mer
eller mindre på olika fall beroende på graden av likhet. Att likhet är en central
faktor för analogislutet är inte kontroversiellt på något sätt. Vad som menas med
likhet är emellertid inte lika klart.
Den likhetsargumentation som ska ligga till grund för laganalogier måste
naturligtvis uppfylla samma krav på rationalitet som all annan juridisk
argumentation, oavsett vilken typ av likhetsargument det är fråga om.
Argumenten ska bland annat vara logiskt hållbara, präglas av intellekt och god
moral samt tåla debatt.460 Slutsatsen att köplagens regler kan tillämpas vid
lösöreshyra kan exempelvis inte grundas ensamt på argumentet att både köp och
hyra avser prestation av egendom. Motargumenten är flera och därmed krävs
ytterligare argument och framförallt att motargumenten bemöts.461
Vid närmare studier av den likhetsargumentation som beskrivs i litteraturen
samt utövas av domstolarna kan några olika inriktningar skönjas.462 Mot
bakgrund av dessa iakttagelser samt vad som sagts om analogiinstrumentets
teoretiska grund,463 föreslås här följande indelning av olika typer av
likhetsargument. Likhetsargumentation kan till sin karaktär sägas höra till
argument om strukturell likhet, ändamålslikhet samt utfallslikhet. Syftet med
föreslagna indelning är främst att tillhandahålla ett medel för att diskutera vad
som krävs för att analogiargumentation ska uppfylla rationalitetskraven samt att
bilda begrepp för att kunna beskriva nyttan med de olika likhetsargumenten.
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5.2.2

Strukturell likhet

Exempel på argument för strukturell likhet är att köp är likt hyra därför att
prestation av egendom är centralt för båda avtalstyperna. Mot bakgrund av att
principen om att lika fall ska behandlas lika kan sådana argument normalt inte
ensamt motivera analogier. Om två fall är strukturellt lika kan det däremot vara
en indikator på att det är lämpligt att göra analogier, men det är inte på något sätt
nödvändigt att fallen är lika i det hänseendet. På samma sätt torde det sällan vara
motiverat att avfärda möjligheten till en analogi med en ensam hänvisning om att
fallen är olika till sin karaktär, till exempel att avrådande plikten i 6 §
konsumenttjänstlagen inte kan tillämpas analogt vid avtal om inträde till en
nöjespark därför att det inte avser arbete på egendom eller har samma karaktär
av att ett arbete utförs för beställarens räkning.
Att låta strukturell likhet mellan två fall vara vägledande för analysen om
analoginormen kan tillämpas utanför sitt tillämpningsområde sätter skillnaden
mellan analogier och tillämpning av allmänna principer i fråga. Om en norm är
analogt tillämplig på liknande fall med hänsyn till att fallen är strukturellt lika kan
det argumenteras för att det i själva verket är fråga om en allmän princip där den
strukturella likheten mellan vissa typer av fall snarast utgör gränsen för principens
tillämpningsområde. Det kan också uttryckas enligt följande: Om köplagens regel
om avhjälpande konstateras analogt tillämplig på ett avtal om tjänst med det
huvudsakliga argumentet att fallen liknar varandra eftersom huvudförpliktelsen i
tjänsteavtalet liknar prestation av egendom, bör samma argument kunna
appliceras även på andra fall där förpliktelsen avser prestation av egendom eller
därmed jämförbar plikt.464 Om denna slutsats inte kan dras måste även andra
faktorer än den strukturella likheten lagts till grund för konstaterande om
möjligheten till analog tillämpning av normen och dessa bör då istället anges som
skäl för analogin.
En slutsats som torde kunna dras av ovan angivna resonemang är alltså att
strukturell likhet mellan två fall, till exempel att de båda avser prestation av
egendom eller att båda fallen avser omsorgsförpliktelser, inte ensamt kan läggas
464
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till grund för enskilda analogier utan att ett konstaterande om förekomsten av en
allmän princip också görs. Däremot kan faktorn som utgör den strukturella
likheten ge upphov till särskilda ändamålsskäl, skyddsbehov eller annat av
relevans för analogiargumentationen. Den strukturella likhetsargumentationen
får alltså ses som en förenkling av de verkliga analogiskälen.
Vid bristande prestation av egendom får exempelvis risken för utebliven vinst
hos borgenären anses vara särskilt närvarande. Om naturagäldenären presterar
en felaktig vital komponent som ska användas i en tillverkningsindustri bortfaller
borgenärens intäkter i verksamheten under den tid komponenten inte kan
användas. Denna risk föreligger givetvis oavsett om det är fråga om ett köp av
komponenten eller om det är fråga om tillverkning som inte ska betraktas som
köp eller för den delen reparation av en befintlig komponent. Det föreligger
således ändamålslikhet mellan fallen på så sätt att avhjälpande i kombination med
skadestånd fyller samma funktion. Att adressera likheten till faktorn att det är
fråga om prestation av egendom eller liknande medför emellertid att argumentet
kan appliceras även i andra fall som avser prestation av egendom då nämnda
påföljder inte fungerar ändamålsenligt.
För att belysa problemen med likhetsargumentation knutet till strukturell
likhet ska ett antal fall analyseras nedan. Det ska dock inledningsvis anmärkas att
något sådant som helt renodlad argumentation för strukturell, ändamåls- eller
utfallslikhet bara förekommer i undantagsfall. Spår av samtliga dessa återfinns
ofta, åtminstone underförstått. Häri ligger ett för rättsvetenskapen metodologiskt
problem. Den som vill analysera domstolarnas argumentation har bara de
uttalade skälen att konsultera. Även om det kan antas att ytterligare argument har
diskuterats mellan domstolens ledamöter och att ett uttalande någon gång kan
tolkas som en hänvisning till något underförstått, kan sådana antaganden
svårligen analyseras på ett rationellt sätt.465
Det första fallet som här ska undersökas är det i NJA 2014 s. 960 refererade
målet som avsåg tolkningen av ett standardavtal avseende entreprenad. Det var i
målet således fråga om avtalstolkning i ljuset av närliggande områden, inte
regelrätt analogisk tillämpning av en lagregel. Domstolens argumentation är ändå
intressant i sammanhanget. I målet uttalade Högsta domstolen nämligen att:
465
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Entreprenadavtal är en icke lagreglerad särskild avtalstyp. När det gäller att
fastställa innehållet i dispositiv rätt för sådana avtal får ledning sökas i allmänna
obligationsrättsliga principer och vad som gäller för närliggande avtalstyper.
Köplagens reglering har då sitt särskilda intresse, men det måste beaktas att det rör
sig om två olika avtalstyper och att det vid tolkningen av vissa villkor kan finnas
anledning att särskilt beakta entreprenadavtalets speciella drag (se NJA 2013 s. 271
p. 7).466

Domstolens argument avser vilken närliggande lagstiftning som är lämplig att
konsultera vid tolkning av avtalsvillkor i entreprenadavtal och det ensamma
argumentet som presenteras är att det ligger nära till hands att beakta köplagens
regler med ett särskilt beaktande av att entreprenad och köp skiljer sig på flera
punkter. Citatet är talande för den ovan diskuterade anonymiteten i domstolens
argumentation. Att det ”ligger nära till hands” att konsultera köplagens regler
innefattar uppenbarligen någonting mer än ledamöternas intuition. Bakom detta
konstaterande från domstolens sida måste ligga ett resonemang, vilket det är
redovisas emellertid inte och därmed är generalisering av ställningstagandet i
princip omöjligt bortom grova förenklingar om avtalstypernas strukturella
likheter.
Ett exempel på när domstolen själva huvudsakligen lutar sig på argument om
strukturell likhet återfinns i rättsfallet NJA 2007 s. 909, som rörde fråga om rätt
till skadestånd med anledning av ett kontraktsbrott genom otillåten uppsägning.
Högsta domstolen hade att pröva möjligheten till analog tillämpning av
agentlagens särskilda regel om att krav för skadestånd. Enligt 34 § 3st agentlagen
ska nämligen sådana anspråk framställas utan skäligt uppehåll från det att
omständigheterna
för
skadeståndsgrunden
blivit
kända
och
skadeståndsanspråket behöver vid detta meddelande inte preciseras.467
Domstolen uttalade att:

466

NJA 2014 s. 960, p. 24 Både det aktuella målet och NJA 2013 s. 271 som domstolen hänvisar
till avser avtalstolkning i ljuset av dispositiv rätt. En friare hållning till vilka normer som är
tillgängliga för analogi kan möjligen tänkas vid sådan rättsanvändning men det får antas att
uttalandet i 2014 års fall ändå ger uttryck för den hållning som bör intas vid analogier i allmänhet.
467

Prop. 1990/91:63 s. 131–132.

159

Ensamåterförsäljaravtal liknar i många avseenden agenturavtal. […] Agenturlagens
regel är emellertid i första hand avsedd som en reglering för ett löpande
förhållande och inte avpassad för en situation då avtalet har hävts. En analog
tillämpning av agenturlagens regel bör därför inte ske i ett fall som det
förevarande.468

Det finns en underton av en hänvisning till analoginormens ändamål i
domstolens ovan citerade argument. Om så är fallet valde domstolen att inte
redovisa dessa skäl för sitt konstaterande om att analogislut inte var möjligt.
Istället läggs tonvikten på att agentavtal har karaktären av en löpande
överenskommelse medan det i målet aktuella avtalet avsåg ett om fem år
tidsbestämt ensamåterförsäljaravatal som i strid med avtalet sagts upp i förtid.
Av förarbetena till den nu diskuterade regeln i agentlagen framgår att
möjligheten att framställa ett opreciserat anspråk för att senare komplettera med
ett mer preciserat fordringsanspråk följer av den svårighet att överblicka
situationen som ofta råder under reklamationsfristen.469 Några argument om
huruvida sådana svårigheter förelåg också i 2007 års fall syns emellertid inte i
Högsta domstolens argumentation. Underkännandet av möjligheten till analogier
får således sägas vara grundat på framförallt strukturella argument, det vill säga
avtalets karaktär snarare än analoginormens ändamål.
Ytterligare ett exempel, som också belyser de negativa konsekvenser som
följer av de förenklingar det innebär att argumentera för strukturell likhet, kan
ses i rättsfallet MÖD 2016:16. I det målet hade mark- och miljööverdomstolen
att pröva huruvida en lantmäterimyndighets fordran för förrättningskostnader
mot en enskild i analogi med 36 § konsumenttjänstlagen skulle sättas ned. Den
aktuella regeln stadgar ett pristak om 15 % utöver vad näringsidkaren angett som
ungefärligt pris för utförande av tjänsten. Vid prövningen av målet i Mark- och
miljööverdomstolen förelåg sedan tidigare en fastlagd praxis om att den aktuella
regeln kunde tillämpas analogt när lantmäteriet lämnat ungefärliga
prisuppgifter.470 Efter ett uttalande av Högsta domstolen gällande
tillämpningsområdet för den i 2 § 2st preskriptionslagen reglerade
preskriptionsregeln för konsumenter i NJA 2013 s. 980, menade Mark- och
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miljööverdomstolen att sådana analogier inte längre är möjliga. Högsta
domstolens uttalande i NJA 2013 s. 980 löd enligt följande:
Fastän rättsförhållandet mellan lantmäterimyndigheten och den betalningsskyldige
sakägaren alltså uppvisar vissa privaträttsliga drag, kan som framgått de
offentligrättsliga inslagen i samband med fastighetsbildningsförrättningar vara så
påtagliga att en lantmäterimyndighets fordran avseende förrättningskostnaden inte
bör ses som en konsumentfordran i preskriptionslagens mening.471

Högsta domstolens argumentation avser alltså inte möjligheten att tillämpa regeln
om specialpreskription i 2 § 2st preskriptionslagen analogt. Målet rör tolkningen
av nämnda paragraf. En analogi kommer inte i fråga i 2013 års fall därför att fallet
är reglerat. Det finns en allmän preskriptionsregel om 10 år som alltid gäller samt
en särskild undantagsregel om 3 år för vissa fall. Det framgår av förarbetena till
preskriptionslagen att regeln i vissa fall är tillämplig på offentlig verksamhet och
domstolens argument i NJA 2013 s. 980 avser alltså gränsdragningen mellan de
båda preskriptionsreglerna med hänsyn till uttalandena i förarbetena och
omständigheterna i det aktuella fallet.
Att från detta rättsfall dra slutsatsen att sedan tidigare fastslagen praxis om
möjligheten att tillämpa pristaksregeln i konsumenttjänstlagens 36 § analogt på
lantmäteriförrättningar ska frångås är något extensivt och visar prov på den typ
av stelbenta förenklingar som kan uppstå när allt för stort fokus läggs på
strukturella likheter. Mark- och miljööverdomstolen har tagit fasta på Högsta
domstolens uttalande om att lantmäteriförrättning inte kan liknas vid
näringsverksamhet på ett sådant sätt att den särskilda preskriptionsregeln för
konsumentförhållande kan tillämpas direkt och därigenom dragit slutsatsen att
analogier till konsumenttjänstlagen, till synes på ett generellt plan, inte längre är
möjliga vid sådan förrättning. Mark- och miljööverdomstolen presenterade
därvid inte varför de ansåg att dessa argument ska prioriteras framför de
argument om ett allmänt intresse för ökad omsorg och klargörande i prisfrågan
som låg till grund för analogisluten i tidigare praxis.472
Härvid är det inte sagt att utgången i de ovan refererade målen är felaktiga.
Det är möjligt att utgången i målen varit desamma om reglernas ändamålsskäl
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fått stå i fokus för likhetsargumentationen. Det står dock klart att rättsläget inte
bli klarare av denna typ av argumentation. Snarare bidrar det till ett grovt
förenklande av synen på rättsläget.
Sammanfattningsvis får sägas att argument om strukturell likhet hör, med
hänsyn till dess generella karaktär, främst hemma i argumentation en allmän
rättsgrundsats räckvidd. Argumenten säger som ovan nämnts lite om varför en
laganalogi ska göras i det enskilda fallet och mer om förutsättningarna för en
generell tillämpning av en grundsats som kommer till uttryck i lagreglerna. Om
det är ett visst karaktärsdrag hos en avtalstyp som är grunden för analogisk
tillämpning av en viss regel måste utgångspunkten vara att regeln kan tillämpas
på alla avtalstyper som innehar det karaktärsdraget. Sådana argument kommer
vid laganalogier främst till användning i ett tidigt skede då potentiella
analoginormer ska identifieras.
5.2.3

Ändamålslikhet

Ett exempel på argumentation för ändamålslikhet skulle kunna uppställas i ett
avtal där en konsument beställer ritningar till ett nytt garage som konsumenten
vill bygga på sin tomt. Arkitekten vet dock redan vid beställningen att kommunen
inte kommer att bevilja bygglov för garage i det bostadsområdet. I ett sådant fall
föreligger ändamålslikhet med det fall som 6 § konsumenttjänstlagen avser. I
specialmotiveringen till 6 § framgår det nämligen att avrådandeplikten införts i
lagen för att konsumenter har ett informationsunderläge i förhållande till
näringsidkaren och många gånger själv kan ha svårt att avgöra om en tjänst
kommer att löna sig eller inte. Eftersom näringsidkaren har bättre överblick och
mer kunskap om de tjänster denne säljer har lagstiftaren ansett att det i enlighet
med den allmänna omsorgsplikten är befogat att näringsidkaren måste avråda
från onyttiga tjänster. Ingenting i motiveringen talar för att detta är något särskilt
för just arbete på egendom utan motiveringen framställs i allmänna ordalag. 473
Ändamålsargumentation går ut på att ta de bakomliggande argumenten för
analoginormen och testa dess passform på det oreglerade fallet. I exemplet om
avrådandeplikt vid arkitekttjänster passar exempelvis ändamålsskälen för
konsumenttjänstlagens regler. Konsumenter kan i regel sägas ha ett
473
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informationsunderläge i förhållande till arkitekter vad gäller möjligheten till
bygglov och om lagstiftaren ansett att det föreligger ett skyddsbehov för sådana
situationer torde skyddsbehovet kunna anses föreligga även i andra fall om inga
särskilda skäl talar däremot. En analog tillämpning av lagregeln i 6 §
konsumenttjänstlagen skulle i det nu diskuterade exemplet kunna tillgodose
nämnda skyddsbehov. Likheten består således inte av avtalstypens karaktärsdrag
avseende prestationen eller föremålet för avtalet utan istället av att de
ändamålskäl som motiverat lagregeln kan göras gällande även i det oreglerade
fallet.
Även för denna typ av likhetsargumentation finns exempel från rättspraxis.
Ett exempel återfinns i rättsfallet NJA 2018 s. 19 där högsta domstolen i ett fall
som rörde uppsägningstid och avgångsvederlag vid ett långvarigt
återförsäljaravtal menade att:
En sådan analog tillämpning bör kunna komma i fråga endast när skyddsbehovet
för återförsäljaren framstår som särskilt starkt, exempelvis när återförsäljaren har
haft en osjälvständig ställning.474

Uttalandet rör rätten till avgångsvederlag. Regler om rätt till avgångsvederlag
finns i kommissionslagen och agentlagen. Agentlagen bygger som bekant på ett
EU-direktiv och vid dess införande gällde en annan ordning med så kallad
efterprovision enligt äldre rätt i kommissionsförhållanden.475 Sedermera har ett
system med avgångsvederlag införts även för handelskommissionärer.476
Ändamålet med att införa reglerna om avgångsvederlag var, utöver en strävan
efter rättslikhet i förhållande till agenturavtalen, att tillgodose rätten till ersättning
för sådana bestående värden som tillförts huvudmannen. Det anges särskilt att
ersättningen ska täcka sådana investeringar som gjorts för avtalets uppfyllande
och som en följd av avtalets upphörande blir onyttiga för uppdragstagaren.477
Det är alltså fråga om ett skyddsbehov som anses föreligga för mellanmän vid
långvariga avtal.
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Domstolens ovan citerade ställningstagande om att analogier till reglerna om
avgångsvederlag bara bör göras om det föreligger ett starkt skyddsbehov torde
vara en hänvisning till att det är regelns ändamålsskäl snarare än de strukturella
attributen såsom långvarighet och förmedling är avgörande för analogin. De
strukturella likheterna är inte ovidkommande i frågan. Reglerna torde inte vara
analogt tillämpliga på fall där dessa strukturella attribut saknas men det är inte
attributen i sig som är av intresse utan det skyddsbehov som uppstår när de är
närvarande i ett avtalsförhållande. Behovet av att skydda en mellanman från
riskerna med onödiga investeringar och behovet av att tillgodose den av
lagstiftaren ansedda rätten till ersättning för upparbetade värden gör sig inte
gällande i kortvariga avtalsförhållanden eller då uppdraget inte avser
anbudsförmedling eller rättshandlande för huvudmannens räkning.
I likabehandlingsprincipen ligger att ett fall som innehar en viss egenskap ska
behandlas lika som andra fall med samma egenskap, förutsatt att egenskapen är
skälet till varför fallet behandlas på ett visst sätt. Detta är anledningen till att
ändamålslikhet är nödvändig för analog tillämpning. Det är ändamålen med en
viss regel som utgör skälen för regelns utformning. När ändamålen gör sig
gällande även i andra fall finns således skäl att behandla dem lika. 478 För att
återknyta till det ovan nämnda exemplet med arkitekttjänster kan alltså
skyddsbehovet av konsumenters informationsunderläge utgöra en relevant likhet
för analogier eftersom det är skälet till att regeln infördes i konsumenttjänstlagen,
medan egenskaper som att både arbete på egendom och arkitekttjänster avser
arbetsprestation inte kan utgöra en sådan relevant likhet eftersom det attributet
hos den reglerade avtalstypen inte utgjort skäl för regelns införande. På samma
sätt kan irrelevanta olikheter såsom att den ena avtalstypen kan klassificeras som
materiell medan den andra är immateriell, inte ligga till grund för ett avfärdande
av analogin eftersom det i sammanhanget inte är en relevant egenskap för
likabehandlingsprincipens förverkligande.
I det här sammanhanget finns det anledning att återkomma till skillnaderna i
rättsvetenskapens och domstolarnas uppgift.479 Rättsvetenskapen har för all del
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möjlighet att konstatera ett osäkert rättsläge. En domstol måste emellertid
bestämma sig för det ena eller det andra. Om det saknas ändamålslikhet för en
analogi bör en domstol konstatera att analogin inte är möjlig.480 Med den
utgångspunkten följer frågan om vad värdet för rättsvetenskapen att utnyttja sin
möjlighet att konstatera ett osäkert rättsläge består av i dessa frågor. Om
domstolen kan förväntas komma till slutsatsen att en analogi inte är möjlig därför
att det inte finns någon funktionellt samband mellan fallen torde det vara nog så
säkert för ett konstaterande om att gällande rätt sannolikt innebär att en analogi
inte är möjlig som att rättsläget är osäkert.
5.2.4

Utfallslikhet

Utfallslikheten kan sägas vara en anpassning av ändamålslikhet till det enskilda
fallet. Här avses alltså en prövning av att de i ändamålslikheten konstaterade
skälen för analogin prövas mot förhållandena i det enskilda fallen. Att Högsta
domstolen i ett visst fall konstaterat att en viss regel är analogt tillämplig på ett
fall innebär inte per automatik att regeln i alla händelser kan tillämpas analogt på
den avtalstyp det var fråga om i ett sådant mål utan ändamålsskälen måste kunna
göras gällande också i det enskilda fallet. Skillnaden mellan ändamålslikhet och
utfallslikhet kan alltså sägas vara att det i det förra fallet är möjligt att säga något
generellt om möjligheten till analogier för en viss avtalstyp på det sätt domstolen
gjorde om rätten till avgångsvederlag vid återförsäljaravtal i NJA 2018 s. 19.481
Medan det i det senare fallet är möjligheten till analogi i ett konkret fall som kan
motiveras genom argumenten.
Att det råder ändamålslikhet mellan analoginormen och det oreglerade fallet
talar förvisso starkt för att en analogi är möjlig. Det är dock nödvändigt att testa
om analogin är lämplig med hjälp av argumentation om utfallslikhet. Som sagt är
principen om lika utfall för lika fall grunden för analogin.482 Med hänsyn till det
är det givetvis viktigt att utfallen också blir lika.
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Ett exempel på sådana argument kan ses i rättsfallet RH 2012:72. Där menar
hovrätten att en analogi till den i 28 § agentlagen stadgade rätten till
avgångsvederlag inte kunde göras eftersom den regeln är ägnad att skydda
agenter från den ekonomiska obalans som typiskt råder i agentavtal. Sådana
skyddsändamål föreligger som bekant ofta i återförsäljaravtal och så var fallet
även i det nu diskuterade fallet. I 2012 års fall hade parterna emellertid redan
justerat missförhållandet genom att avtala om lång uppsägningstid och en relativt
hög provisionsnivå. Utfallet skulle om en analogi tillåtits med andra ord inte blivit
lika i förhållande till de avtal som typiskt sett omfattas av agentlagens regler
eftersom uppdragstagarens ersättning skulle överstiga det skyddsbehov som legat
till grund för lagreglerna om rätt till avgångsvederlag. Exemplet visar på en
situation där analogifallet och det oreglerade fallet är strukturellt lika och där det
är möjligt att föra en god argumentation om ändamålslikhet eftersom det
skyddsändamål reglerna är ämnade att tillgodose förelåg även i det oreglerade
fallen men där det på grund av omständigheterna i det enskilda fallet var
olämpligt att göra en analogi på grund av att utfallen inte skulle bli lika. Argument
om utfallslikhet kan alltså sägas vara ett skälighetstest som kan vidtas för att
undvika att en analogi i sig är legitim leder till orimliga resultat.

5.3

Reglernas rättspolitiska grund

5.3.1

Om särskilda förutsättningar för konstruktion i vissa fall

Ovan har likhetsargumentationens relevans vid laganalogier diskuterats med
utgångspunkt i tre olika typer av likhet. I några fall gör sig utöver frågan om
relevant likhet ett antal särskilda spörsmål för möjligheten till laganalogier
gällande. Ett exempel på ett sådant är hur lagregler som tillkommit med
influenser härrörande utanför det nationella rättssystemet ska hanteras i
likhetsargumentationen.
Det är vanskligt att formulera en metod för denna kontroll utan att prövningen
framstår som arbiträr. Därför har dessa här närmats genom allmän diskussion
om möjligheten till analogier från lagar som ger upphov till sådana frågor som
det här är fråga om. Två exempel på lagar som ger upphov till frågor om
analoginormens förenlighet med den övriga svenska förmögenhetsrätten har
valts. Nämligen de tvingande reglerna i konsumenttjänstlagen, då särskilt fråga
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om lagens skadeståndsregler som avviker från vad som i allmänhet gäller för
skadestånds i kontraktsförhållanden i svensk rätt samt de semidispositiva
reglerna i agentlagen. Före agentlagens ikraftträdande reglerades avtal om
handelsagentur i 1914 års kommissionslag,483 dessa ersattes senare med anledning
av ett för Sverige bindande EU-direktiv.484 Även om reglerna i agentlagen kan
sägas ge uttryck för vad som annars gäller för agentförhållanden i svensk rätt
måste det antas att delar av agentlagens regler inte skulle införts i svensk rätt om
det inte vore för EU-medlemskapet. Frågan är hur dessa regler ska betraktas
utifrån principen om likabehandling. Särskilt problematiskt blir detta när
avvikande regler förekommer i lagstiftning med nationell härkomst.485
5.3.2

Konsumenttjänstlagen: analogier från tvingande lag

Högsta domstolen har i tre uppmärksammade fall uttryckligen tillämpat
konsumenttjänstlagens regler analogt. Dock i samtliga fall med motiveringen att
lagen är analogt tillämplig, åtminstone när dess regler får anses utgöra allmänna
principer.486 Den som med hjälp av domarna vill ta reda på om, och i så fall i
vilka hänseenden, konsumenttjänstlagen kan tillämpas analogt möts alltså av ett
cirkelresonemang. Vissa delar av konsumenttjänstlagen kan tillämpas analogt,
åtminstone om den regel som är föremål för analogiargumentation ger uttryck
för en allmän princip. Det kan sättas i fråga om det i dessa fall överhuvudtaget
tjänar till någon nytta att diskutera analogier istället för att från början tillämpa
den allmänna princip som lagen ger uttryck för. Mer intressant är huruvida lagens
regler, när det inte går att utröna huruvida en aktuell regel ger uttryck för en
allmän princip, kan tillämpas analogt. Om detta ger tyvärr domarna inte någon
vägledning.
I lagens förarbeten finns uttryck för att lagen bygger på oskriven rätt generellt
tillämplig på tjänster och att lagens regler av den anledningen kan tillämpas
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analogt i stor utsträckning.487 Det är inte helt lätt att komma underfund med
vilken nytta ett sådant förhållningssätt till lagens regler skulle bidra med. Om nu
lagens regler bygger på oskriven generellt tillämplig på tjänster torde denna
oskrivna rätt alltjämt kunna tillämpas.488 Den förklaring som låter sig konstrueras
är att det genom motivuttalandet menas att lagen endast bygger på gällande
oskriven rätt, att lagreglerna inte är likalydande med denna oskrivna rätt.
Situationen då lagens regler kan användas till analogier, om denna analys är
korrekt, infinner sig när den generellt oskrivna rätten inte bidrar med en lösning
på ett visst problem men konsumenttjänstlagens vidareutvecklade regler däremot
gör det. Eftersom ingen djupare redogörelse för vad den generellt oskrivna rätten
består i återfinns i förarbetena är det emellertid förenat med stor svårighet att
identifiera nämnda situation.
Analog tillämpning av konsumenttjänstlagen kan enligt en nedan presenterad
modell komma på fråga i tre olika situationer. Detta illustreras i figuren strax
nedan. Avtal som faller inom ruta ett i figuren, då avtalsparterna träffas av lagens
definition av konsument respektive näringsidkare och uppdraget avser en
avtalstyp som i sig omfattas av lagen, blir det inte tal om någon analogi. Lagen är
då direkt tillämplig.
Avtal som faller inom ruta två, då avtalsparterna inte kan definieras som
näringsidkare och konsument men avtalstypen i sig omfattas av lagens
tillämpningsområde får frågan om huruvida analogislut kan anses lämpligt
avgöras främst med hänsyn till parternas ställning. Incitamentet att tillämpa lagen
analogt verkar här starkare om ett litet företag med skör finansiell ställning
uppdrar ett större företag med starkare finansiell ställning och större vana av
avtalstypen att utföra en tjänst än om ett större företag anlitar ett mindre att
utföra en tjänst inom det större företagets kompetensområde.489
Faller ett uppdragsavtal inom ruta tre, där avtal som ingås mellan konsumenter
och näringsidkare avser en oreglerad avtalstyp, blir bedömningen en annan.
Uppdragsavtal som faller inom den fjärde rutan, där det varken är fråga om
ett konsumentförhållande eller en avtalstyp som i sig faller inom
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tillämpningsområdet, torde både en bedömning av parternas ställning och
uppdragets karaktär få betydelse för frågan om analogisk tillämpning.

Konsumentförhållanden

Kommersiella avtal

Reglerade avtalstyper

1

2

Oreglerade avtalstyper

3

4

För att ta ett exempel kan skadestånd för fel i tjänster som ligger inom fält
nummer tre här diskuteras. De tjänster som framförallt ligger nära till hands att
diskutera här är tjänster som avser behandling av ett fysiskt objekt men som inte
utgör egendom eller som uttryckligen har undantagits från
konsumenttjänstlagens tillämpningsområde. Människokroppen är ett fysiskt
objekt men kan inte utgöra egendom. Det innebär att till exempel frisörer,
tatuerare, piercingartister och plastikkirurger som åtar sig att utföra arbete på en
person inte träffas av konsumenttjänstlagens regler. Detsamma gäller behandling
av levande djur.490 När en veterinär inom ramen för sin näringsverksamhet åtar
sig att behandla ett sjukt djur för en konsuments räkning kan knappast sägas att
veterinären ska anses vara förpliktigad att åstadkomma ett friskt djur. Alla tjänster
en veterinärklinik utför är dock inte av behandlande karaktär. Veterinärkliniker
ger vaccin, skriver intyg, besiktigar valpar, lägger om bandage, klipper klor, filar
hovar, tvättar päls, förnyar recept, röntgar höftleder för avelsändamål, med mera.
Med andra ord utför de både uppdrag som kan kategoriseras som
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omsorgstjänster men likväl tjänster som främst går ut på att prestera ett resultat.
Kloklippning och höftledsröntgen torde vara exempel på det senare.
Om situationen är den att en veterinärklinik misslyckas med kloklippning av
en hund och det får till följd att hunden till exempel inte kan ställas ut på grund
av att den nu haltar och konsumenten orsakas skada på grund av det. Ska
konsumenten då ha rätt till ersättning enligt ett kontrollansvar med stöd i
analogier från konsumenttjänstlagen eller ska konsumenten styrka vållande hos
kliniken för att få rätt till ersättning? Även om regler för kontrollansvar återfinns
på flera ställen inom den reglerade delen av förmögenhetsrätten och det förvisso
är möjligt att föra argumentation om ändamålslikhet enligt den ovan presenterade
modellen, är det med hänsyn till reglernas rättspolitiska tillkomsthistoria
tveksamt om analogier till kontrollansvaret kan komma ifråga. Närmare till hands
ligger då att tillämpa presumtionsansvar som också annars gäller när
uppdragstagaren har besittning av beställarens egendom under vårdplikt.491
5.3.3

Agentlagen: analogier från lagstiftning med ursprung i europarätten

Agentlagen är enligt dess 1 § tillämplig på avtal där någon inom ramen för
näringsverksamhet självständigt och varaktigt verkar för försäljning eller köp av
varor genom att uppta anbud eller sluta avtal för huvudmannens räkning. I de
svenska förarbetena till lagen har angetts att det är möjligt att tillämpa lagens
bestämmelser analogt även på andra uppdragsförhållanden, hur och i vilka
avseenden detta skulle kunna komma att ske överlämnades emellertid till
rättstillämpningen.492 Ett särskilt uttalande gjordes emellertid i propositionen om
möjligheterna att tillämpa lagen på avtal där uppdraget är att förmedla blandade
avtal där tjänsteinslaget är dominerande.493 I doktrinen har uttalats att utrymmet
för en analog tillämpning med hänsyn av lagens karaktär av skyddslagstiftning till
handelsagentens fördel ska vara restriktiv.494
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Frågan om lagens analoga verkan har vid ett antal tillfällen prövats i Högsta
domstolen och i linje med uttalandena i doktrin tycks tillämpningen ske
restriktivt. I NJA 2008 s. 24 tillämpades lagens 28 § om avgångsvederlag analogt.
Hovrätten hade med stöd av oklarhetsregeln intolkat i parternas avtal en
överenskommelse om att lagen skulle tillämpas vid tvister mellan parterna. I
avtalet hade man nämligen en lagvalsklausul där det angavs att svensk lag och
däri tillämplig lag om handelsagentur skulle tillämpas vid tvist. Av hovrättens
domskäl att döma menade de att detta kunde tolkas båda som att den svenska
agentlagen skulle tillämpas i det fall den ansågs vara direkt tillämplig och som att
lagen i alla händelser skulle tillämpas vid tvist. Eftersom villkoret var upprättat i
förhand av huvudmannen menade hovrätten att klausulen skulle tolkas så att
avfattaren fick bära risken för oklarheten och att det därför skulle anses avtalat
att lagen skulle tillämpas vid tvist. Högsta domstolen däremot uttalade kort att
avtalet inte kunde anses ge lagen tillämplighet och menade att det i det aktuella
fallet låg nära till hands att titta på agentlagens 28 § analogt. Anledningen till att
lagen i det aktuella fallet inte kunde ges direkt tillämplighet var att
förmedlingsuppdraget rörde licensrättigheter och inte varor. I övrigt var
omständigheterna i målet av den karaktär ett typiskt handelsagentförhållande har.
I RH 2012:72 menade hovrätten att 28 § agentlagen inte skulle tillämpas
analogt och uttalade att skillnaden i den då aktuella tvisten var att inget
avtalsvillkor om avgångsvederlag fanns i parternas avtal samt att parterna genom
en lång uppsägningstid och höga provisioner redan utjämnat den risk som 28 §
agentlagen ämnar skydda handelsagenten mot. Ett av skälet till att en analogi inte
var lämplig i det fallet var med andra ord att lagens skyddande karaktär inte var
lämplig att applicera på tvisten eftersom detta hade rubbat avtalsfriheten mer än
vad som ansågs motiverat.
Agentlagen innehåller fler regelkategorier än de som kan kategoriseras som
regler till skydd för handelsagenten. Lagens 5–6 § har exempelvis placerats under
rubriken agentens skyldigheter. Dessa regler torde enligt min mening mot bakgrund
av de resonemang som förts ovan ha analog verkan i fler fall än till exempel den
tvingande regeln om avgångsvederlag i 28 §.
Gällande möjligheten till analog tillämpning av agentlagens regel om
avgångsvederlag finns det numera klargörande praxis,495 utöver de riktlinjer som
495
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Högsta domstolen utformat för analog tillämpning av nämnda regel kan en
intressant anmärkning angående kommissionslagens regel om avgångsvederlag
göras i sammanhanget. Efter agentlagens ikraftträdande uppdaterades
kommissionslagen och i syfte att bland annat uppnå rättslikhet med
agenturavtalen byttes det äldre systemet med efterprovision ut mot en i allt
väsentligt, i förhållande till agentlagen, överensstämmande regel om
avgångsvederlag. På en punkt avviker emellertid de båda reglerna ifrån varandra.
Enligt agentlagens regler föreligger enligt 29 § 1st 2p ingen rätt till
avgångsvederlag när avtalet upphör genom huvudmannens konkurs. Någon
motsvarande regel infördes inte i kommissionslagen. Detta diskuterades i
förarbetena till kommissionslagen där det framhölls att:
I lagen om handelsagentur har denna begränsning införts på grund av det
bakomliggande EG-direktivet om handelsagenter (se prop. 1990/91:63 s. 42).
Avgångsvederlaget kan sägas utgöra en ersättning för det värde som
kommissionären har skapat åt kommittenten, och enligt regeringens mening är det
mera lämpligt att kommissionärens konkursbo får kräva in avgångsvederlaget från
kommittenten än att ersättningen helt går förlorad. 496

Exemplet är talande för den särskilda problematik som måste tas hänsyn till vid
analog tillämpning av regler med grund i europarätten. När reglernas
ändamålsskäl ska utredas måste det tas i beaktande att skälen inte motiverar den
reglerade lösningen i svensk rätt, att regeln införts på grund av EUmedlemskapet, inte för att den ansetts lämplig i den svenska rättsordningen.
Slutligen är det möjligt att diskutera frågan om huruvida det överhuvudtaget
är möjligt för svenska domstolar att avgöra agentlagens analoga räckvidd,
åtminstone när det kommer till de regler som enligt direktivet måste finnas i den
nationella rätten. Tillika kan det diskuteras i vilken mån EU-domstolen kan
utvidga direktivets tillämpningsområde till närliggande områden. Det är
uppenbart att frågorna bara är av teoretiskt intresse. Svenska domstolar är inte
hindrade att själva bestämma nationell lagstiftnings analoga tillämpningsområde,
även då reglerna härrör från europarätten. Inte heller skulle en nationell domstol
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vara bunden av ett ställningstagande om ett utvidgat tillämpningsområde från
EU-domstolen. Båda dessa frågor har också klargjorts i EU-domstolens praxis.497

5.4

Är en likhet bättre än en annan?

Att låta strukturell likhet dominera analogiargumentationen bidrar till
förutsägbarhet. Strukturell likhet är nämligen lätt att upptäcka och ofta intuitiv.
Om förutsägbarhet utmålas som inte bara eftersträvansvärt utan dessutom det
viktigaste värdet att sträva efter kan tonvikt på strukturella likheter motiveras.
Argument för att förutsägbarhet är ett värde som utan diskussion slår ut andra
centrala värden såsom koherens och rättvisa låter sig dock inte konstrueras utan
vidare.
Ändamålslikhet bör vara huvudlinjen i en god analogiargumentation.498
Utfallslikhet ska användas som kontrollargument för att se om argument kring
ändamålslikhet verkligen bidrar till koherens i rättssystemet och att
likhetsprincipen upprätthålls. Strukturell likhet är inte oviktig men bör inte få
utgöra grunden för analogin. Strukturella likheter kan användas för att välja den
lösning som bäst bidrar till förutsägbarhet när argument kring ändamålslikhet
och utfallslikhet åskådliggör mer än en god lösning. I vissa fall kan kanske
förutsägbarheten vara av särskild vikt och det går måhända inte kategoriskt säga
att ändamål och utfall i alla händelser ska gå före. En sådan ordning bör dock
presumeras och endast avvikas ifrån om det finns goda skäl att ge
förutsägbarheten företräde.
Analogislutet bygger på principen om att lika fall ska behandlas lika. När
lagstiftning saknas kan den principen berättiga användning av rättsnormer
utanför deras respektive tillämpningsområde. Eftersom nämnda princip kan
497
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anses utgöra grunden för analogisluten är likhetsargumentation central för
analogimetoden. Argument för strukturell likhet och argument för
ändamålslikhet handlar om att avgöra ifall två fall är relevant lika varandra.
Utfallslikhet handlar istället om huruvida det är lämpligt att göra en analogi i ett
specifikt fall.
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Del III
Felbedömning och påföljdsbestämning
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6 Uppdragstagarens förpliktelser
6.1

Förpliktelsebegreppet

Den tredje delen, om felbedömning och påföljdsbestämning, inleds här med en
diskussion om förpliktelsebegreppet därför att begreppet är centralt för fel i
tjänst. Ett fel är nämligen i alla händelser ett kontraktsbrott och ett kontraktsbrott
utgörs av en brist att uppfylla avtalet.499 Med andra ord brott mot de förpliktelser
som konstitueras genom avtalsförhållandet. För att bestämma om ett fel
föreligger är det alltså av vikt inte bara att vara klar över vad som utgör en
förpliktelse utan också hur en förpliktelse tillkommer och hur dess innehåll
närmare bestäms. Därtill ska några av förpliktelsernas relevanta
indelningsgrunder diskuteras med hänsyn till att förpliktelsernas olika
karaktärsdrag inverkar både på felbedömning och på påföljdsbestämningen.500
Den syn på förpliktelsebegreppets innehåll som här vidhålls är att en
förpliktelse är en skyldighet att tillgodose en rättighet.501 Förekomsten av en
förpliktelse kan alltså beskrivas som förutsättningen för ett fordringsförhållande.
Ett sådant förhållande kännetecknas av att en borgenär har en rättighet (fordran)
och att en gäldenär har en motstående förpliktelse att tillgodose den. För att
närmare förstå innebörden av det här använda förpliktelsebegreppet är det därför
av vikt att diskutera vad som menas dels med rättsliga skyldigheter, dels med en
motstående rättighet.
Avsikten är inte att presentera en allomfattande definition av det rättsliga
begreppet rättighet utan endast att beskriva vad som menas med en förpliktelses
motstående rättighet.

499

Lando O., m.fl. (red.), 2016, Restatement of Nordic contract law, Köpenhamn: Jurist og
økonomforbundet, s. 251.
500

Avsnitt 6.3.

501

Angående detta sa Rodhe att: ”Den omständigheten att gäldenären A har en förpliktelse gentemot
borgenären B kan också uttryckas så, att borgenären B har en rättighet mot gäldenären A” Rodhe K., 1986,
Lärobok i obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 33. Se även Hagstrøm V., 2011, Obligasjonsrett,
Oslo: Universitetsforlaget, s. 26.
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För att något ska kunna betecknas som en förpliktelse i den kontext begreppet
här diskuteras, det vill säga uppdragstagares förpliktelser relevanta för ämnet fel
i tjänst, måste det vara fråga om en påkallad handling i syfte att tillgodose
intressen som primärt innehas av någon annan än den förpliktade.502 Om en
lagregel eller annan norm innehåller en skyldighet för en part att vidta viss
handling men underlåtenhet att göra så leder till konsekvenser endast för den
som är skyldig att vidta handlingen kan det knappast vara fråga om en
förpliktelse. Kihlman har i sin avhandling diskuterat förhållandet mellan plikt och
risk med slutsatsen att undersökningsplikt, reklamationsplikt och liknande inte
bör vara bärare av epitetet plikt.
En köpares underlåtelse att uppfylla sin undersökningsplikt, som utgör
exempel i Kihlmans diskussion, leder endast till att densamme inte får göra
gällande fel som kunnat upptäckas vid en undersökning.503 Det är med andra ord
främst fråga om en riskfördelande norm, ”plikten” kan inte på något sätt
genomdrivas och även om en förlorad åberopanderätt är en konsekvens i negativ
bemärkelse så kan det knappast sägas vara fråga om en civilrättslig påföljd.504 Det
är snarare fråga om en talerättsbegränsning än ett rättsmedel ämnat genomdriva
avtalet.
Uttryck för rättsliga skyldigheter i bred bemärkelse är normer som antingen
påkallar ett visst handlande eller fordrar underlåtenhet av visst handlande.505
Dessa handlingsnormer kan graderas med hänseende till huruvida det finns en
motstående rättighet samt om denna eventuella rättighet är genomdrivbar eller
inte. På förmögenhetsrättens område kan detta kopplas till huruvida den rättsliga
skyldigheten är förenad med en civilrättslig påföljd vid brist att uppfylla
skyldigheten. För att här använda en taxonomi för det nu sagda kan skyldigheter
sägas vara uttryck för alla typer av rättsliga normer som innebär att en avtalspart
ska handla på ett visst sätt medan förpliktelser är sådana handlingspåbud där den
502

Rodhe K., 1986, Lärobok i obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 34.

503

Kihlman J., 1999, Fel. Särskilt vid köp av lös och fast egendom, Diss., Stockholm:
Handelshögskolan, s. 37–38.
504

Avsnitt 8.1.

505

Rodhe K., 1964, Några reflexioner rörande förmögenhetsrättens systematik, i Karlgren H.,
(red.) Teori och praxis: studier i svensk civilrätt: skrifter tillägnade Hjalmar Karlgren, Stockholm:
Norstedts, s. 274–278, på s. 275.
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förpliktades medkontrahent också har en motstående rättighet som denna också
kan genomdriva rättsligt.506 Det ska förtydligas att det inte är genomdrivande i
bred bemärkelse som avses här utan genomdrivande genom de civilrättsliga
påföljderna.507 Det är emellertid inte möjligt att resonera i omvänd ordning. Att
en påföljd kan åläggas någon innebär alltså inte att denne i alla händelser brutit
mot en förpliktelse.508
Resonemangen ovan innebär till exempel att en fastighetsmäklares skyldighet
att vara registrerad enligt 5 § fastighetsmäklarlagen och skyldigheten att vidta
kreditprövning vid utlåningsverksamhet till konsumenter enligt 12 §
konsumentkreditlagen inte är att betrakta som civilrättsliga förpliktelser eftersom
medkontrahenten inte har en motstående rättighet och inte heller kan
genomdriva skyldigheten eftersom den inte är kopplad till någon civilrättslig
påföljd som kan åberopas i avtalsförhållandet.
Inte heller kan den undersökningsplikt som åligger köpare av fast egendom
sägas vara en civilrättslig förpliktelse, även om underlåtenhet att fullfölja
”plikten” innebär att rätten att åberopa fel som kunnat upptäckas förfaller.
Förvisso utgör scenariot ett exempel på en handlingsnorm kopplat till en typ av
civilrättslig påföljd i form av att möjligheten att åberopa vissa fel förfaller. Vad
som skiljer undersökningsplikten från förpliktelser som faller inom ramen för
förpliktelsebegreppet som här diskuteras är att den påföljd som infaller vid
underlåtenhet inte är ämnad att genomdriva en till plikten motstående rättighet.

506

Strömberg T., 1986, Om juridiska ‹‹bruksanvisningar››, i Bratholm A., Opsahl T., Aarbakke
M., (red.), Samfunn, rett, rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag, Oslo: Tano, s. 665–671 på
s. 666. Rodhe K., 1964, Några reflexioner rörande förmögenhetsrättens systematik, i Karlgren H.,
(red.) Teori och praxis: studier i svensk civilrätt: skrifter tillägnade Hjalmar Karlgren, Stockholm:
Norstedts, s. 274–278, på s. 275. Jfr även Lilleholt K., 2017, Kontraktsrett og bligasjonsrett, Oslo:
Cappelen Damm, s. 462.
507

Jfr härvid diskussionen om svårigheten att genomdriva fullgörelse, det vill säga utförande av
tjänsten i avsnitt 10.2. En form av genomdrivande som ändå får ses som tillgodoseende av de i
avtalet konstituerade rättigheterna kan emellertid även ske genom exempelvis skadestånd eller
prisavdrag.
508

Eckhoff T., Sundby N. K., 1991, Rettssystemer: ystemteoretisk innføring i rettsfilosofien, Oslo: Tano, s.
69. Rodhe K., 1964, Några reflexioner rörande förmögenhetsrättens systematik, i Karlgren H.,
(red.) Teori och praxis: studier i svensk civilrätt: skrifter tillägnade Hjalmar Karlgren, Stockholm:
Norstedts, s. 274–278, på s. 275–276.
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Kravet om att utföra ett uppdrag på ett fackmannamässigt sätt enligt 4 §
konsumenttjänstlagen är däremot ett exempel på en förpliktelse i den mening
termen här används eftersom konsumenten också har rätt till ett resultat som
kommer av att tjänsten utförts fackmässigt. Brister resultatet på grund av
underlåtenhet att utföra tjänsten fackmässigt är tjänsten förfelad enligt 9 §
konsumenttjänstlagen och konsumenten kan genomdriva sin rätt till det bättre
resultatet genom att åberopa någon av de påföljder som aktualiseras vid fel i tjänst
enligt konsumenttjänstlagen.
Om förekomsten av en kopplad påföljd är vad som skiljer en skyldighet från
en förpliktelse i förmögenhetsrättsligt hänseende kan diskussionen inte lämnas
utan att något sagts om vad en påföljd är. Några självklara rättsliga företeelser
kommer genast på tanke. Till exempel råder ingen tvekan om att prisavdrag,
avhjälpande och skadestånd alla utgör möjliga påföljder för kontraktsbrott. Men
hur är de med de rättigheter som direkt i lag inte kopplats till en påföljd men som
trots allt är genomdrivbar på processrättsliga grunder? Ett exempel som kan
nämnas är regeln i 1 kap. 2 § äktenskapsbalken. Stadgandet innebär bland annat
att makar gemensamt ska vårda hem och barn. Om en ena maken vägrar att
utföra hushållsarbete finns det ingen i lag reglerad påföljd. Däremot är det på
processrättsliga grunder möjligt att väcka en fullgörelsetalan mot den
underpresterande parten. Frågan är med detta i åtanke om det snarare är fråga
om åberopbarhet än möjlighet till genomdrivande som mest lämpligt ska få ligga
till grund för definitionen av förpliktelser.
Sammanfattningsvis kan konstateras att en förpliktelse, som i den nu
förevarande kontexten där uppdragstagares förpliktelser vars bristande
uppfyllelse kan utgöra fel i tjänst diskuteras, är handlingspåbud uppkomna inom
ett avtalsförhållande och som konstituerar en genomdrivbar rättighet för
motparten.

6.2

Förpliktelsers uppkomst

Förpliktelser kan sägas uppkomma på tre huvudsakliga vägar. Genom bindande
avtal, genom skadeståndsgrundande handlingar samt genom vad som skulle
kunna betecknas som statliga påbud, däribland inräknat förpliktande genom lag,
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förordningar, myndighetsföreskrifter och myndighetsbeslut.509 I den nu
förevarande studien om fel i tjänst är utgångspunkten att en tjänst de facto har
beställts och ett avtal torde därmed vara den huvudsakliga grunden för de
diskuterade förpliktelserna.
Avtal har sagts uppstå när parter frivilligt kommer överens om att i utbyte mot
rättigheter ådra sig förpliktelser.510 Påståendet torde inte vara ämnat att utgöra
och utgör heller inte en allmängiltig definition av vad ett avtal består i, men fångar
likväl kärnan hos de flesta avtalstyperna.511 För avtal som sluts enligt den i Sverige
förhärskande löftesprincipens512 huvudregel genom anbud förenat med
antagande accept gäller enligt avtalslagens modell att det är viljeförklaringar som
parterna avger som är bindande. Anbudsgivaren är bunden i samma stund som
anbudet ges och medkontrahenten blir bunden när denne avger sitt svar. Någon
lagregel om att avtalet i sig är bindande finns däremot inte i svensk rätt. 513 Att
avtal ska hållas adresseras istället till den okodifierade principen känd som pacta
sunt servanda.514
De för denna framställning relevanta förpliktelserna uppkommer alltså genom
avtal.515 När kontrahenterna inte är överens om en avtalsgrundad förpliktelses
509

Adlercreutz A., Gorton L., 2016. Avtalsrätt I, Lund: Juristförlaget, s. 32–33.

510

Johansson S., 2013, Något om avtalsfrihet, obligationsrätt och grundläggande fri- och
rättigheter i Tidsskrift for Rettsvitenskap, vol 126, 4–5/2013 s. 666–683. på s. 668.
511

Ett talande exempel på en undantagssituation där definitionen inte är korrekt är de benefika
avtalen, såsom gåvor och väntjänster, där naturagäldenären enbart ådrar sig en förpliktelse utan
att för den delen tillerkännas någon rättighet. Dessa avtal kan normalt inte genomdrivas innan de
frivilligt fullbordats, varför frågan om någon förpliktelse överhuvudtaget uppstått dessförinnan
aktualiseras i de fallen.
512

Som alternativ till löftesprincipen anges vanligtvis kontraktsprincipen som innebär att anbudet
kan dras tillbaka fram till den tidpunkt då accepten avges. Parterna blir med andra ord bundna av
avtalet först när ett kontrakt uppstått genom dels ett anbud, dels en accept.
513

Hellner J., 1986, Pacta sunt servanda, i Eckhoff T., Bratholm A., (red.), Samfunn, rett,
rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag, Oslo: Tano, s. 335–349 på s. 336.
514

Se till exempel Lehrberg B., 2016, Avtalstolkning: tolkning av avtal och andra rättshandlingar på
förmögenhetsrättens område, Uppsala: Iuste, s. 15.
515

Inte heller de förmögenhetsrättsliga förpliktelserna uppkommer enbart genom avtal. Exempel
på andra situationer är förpliktelsen att utge ersättning till den som utfört arbete enligt principen
om negotorium gestio och förpliktelsen att återbetala en felaktig betalning enligt principen om
condictio indebiti.
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innehåll får principer om avtalstolkning användas för att fastställa innebörden av
den omtvistade förpliktelsen.516 I första hand ska förpliktelsens innehåll då
bestämmas med hänsyn till löftesgivarens avsikt samt hur mottagaren av löftet
kunnat uppfatta det.517 Det har föreslagits att bestämmande av förpliktelser
grundad i lag skulle vara enklare med hänsyn till att det då ofta är fråga om en
penningförpliktelse.518 I ett bredare perspektiv är det måhända riktigt. På
uppdragsavtalens område finns emellertid lagbaserade förpliktelser av
utförandekaraktär och relativt vaga sådana dessutom. Ett exempel är den
allmänna plikten att visa omsorg.519
Det är emellertid inte givet att alla förpliktelser som uppstår genom avtalet
uttryckligen omfattas av parternas viljeförklaringar. Trots att anbudsgivaren är
bunden redan av sitt anbud torde ytterligare förpliktelser med andra ord kunna
uppstå också i kraft av det ingångna avtalet, till exempel för att en omständighet
kring acceptantens viljeförklaring ger upphov till ytterligare förpliktelser.520
Det är heller inte givet att avtal och därmed kontraktuella förpliktelser bara
uppstår genom ett uttryckligt anbud förenat med en överensstämmande accept.
Avtal kan uppstå även genom realhandlande och i vissa fall också genom
passivitet. Förpliktelser kan dessutom uppstå helt utom kontraktsförhållanden.
Ett exempel är lojalitetsplikt vid långvariga avtalsförhandlingar eller omsorgsplikt

516

Att parternas likalydande uppfattning om avtalsinnehållet i enlighet med dispositionsprincipen
är bindande för domstolen är en fråga av processrättslig karaktär. Ekelöf P. O., m.fl., 2016,
Rättegång: första häftet, Stockholm: Norstedts, s. 62–63. Det innebär emellertid att tolkning av
avtalsvillkor till grund för en förpliktelse bara får ske när parternas uppfattning om villkorets
innehåll går isär. Detta helt oberoende av om parternas senare överensstämmande uppfattning av
innehållet avviker från deras egentliga vilja vid avtalets ingående.
517

Norros O., 2012, Inledning till obligationsrätten, Helsingfors: Juridiska fakulteten vid Helsingfors
universitet, s. 63.
518

Norros O, 2012, Inledning till obligationsrätten, Helsingfors: Juridiska fakulteten vid Helsingfors
universitet, s. 69–70.
519

Jfr. till exempel 4 § konsumenttjänstlagen som säger att näringsidkaren med tillbörlig omsorg
ska ta till vara konsumentens intressen, 4 § kommissionslagen genom vilken kommissionären
förpliktigas att ta tillvara kommittentens intressen, 5 § agentlagen som stadgar en skyldighet för
agenten att tillvarata huvudmannens intressen samt handla lojalt och redligt mot denne och 13
kap. 12 § sjölagen där transportören åläggs att ta tillvara lastägarens intressen.
520

Situationen uppstår främst då accepten inte till sin helhet överensstämmer med anbudet.
Jfr 6 § 2st avtalslagen.
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vid avtals ingående. Ett annat exempel är förpliktelser som grundar sig i lagregler
och påverkar ett avtalsförhållande.
Det är förvisso av teoretiskt intresse att diskutera huruvida den lagstadgade
plikten att visa omsorg vid arbete på lös egendom i konsumentförhållande, för
att ta ett exempel på lagstadgade förpliktelser, är ett underförstått avtalsvillkor
eftersom det utgör tvingande rätt eller om omsorgsplikten istället ska anses
uppstått vid sidan av parternas viljeförklaringar på grund av att parternas avtal
aktiverar regeln i 4 § konsumenttjänstlagen. Den praktiska nyttan av en sådan
diskussion torde dock vara i princip obefintlig. Genom avtalet har
uppdragstagaren ådragit sig en förpliktelse och påföljder vid brott mot
förpliktelsen gör sig inte beroende av hur förpliktelsen uppkom.
Även i ytterligare fall kan förpliktelser genom avtal uppstå utan att parterna
avger viljeförklaringar. Nya förpliktelser kan exempelvis uppstå inom ramen för
ett redan ingånget avtal enligt tillitsteorin. Kanske särskilt vid uppdragsavtal med
tanke på att de avtalsförhållandena ofta fortlöper under en viss tid under vilken
parterna fortsatt kommunicerar med varandra även efter avtalsslutet. Teorin
innebär för frågan om förpliktelsers uppkomst521 att den ena av två parter handlar
på ett sätt som får motparten att fästa tillit vid den handlande partens lojalitet.522
I avtalslagen regleras ett antal olika scenarion då ett anbud inte följts av en
accept som i huvudfallet leder till bundenhet men som på grund av
anbudsgivarens passivitet ändå kan leda till ett bindande avtal och därmed också
förpliktelser. Ett exempel gäller då någon lämnar en sen accept men är av
uppfattningen att accepten kommit fram inom acceptfristen. Om mottagaren av
accepten i det fallet inser att motparten tror att ett bindande avtal kommit till

521

Tillitsteorin är inte en rättsgrundsats om avtalsbundenhet genom tillit som väcks genom
motpartens handlande utan den teori från vilken den svenska avtalslagen tar sin utgångspunkt.
Det är enligt vår lag nämligen inte viljeförklaringarna i sig som konstituerar avtalet utan parternas
tillit till medkontrahentens viljeförklaring. Grönfors K., 2013, Avtalsgrundande rättsfakta,
Stockholm: Santérus, s. 27. Tillitsteorin diskuteras även vid exempelvis förklaringsmisstag som
behandlar frågan om när en felaktig viljeförklaring inte är bindande. Här är dock den centrala
frågan hur avtal och därigenom förpliktelser kan uppstå genom den ena partens befogade tillit
och av den anledningen har diskussionen begränsats därtill.
522

Jfr Lehrberg B., 2006, Avtalsrättens grundelement, Uppsala: I.B.A., s. 88. Där författaren
beskriver det han kallar tillitsmodellen som att en viljeförklaring, trots att ingen avsikt att avge en
sådan, föreligger när den ena partens handlande av den andre uppfattas som en viljeförklaring.
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stånd måste anbudsgivaren enligt 4 § 2st avtalslagen utan oskäligt uppehåll
meddela motparten att accepten inte godtas. Underlåter anbudsgivaren att lämna
ett sådant meddelande anses avtalet ingånget trots att accepten verkligen var sen.
Med andra ord har anbudsgivaren blivit bunden av ett avtal genom sin passivitet.
Samma systematik anges i 6 § 2st avtalslagen för det fallet någon lämnar en
oren accept men är av uppfattningen att den lämnade accepten står i
överensstämmelse med anbudet. Inser anbudsgivaren att så är fallet måste, likt
den ovan nämnda ordningen, anbudsgivaren meddela motparten att accepten
inte kan godtas för att undgå bundenhet.
Detta ska jämföras med fallet som regleras genom 3 § kommissionslagen då
kommissionären genom passivitet efter att ha mottagit ett anbud av någon denne
har en befintlig affärsförbindelse med blir bunden av avtalet. En liknande
systematik kan skönjas i 9 § avtalslagen där svar på uppfordran om anbud kan
leda till bindande avtal om givaren av viljeförklaringen fäster tillit vid att dennes
meddelande utgör accept på ett anbud och mottagaren måste inse att så är fallet,
trots att denne aldrig avgett anbud utan endast uppfodrat givaren att inkomma
med ett sådant anbud.
Även i rättspraxis har det getts uttryck för en liknande tankemodell. I
rättsfallet NJA 1969 s. 409 hade exempelvis en medlem i en arbetarkommun
utfört visst arbete med att bereda en valbroschyr. Arbetarkommunen hade
uppfattningen att arbetet skulle utföras vederlagsfritt medan medlemmen
förväntade sig betalning för det nedlagda arbetet. Domstolen poängterade att
arbetet inte varit obetydligt samt att arbetet krävt ett inte obetydligt mått av
fackkunskap som den aktuelle medlemmen besatt. Det nämns också särskilt att
medlemmen i övrigt inte varit särskilt aktiv i arbetarkommunens arbete. Dessa
omständigheter lyfts till synes fram som argument för att medlemmen haft fog
för sin förväntan att erhålla ersättning för arbetet. Medlemmens rätt till ersättning
grundas slutligen på att det inte förelegat några omständigheter som talat för att
densamme borde räknat med att arbetarkommunen uppfattat arbetet med
valbroschyren som en ideell insats. Hade sådana omständigheter varit för
handen, menar domstolen, skulle medlemmen varit tvungen att särskilt klargöra
att han önskade ersättning.
Även rättsfallet NJA 1992 s. 243 ger stöd för den nu diskuterade modellen för
avtalsbundenhet. I rättsfallet var det fråga om ett rådgivningsuppdrag med därtill
hörande rådgivaransvar uppkommit. Den revisor som käranden menade gett
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felaktig rådgivning för vilken han vara ansvarig hade sedan många år varit revisor
i kärandens bolag och även bistått käranden och hennes familj i
deklarationsfrågor. Kärandeparten konsulterade revisorn angående en förstående
aktieförsäljning och menade att den information som revisorn lämnat angående
försäljningens skattekonsekvenser var felaktig och dessutom vårdslös. Svaranden
invände att denne inte var uppdragstagare i förhållande till sin motpart och att
något rådgivaransvar inte förelåg. Högsta domstolen ansåg med hänsyn till
kärandepartens befogade tillit och dess synbarhet att ett uppdragsförhållande
hade uppkommit. Revisorn blev med andra ord förpliktigad eftersom hans
huvudman uppfattat honom som sin rådgivare och att han insåg eller åtminstone
borde insett att så var fallet.
Med hänsyn till vad som kunnat sägas om de ovan nämnda rättsfallen och
avtalslagens här nämnda systematik står det klart att en förutsättning för att
förpliktelser ska uppstå genom tillit är, förutom att den ena partens handlande
ska ha lett till att motparten fäst tillit vid den andres lojalitet, även att den
handlade parten insåg eller borde insett att nämnda tillit uppstått hos motparten.
Inget sägs förvisso uttryckligen om detta i kommissionslagen regel, men av
kriteriet om att en befintlig affärsförbindelse ska finnas torde en situation där ett
anbud lämnas och motparten ändå inte inser att anbudsgivaren fäst tillit till att
kommissionären ska utföra uppdraget efter en tids passivitet inte låta sig
konstrueras.
Den internationella köplagen CISG anger en långt mer objektiv hållning. En
oren accept, avsedd att utgöra ett antagande svar och som inte väsentligt ändrar
anbudet blir bindande enligt art. 19.2 i CISG om anbudsgivaren inte invänder
mot avvikelsen i svaret. Vad som utgör väsentliga förändringar exemplifieras i
art. 19.3 CISG. Där nämns villkor om pris, betalning, varans kvalitet, mängd,
plats och tid för avlämnande, omfattningen av den ene partens ansvar gentemot
den andre och villkor om lösning av tvister. Till synes är det med andra ord endast
bagatellartade ändringar som faktiskt omfattas av regeln i art. 19.2 CISG.523
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Jfr. Håstad T., 2002, En europeisk civillag och den nordiska kontraktsrätten, förhandlingarna vid det
36 nordiska juristmötet i Helsingfors 15–17 augusti 2002, Del 1. – 2002, s. 339–366. på s. 345
not 12.
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Någon bedömning av parternas subjektiva uppfattningar ska emellertid inte göra
enligt nämnda artikel.
Även i PECL och DCFR stadgas en i relation till den svenska principen mer
objektiv regel om bundenhet vid oren accept. Enligt dem framgår att en oren
accept konstituerar ett bindande avtal om svaret inte materiellt ändrar anbudet.524
Detta förutsätter att anbudsgivaren inte invänder mot de motstridiga villkoren i
svaret.525 Anbudet anses förändrats materiellt om den svarande parten inte haft
skälig anledning att tro att anbudsgivaren skulle godta den orena accepten. 526
Förslagen till en europeisk civilkod täcker alltså in många fler situationer än den
strängt avgränsade regeln i CISG.
I nuläget torde implementeringen av CISG i svensk rätt inte innebära någon
förändring av när parterna anses bundna i svenska förhållanden. En svårare fråga
att besvara är huruvida den svenska subjektiva modellen eller den internationella
mer objektiva modellen för bundenhet vid oren accept ska tillämpas när ett
internationellt uppdragsavtal ska ingås.
Avslutningsvis kan sägas att uppdragstagares förpliktelser uppstår på grund av,
men inte i alla händelser genom, ett avtal. Förpliktelser kan uppstå genom
uttryckliga avtalsvillkor där viljeförklaringen avser ett löfte att tillgodose en
genom villkoret konstituerad rättighet för naturaborgenären, de kan också uppstå
genom lagregler, handelsbruk, allmänna principer och av domstolen konstruerad
utfyllande rätt i analogi med närliggande regler. Den ovan förda argumentationen
om tillit visar också att förpliktelser kan uppstå genom realhandlande från
uppdragstagaren, både vid avtalets ingående och under kontraktstiden, om detta
handlande föranleder befogad tillit hos naturaborgenären och gäldenären inser
att så är fallet.

6.3

Olika typer av förpliktelser

6.3.1

Grund för indelningen

Detta avsnitt är inte avsett att behandla alla tänkbara indelningsgrunder eller att
ta ett allomfattande grepp om förpliktelsernas systematik vid avtal om tjänster.
524

Art. 2:208 (2) PECL, DCFR II. – 4:208 (2).

525

Art. 2:208 (3a) PECL, DCFR II. – 4:208 (3b).

526

Art. 1:301 (5) PECL.
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Syftet är att innan felbedömning och påföljdsbestämning behandlas, ge en
överblick av de för dessa två frågor relevanta indelningsgrunder för
uppdragstagares förpliktelser. Vidare behandlar avsnittet främst sådana
indelningsgrunder som är relevanta för flera i avhandlingen behandlade frågor,
av framställningstekniska skäl. Otaliga andra indelningsgrunder kan tänkas.527
Den som är förtrogen med litteraturen vet exempelvis att det brukar göras
skillnad på penning- och naturaförpliktelser.528 I det här sammanhanget är
penningförpliktelser inte relevanta, någon anledning att behandla denna
indelningsgrund här gör sig därför heller inte gällande. En annan vanligen
behandlad indelningsgrund som här utelämnats är personliga uppdrag och
företagsuppdrag. 529 Denna uppdelning är i det här sammanhanget förvisso av
visst intresse för frågan om genomdrivande av fullgörelsepåföljder, någon
särskild behandling är emellertid inte nödvändig utan de särskilda förutsättningar
som gör sig gällande vid genomdrivande av personliga uppdrag diskuteras i det
för frågan relevanta avsnittet.530
Innan förpliktelsernas indelningsgrunder diskuteras kan det vara på sin plats
att säga något om klassificering av förpliktelser när ett uppdrag innehåller flera
olika förpliktelsetyper. En och samma uppdragstagare kan exempelvis omfattas
av både momentana och löpande förpliktelser. Frågan uppstår då om ett sådant
förhållande föranleder några problem när förpliktelsens karaktär inverkar på
felbedömning eller påföljdsbestämning. Här framhålls en kritik mot att betrakta
avtal på detta sätt, att en tjänst i sin helhet kan vara exempelvis momentan.
Att låta den dominerande förpliktelsen i avtalet avgöra vilka regler som ska
gälla skapar förvisso en viss förutsägbarhet. I praktiken kan det vara svårt att
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Hellner J., Hager R., Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 31–32. Haaskjold E., 2013, Kontraktsforpliktelser, Oslo:
Cappelen damm, s. 449.
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Hellner J., Hager R., Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 36 och 41. Haaskjold E., 2013, Kontraktsforpliktelser, Oslo:
Cappelen damm, s. 449–452.
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Hellner J., Hager R., Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal,
Stockholm: Norstedts, s. 234 och 265–266. Hesser J., 2006, Immateriella tjänster, Lund:
Studentlitteratur, s. 22–23.
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Avsnitt 10.2.
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bedöma vilken prestation som dominerar avtalet och vart gränsen går för när två
prestationer med olika avtalsrättslig klassificering i förhållande till varandra är så
självständiga att avtalet ska ses som två separata avtal.
Av förutsägbarhetssynpunkt torde ett förfarande där regelverket istället väljs
med hänsyn till vilken klassificering den brutna förpliktelsen har vara mer
lämpligt. Även bedömningen av vilken förpliktelse som brutits kan förvisso
också vara svår.531 Ett sådant förfarande torde emellertid i störst grad leda till
likabehandling och bör därför vara den föredragna metoden när det är möjligt.
Förpliktelser kan alltså delas in i grupper med flera olika utgångspunkter. 532 I
Rodhes framställning av obligationsrätten delas exempelvis förpliktelserna i de
fyra kategorierna uppfyllelseförpliktelser, ansvarsförpliktelser, borgenärsförpliktelser och gäldenärsförpliktelser.533 Den uppdelningen har valts för att
läsaren ska hjälpas förstå hur obligationsrättens frågor hänger ihop med varandra.
Inom ramen för det här avhandlingsobjektet är målet ett annat. Syftet med att
dela in förpliktelserna är i denna kontext att hitta indelningsgrunder som
underlättar utfyllning vid felbedömning och påföljdsbestämning vid avtal om
tjänster.
Apropå Rhodes indelning av förpliktelsernas kan inledningsvis sägas att
diskussion om tjänster är det kanske i första hand förpliktelser till uppfyllelse som
kommer på tal. Som nämnt ovan ligger det i ”tjänsternas huvudfåra” olika former
av arbetsprestationer.534 En del avtalstyper som här har definierats som tjänster
avser emellertid prestationer med en marginaliserad arbetsinsats. Till exempel
tillhandahållande av elektroniska leveranser, så kallade streamingtjänster. Vid
sådana avtal med marginaliserade arbetsinsatser är det ofta fråga om vad Rodhe
avsåg med begreppet ansvarsförpliktelser. Denna förpliktelsetyp avser inte en
plikt att uppfylla något utan istället ett ansvar för att viss fakta ska föreligga vid
en viss tidpunkt.535 Med exemplet streamingtjänster innebär det konkret att den
531

Jfr omständigheterna i NJA 1951 s. 271 samt NJA 2001 s. 138.
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Lehrberg B., 2006, Avtalsrättens grundelement, Uppsala: I.B.A., s. 300–302. Haaskjold E., 2013,
Kontraktsforpliktelser, Oslo: Cappelen damm, s. 449. Rodhe K., 1956, Obligationsrätt, Stockholm:
Norstedts, s. 17. Hov J., 1993, Avtalerett, Oslo: Papinian, s. 43.
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Rodhe K., 1986, Lärobok i obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 33–38.
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Avsnitt 2.2.1.
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Rodhe K., 1986, Lärobok i obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 33 och 103.
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digitala tjänsten ska inneha en viss standard.536 Huvudsakligen, men alltså inte
uteslutande, är det emellertid förpliktelser till uppfyllelse som avses vid
diskussion om förpliktelsernas indelning.
Vid systematisering av avtal kan utgångspunkten för uppdelningen tas i
avtalens karaktär eller i de enskilda rättsfrågorna. Att dela in förmögenhetsrätten
efter avtalstyper ger fördelar vid behandling av de respektive avtalstyper som
ingår i uppdelningen. Det är till exempelvis värdefullt att det finns litteratur som
behandlar frågor typiska för köprätten, entreprenadrätten med flera. I litteraturen
kan utläsas en någorlunda enig uppfattning om hur tjänsterna, åtminstone i
begreppets kärnområde, ska systematiseras efter svenska rättsförhållanden.537
För att systematisering ska kunna motiveras måste den fylla ett syfte. Till exempel
att den förenklar förståelsen av vissa problem och dess lösningar. När tjänsterna
tidigare systematiserats i olika sammanhang har det gjorts med hänsyn till fler
rättsfrågor än bara de som aktualiseras vid påföljdsbestämning. Därmed kan inte
tas för givet att den gängse begreppsdefinitionen och systematiseringen av
tjänster kommer att tjäna till någon nytta när en framställning som här avgränsas
till en specifik rättsfråga.538
När det kommer till behandling av avtal som inte faller inom ramen för de
centrala avtalstyperna kan detta betraktelsesätt istället utgöra ett hinder vid
utfyllning då det är svårt att komma till rationella slutsatser endast genom att
jämföra ett avtals strukturella likhet med andra avtalstyper. Sådana indelningar
riskerar också att leda till begreppsjurisprudens539, vilket kan vara en fara med
allmänna uttalanden om stora avtalsgrupperingar bestående av allt för disparata
avtalstyper.
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För att standarden ska upprätthållas måste förvisso arbete utföras, avtal med leverantörer ska
slutas och den tekniska plattformen ska underhållas. Huvudförpliktelsen avser emellertid att
tillhandahålla en digital streamingtjänst av viss standard. Jfr härvid Rodhe K., 1986, Lärobok i
obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 108–109.
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Begreppsjurisprudensen är en lära där strävan är att skapa en fullständig juridisk
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fall under befintliga begrepp och på så sätt minimera domstolarnas skön och skapa
förutsägbarhet genom likformig rättstillämpning. Se exempelvis Lehrberg B., 2018, Praktisk
juridisk metod, Uppsala: Iuste, s. 242–244.
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Med den inriktning förevarande avhandlingsarbete har är det mot bakgrund
av det nu sagda en indelning med hänsyn till de enskilda förpliktelsernas karaktär
snarare än avtalen i sin helhet som kommer att leda till störst nytta. När en tvist
uppstår i ett oreglerat fall kan då indelningen användas för att identifiera
karaktären hos den i tvisten påstådda förpliktelsen för att sätta den i rätt kontext
utan hinder av huruvida avtalet i sin helhet mest liknar den ena eller den andra
delen av förmögenhetsrätten.
Att systematisera tjänsterna är heller inget ändamål i sig. Hur en rättsvetare
väljer att skapa en koherent logik inom ett rättsområde bör inte vara beroende
varken av vad som tidigare sagts eller vad som i ett brett rättsligt perspektiv ter
sig mest naturligt. Hur systematiseringen sker måste få bero på vad syftet med
systematiseringen är. I det här avhandlingsprojektet är målet att fastställa
utgångspunkter för felbedömning och påföljdsbedömning för tjänster i
oreglerade fall. Systematisering av förpliktelserna ska därmed tjäna det syftet.
Uppdelningen måste därför anpassas till likheter och olikheter mellan
uppdragstagarens förpliktelser när det kommer till frågor om just fel och
påföljder medan andra faktorer får mindre betydelse.
6.3.2

Tiden för uppfyllelse

Det är möjligt att systematisera förpliktelser utifrån den frekvens och löptid som
normalt gäller för de olika förpliktelsetyperna. Här kommer förpliktelser utifrån
tiden för uppfyllelse att beskrivas i en skala med fyra punkter. Nämligen
återkommande, fortlöpande, ackumulerande samt momentana engångsförpliktelser.
Återkommande förpliktelser kännetecknas av att en uppgift ska utföras
regelbundet eller vid behov. Vid ett tillsvidareavtal om lokalvård är
huvudförpliktelsen att vårda miljön för vilken avtalet gäller men knappast att
hålla miljön i ett visst skick hela tiden utan det är naturligt att miljöns skick
varierar något över tid. Om städfirman i exemplet enligt avtal ska städa
arbetsplatsen en viss veckodag varje vecka så torde det vara oproblematiskt med
ett påstående om att det rör sig om ett icke-momentant avtal.
Huvudförpliktelsen, att hålla arbetsplatsen i gott skick, kan aldrig uppfyllas utan
denna pågår under hela avtalstiden. Däremot finns det ett momentant inslag i
faktumet att huvudförpliktelsen specificerats med att städning ska ske en gång i
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veckan. Denna förpliktelse uppfylls genom att en arbetsuppgift genomförs
regelbundet, förpliktelsen har alltså karaktären av att vara återkommande.
En fortlöpande förpliktelse karaktäriseras av att den är perdurerande och alltså
pågår över viss tid. 540 Huvudförpliktelsen i ett förvaringsavtal är exempelvis
vårdplikt för den omhändertagna egendomen. Denna förpliktelse avslutas inte
genom att en arbetsuppgift genomförs. Förpliktelsen är istället att vid varje givet
tillfälle inom givna tidsramar verka för att förebygga skador och hålla
förvaringsmiljön gynnsam för egendomen, det är alltså en typ av fortlöpande,
eller perdurerande förpliktelse. Ett annat exempel på denna typ av pågående
förpliktelse är leverans av telefonitjänster. Huvudförpliktelsen för en
telefonoperatör torde i alla händelser vara att tillhandahålla fungerande telefoni
under avtalstiden. Plikten blir med andra ord aldrig fullgjord utan upphör först
när avtalet sägs upp eller löper ut.
Ackumulerande förpliktelser är en engångsplikt som fortlöper. Det är alltså
varken fråga om den ovan beskrivna perdurerande plikten eller nedanstående
engångsförpliktelser. Det är istället fråga om en typ av engångsplikt som
fullbordas när resultatet uppnåtts men den saknar det momentana inslaget. Vid
ett avtal om restaurering av en möbel är huvudförpliktelsen att åstadkomma ett
visst resultat. Möbeln ska bearbetas till dess den har det skick den enligt avtalet
ska ha efter tjänstens avslutande. En sådan förpliktelse uppfylls inte ögonblickligt
utan istället gradvis och resultatet ackumulerar därmed över tid.
Momentana engångsförpliktelser är just det; en ögonblicklig prestation. En
momentan förpliktelse karaktäriseras av att den presteras vid en viss tidpunkt,
prestation av varan i ett köpeavtal är ett typexempel på en momentan
förpliktelse.541 Dessa förpliktelser är inom ramen för avtal om tjänst nära
540

Begreppet perdurerande plikt verkar inte ha vunnit samma hävd som momentan plikt.
Sundberg använder sig av begreppet men i regel används istället begreppet varaktig. Denna
senare begreppsanvändning är dock inte helt lyckad då den endast beskriver att plikten inte är
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och att uppfyllelse ska ske konstant. För Sundbergs användning av begreppet perdurerande se
Sundberg J., 1966, Om ansvaret för fel i lejt gods, Stockholm: Norstedts, s. 65. För användning
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besläktade med köpet. Inte minst därför att denna typ av plikt tenderar att vara
en plikt att prestera ett visst resultat.542
Att det är möjligt att systematisera förpliktelser på detta sätt är i sig inte en
anledning att också göra så. Systematiseringen ska tjäna ett syfte. För ändamålet
att utforma verktyg för felbedömning och påföljdsbedömning är det hjälpfullt att
ställa dessa förpliktelsetyper mot varandra. Systematiseringen är nyttig för att
diskutera godtagbar standard när sådan inte framgår av avtalet. Vidare är det
hjälpfullt att analysera förpliktelsetypen för att avgöra när ett konstaterat fel är
hävningsgrundande och som ska visas nedan är konceptet med perdurerande
förpliktelser avgörande för förståelsen av prisavdrag, både vad gäller dess
tillämplighet och beräkningen av prisavdragets storlek.543
Systematiseringen bidrar med en tankemodell för att mäta metodansvarets
omfång och därmed förenklar analysen av uppdragsgivarens möjlighet att häva
avtalet innan tjänsten fullgjorts. Vid de fortgående förpliktelserna är kravet på
godtagbar metod högst. Det är vid avtal om förvaring inte acceptabelt att klimatet
i lagerlokalen understiger godtagbar standard. Skulle det inträffa, även om bara
för en kort tid torde uppdragsgivaren ha möjlighet att häva avtalet, antingen för
att kontraktsbrott redan har begåtts eller på grund av principen om hävningsrätt
vid anteciperade avtalsbrott.544
Vid återkommande förpliktelser är kravet lägre. Om ett avtal om lokalvård
innebär att kontorslokaler ska städas varje dag och hållas i ett visst skick torde
hävningsgrundande kontraktsbrott inte begåtts om uppdragstagaren väljer att
vänta en dag med att städa golven till förmån för att uppnå ett bra resultat på
andra ytor, trots att golven vid tillfället var lätt nedsmutsade. Möjligheten att häva
avtalet före uppdragstidens utgång vid ackumulerade förpliktelser är helt
begränsad till reglerna om anteciperade avtalsbrott. Får uppdragsgivaren kunskap
om att uppdragstagaren använder metoder som med stor sannolikhet kommer
att skada en möbel som är föremål för ett restaureringsavtal är hävning således
möjlig medan uppdragsgivaren i övriga fall måste ge uppdragstagaren frihet att
försöka uppnå det avtalade resultatet inom ramen för uppdragstiden.
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6.3.3

Omsorgsplikt och resultatplikt

I litteraturen talas det om förpliktelser att uppnå ett visst resultat respektive plikt
att visa omsorg. Denna uppdelning av tjänsteförpliktelserna delas även av Högsta
domstolen, det framgår bland annat av NJA 2013 s. 1174 där domstolen menade
att:
En tjänst ska utföras på ett sätt som stämmer överens med vad som följer av
avtalet. Ibland kan detta innebära att säljaren tar på sig en resultatförpliktelse och
därför ska se till att ett visst resultat uppnås. Avtalet kan också innebära att säljaren
tar på sig en omsorgsförpliktelse, som innebär antingen att säljaren ska eftersträva
ett bestämt resultat eller att han ska eftersträva bästa möjliga resultat. Vilken typ
av förpliktelse som gäller i det enskilda fallet får avgöras med stöd av
sedvanlig avtalstolkning.545

Av domskälen i det ovan citerade målet är det tydligt att domstolen anser denna
uppdelning av förpliktelserna vara relevant för frågan om vad naturaborgenären
med fog kan förvänta sig, eller med andra ord; har rätt att kräva.546 Indelningen
är således relevant framförallt vid felbedömning då jämförelse mellan vad som
kan krävas enligt avtalet och vad som de facto levererats ska göras.547
Att förpliktelser till uppfyllelse kan delas in i resultat- och omsorgsförpliktelser
är en förenkling, egentligen rör det sig om åtminstone tre kategorier av tjänster,
alla med avseende på resultat. Dessa kan beskrivas som en plikt att uppnå ett
visst resultat, en plikt att sträva efter ett visst resultat och en plikt att uppnå ett
så bra resultat som möjligt.548 Gränsen mellan dessa tre är inte alltid knivskarp,
som exempel på en svårbedömd situation kan återigen nämnas vissa
veterinärtjänster såsom operation av ett sjukt djur. Att veterinären inte förpliktar
sig att uppnå ett visst resultat torde stå klart. Men huruvida det är frågan om att
sträva efter ett visst resultat (ett friskt djur) eller att sträva efter ett så bra resultat
som möjligt (ett friskt djur och så få komplikationer som möjligt) är inte lika
545
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självklart. Måste veterinärer till exempel använda marginellt mindre invasiva
metoder om de innebär större risk för komplikationer för att uppnå ett så bra
resultat som möjligt eller är det i stället så att veterinären ska välja säkra metoder,
trots att de kräver större ingrepp med längre läketid?549
Rodhe menade att kategoriseringen av resultat- respektive omsorgstjänster
inte lämpar sig som grund för indelning av tjänster för förpliktelsernas innehåll
men att de olika typerna kan vara värdefulla att utgå ifrån vid analys av en
förpliktelses innehåll.550 För att avgöra om en tjänst är felaktig, kan det med andra
ord vara av värde att utgå från vad näringsidkaren åtagit sig, att uppnå ett visst
resultat eller att med omsorg ta till vara motpartens intressen. För det senare
scenariot krävs vårdslöshet för ersättningsskyldighet medan det tidigare aktiverar
ett sorts strikt ansvar om resultatet inte uppnås.551
Resultatplikt skulle exempelvis kunna vara en förpliktelse inom ramen för ett
avtal om arbete på egendom där naturagäldenären ska se till att avtalsobjektet ska
ha en viss funktion vid avslutat arbete. Vid köp ska varan vara ägnad för de
ändamål varor av samma typ i allmänhet är, eller vara ägnad för de särskilda
ändamål som varan skulle användas förutsatt att säljaren insett det särskilda
ändamålet.552 På samma sätt är det med resultatförpliktelser vid materiella
tjänster. Objektets funktion ska vara ägnat för de ändamål som objekt av samma
typ är i allmänhet alternativt till det särskilda mål som beställaren avsett om
uppdragstagaren bort inse det särskilda ändamålet.
En omsorgsförpliktelse att sträva efter bästa möjliga resultat är typiskt sett
exempelvis den plikt en kommissionär ådrar sig vid löfte att sälja kommittentens
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För exemplets skull bör det nog nämnas att en veterinär som står inför en valmöjlighet som
den i exemplet bör rådgöra med beställaren om det är rimligt med hänsyn till omständigheterna.
Exemplet är snarast menat som en illustration av en typisk förpliktelse att visa omsorg.
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Rodhe K., 1986, Lärobok i obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 41–42.
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egendom. Kommissionären ska då typiskt sträva efter skyndsam försäljning samt
bästa möjliga pris och försäljningsvillkor.553
En omsorgsförpliktelse som går ut på att sträva efter ett visst resultat kan
exempelvis vara plikten att bevara egendom under viss tid. Typiskt sett kan en
sådan plikt sägas gå ut på att den som tar emot annans egendom inom ramen för
ett avtalsförhållande ska sträva efter att egendomen bevaras i samma skick som
när den lämnades in och vid avtalstidens slut överlämna godset i oförändrat
skick.554 Löftet är typiskt sett inte att garantera att egendomen bevaras i en viss
standard. Angående den i 5 § kommissionslagen reglerade vårdplikten för
kommissionärer sas det angående detta i förarbetena att ”I övrigt får man falla
tillbaka på hur en samvetsgrann och kunnig yrkesman skulle ha agerat i en motsvarande
situation.”555 Det är alltså den metod som används vid strävan efter resultatet som
är central för uppfyllelse av en plikt att omsorgsfullt sträva efter ett visst resultat.
Som Heidbrink redan konstaterat är det i det enskilda fallet avtalet som måste
vara utgångspunkten för hur en given förpliktelse ska klassificeras.556 I ett
sammanhang som detta får diskussionen stanna vid hur olika förpliktelser typiskt
sett ska klassificeras utifrån resultat och omsorg men i ett enskilt fall kan mycket
väl tänkas att en uppdragstagare som åtagit sig en plikt som typiskt sett går ut på
att visa omsorg men likaväl garanterat ett visst resultat. Förpliktelserna i ett givet
avtalsförhållande kan justeras i både lättande och skärpande riktning, exempelvis
genom ett särskilt löfte såsom en garanti eller en friskrivning. Även andra
omständigheter i det enskilda fallet kan justera förpliktelsernas innebörd i ett
givet fall.557
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Kommissionärens omsorgsplikt regleras i 4 § kommissionslagen. Att den reglerade
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6.3.4

Materiella och immateriella förpliktelser

Ett traditionellt sätt att dela upp uppdragsavtalen är att göra åtskillnad mellan
materiella och immateriella tjänster.558 Nyttan med en sådan uppdelning,
åtminstone när det kommer till frågor om fel och påföljd, bör ifrågasättas. Finns
det ett legitimt syfte till att sträva efter en uttömmande systematisering eller kan
rättsvetenskapen nöja sig med att gruppera de relativt få uppdragsavtal som
faktiskt dras med gemensamma tvistelösningsproblem och där likartade
lösningar är lämpade? Som exempel kan nämnas arbete på egendom. Gruppen
hör till kategorin materiella tjänster där de flesta nog får sägas mena att även
behandling av person ingår. Vad är då nyttan med att gruppera behandling av
person och arbete på lös sak tillsammans? Skadeståndsfrågor kan knappast
komma att lösas på likartade sätt. Frågan om fullgörelse skiljer sig i de allra flesta
fall mellan de två avtalstyperna. Preskriptionsfrågorna är vitt skilda från varandra
och när det kommer till ändrings- och tilläggsarbeten finns det knappast någon
som skulle argumentera likartat i de två fallen.
Å andra sidan finns det generella skillnader mellan materiella och immateriella
tjänster som motiverar en uppdelning mellan dem. Till exempel ter det sig
generellt mer främmande att göra analogier till regler om kontrollansvar vid
immateriella tjänster än vid materiella.559 Kritiken ligger väl snarare i att denna
uppdelning ofta framställs som en fullständig uppdelning av tjänsterna, att det är
fråga om två kategorier i vilka varje given tjänst kan hänföras till. Men som
exemplet med behandling av person visar är det alltså inte lämpligt att betrakta
indelningen på det viset. Alltjämt är det av värde att diskutera uppdelningen i
materiella och immateriella tjänster för de ändamål som här är för handen.
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Hellner J., Hager R., Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal,
Stockholm: Norstedts, s. 231. Hesser J., 2006, Immateriella tjänster, Lund: Studentlitteratur.
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Hellner konstaterar i sitt verk om särskilda avtal att begreppet immateriella
tjänster inte hör till den vedertagna juridiska begreppsbildningen.560 Huruvida
detta påstående fortfarande är giltigt bör mot bakgrund av begreppets ökade
användning utmanas. Nu har en bok med titeln immateriella tjänster utgivits.561
Gruppen immateriella tjänster hade också diskuterats under beteckningen i en
departementsskrivelse om en ny konsumenttjänstlag.562 Sedan dess har även en
skrift av Dotevall vid namn fullmakt och immateriella tjänster utgivits år 2013.
Begreppet används också flitigt av bland andra Unger.563 Termen får därför
numera anses vedertagen inom juridiken. Att dess innehåll inte låter sig beskrivas
utan vidare är en annan sak.
Som redan konstaterats på flera håll får de immateriella tjänsterna bestämmas
negativt. 564 Detta på grund av att de är så disparata och svårgrupperade att någon
annan metod inte är lämplig. De uppdragsavtal som faller utanför definitionen
av de materiella uppdragen är följaktligen immateriella.
I litteraturen har det föreslagits att immateriella tjänster utgörs av tjänster som
”inte avser fysiska föremål”.565 Vad som menas med att en tjänst avser ett fysiskt
föremål är något oklart. Språkligt torde exempelvis besiktning och analys av
fysiska föremål i strid med gängse uppfattning inte kunna utgöra immateriella
tjänster enligt nämnda definition.566 Ytterligare förslag till definition är att de
immateriella uppdragen är uppdrag som inte går ut på tillverkning eller
560
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behandling av sak.567 En sådan definition ter sig opraktisk då det lämnar arbete
på fast egendom och lös egendom som inte utgör lösa saker utanför gruppen.
Även arbete på fysiska objekt som inte utgör egendom eller saker, exempelvis
människokroppen, lämnas utanför definitionen och det torde inte råda några
tvivel om att många av de rättsliga problemen som är verkliga för arbete på saker
också gör sig gällande även vid arbete på andra fysiska objekt men alltjämt inte
vid immateriella prestationer. Överlag tycks systematiseringen av uppdragsavtal
genom gruppering i materiella och immateriella uppdrag halta på grund av en
bristande diskussion av hur de materiella tjänsterna ska definieras.
Om de immateriella tjänsterna definieras av att de inte utgör materiella tjänster
är det frågan om hur de materiella tjänsterna ska bestämmas som får stå i centrum
för diskussionen om vad som utgör immateriella tjänster. Att bestämma
gränserna för gruppen materiella tjänster med samma metod, alltså att säga att
allt som inte utgör immateriella tjänster utgör materiella tjänster, leder givetvis
ingenstans. När man i litteraturen diskuterar de immateriella tjänster och
metoden för identifiering av dem beskrivs jämförelseobjektet, de materiella
tjänsterna, olika. Bengtsson talar som tidigare nämnts om uppdrag som inte går
ut på tillverkning eller behandling av sak.568 Diskussionen förekommer dock inte
i en kontext där författaren försöker gruppera de immateriella tjänsterna.
Uttalandet används endast som inledning till en deskriptiv framställning av
sysslomannaskap, en undergrupp till de immateriella tjänsterna.
Bengtsson ger dock vad som framstår som en uttömmande definition av de
materiella tjänsterna när han beskriver dem som entreprenadavtal eller arbete på
lös egendom.569 Språkligt får uttalandet tolkas som ett ställningstagande om en
absolut definition. Huruvida Bengtsson verkligen menade att uttala sig om
uppdragens systematisering är likt det nyss omnämnda uttalandet oklart med
hänsyn till den kontext uttalandet förekommer i. Oavsett Bengtssons ambitioner
kan konstateras att definitionen inte är helt lyckad i ett bredare perspektiv. För
567
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vad som idag gäller enligt den konsumenträttsliga regleringen duger definitionen
gott. Vad som borde omfattas av begreppet materiella tjänster däremot är bredare
än så. Parter ingår otvivelaktigt uppdragsavtal som inte träffas av
konsumenttjänstlagens tillämpningsområde men som likväl är av liknande
karaktär och därmed bör ingå i begreppsbildningen för att skapa klarhet i vilka
tjänster som omfattas av de principer som gäller för uppdragsavtal där arbete på
ett fysiskt objekt är den centrala förpliktelsen.
Hellner däremot använder i en diskussion om definitionen av immateriella
tjänster uppdrag som är knutna till fysiska föremål som jämförelseobjekt.570 Även
denna definition är inte helt tillfredsställande då exempelvis besiktningstjänster,
kommission och konstnärligt måleri, som i de flesta fall torde anses vara knutna
till ett fysiskt objekt skulle ingå i definitionen av de materiella tjänsterna.571
Unger definierar de materiella tjänsterna som fysiskt arbete på egendom eller
person.572 Denna definition stämmer bättre överens dels med hur de immateriella
tjänsterna brukar exemplifieras, 573 dels med regelverkets systematik. De tjänster
som enligt Ungers definition tillhör de materiella tjänsterna saknar till stor del
reglering. Den enda specifika lagstiftning som omfattar delar av tjänstegruppen
är konsumenttjänstlagen med sitt resultatbaserade regelverk. Lagens regler om
fel, kontrollansvar samt regler om tilläggs- och ändringsarbeten passar väl när
uppdragsgivaren förväntar sig att ett fysiskt objekt efter tjänstens utförande ska
ha en viss funktion efter utfört arbete. De tjänster som enligt Hellners metod är
att betrakta som immateriella, är även de i stort oreglerade. Av den lagstiftning
som finns kan emellertid ett mönster av omsorgsplikt i motsats till resultatkrav
570
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skönjas dels genom förekomsten av lagreglerad omsorgsplikt, dels genom
avsaknaden av felregler. 574 Unger använder i sin framställning inte Hellners
metod för definiering av immateriella tjänster utan gör istället en exemplifierande
uppräkning av immateriella uppdragsavtal.
Johansson har i sin kommentar till konsumenttjänstlagen valt en annan ingång
till diskussionen om de immateriella tjänsternas gränser. Johansson menar att
gränsdragningen575 mot de immateriella tjänsterna får göras utifrån vilket det
dominerande inslaget i tjänsten är.576 Att problematisera faktumet att sådana
tjänster som typiskt sett kan hänföras till de materiella tjänsterna ofta också
innehåller immateriella inslag tycks Johansson hittills vara tämligen ensam om.
Diskussionen är dock i allra högsta grad av vikt. Lackering av en bil måste i alla
händelser klassificeras som arbete på egendom. En klar skillnad ligger emellertid
om uppdraget endast avser att lackera bilen i en viss färg eller om det finns ett
dominerande konstnärligt åtagande i huvudförpliktelsen. I det senare fallet är
resultatet, att åstadkomma ett vackert motiv, främst föremål för en subjektiv
bedömning. I det förra fallet däremot är resultatets kvalitét främst att bedöma
efter hur bra lackeringen kommer att skydda karossen från väder och huruvida
plastdetaljer och glasrutor lämnats oskadade vid arbetet, det vill säga objektets
funktion efter utfört arbete.
De flesta tjänster som traditionellt hänförs till de materiella innehåller ofta
inslag av rådgivning. I konsumenttjänstlagens 6–7 § regleras inte minst
näringsidkarens skyldighet att avråda från onödiga och kostsamma tjänster. Det
ska anmärkas att när ett avtal klassificeras som ett sådant materiellt uppdrag som
omfattas av lagens regler kommer även immateriella inslag att omfattas.577 När
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det dominerande förpliktelserna i tjänsten utgörs av immateriella inslag 578 Ett
exempel är sådana överlåtelsebesiktningar som köpare brukar låta utföras på den
för köpet aktuella fastigheten. En sådan tjänst var föremål för tvist i rättsfallet
NJA 2007 s. 962 där domstolen konstaterade att tjänsten inte omfattades av
konsumenttjänstlagens direkta tillämpningsområde.579
Många tjänster är givetvis så till sin natur att de till sin helhet svårligen kan
hänföras till varken materiella eller immateriella tjänster, oavsett hur man väljer
att definiera dem. Som exempel kan nämnas att en kommissionär utför arbete på
den egendom som köpts in för kommittentens räkning. Den gängse meningen
tycks vara att man då bör välja regelverk utifrån vad som utgör huvudparten av
tjänsteutövarens förpliktelse.580 I många fall är detta säkert den mest praktiska
och för parterna mest förutsägbara metoden. Gäller frågan skadestånd för
kontraktsbrott, att uppdragsgivaren åberopat att det föreligger fel, måste
emellertid en invändning härom framställas. Det ter sig opraktiskt att diskutera
ansvarsreglerna som gäller för arbete på egendom när det i själva verket är så att
felet uppstått vid utförandet av en immateriell del även om det är fråga om ett i
huvudsak materiellt uppdrag. Som exempel kan nämnas snickaren som i
anslutning till uppförandet av en träkonstruktion också lämnar skötselråd för att
undvika fuktskador i träet. I ett sådant fall förefaller det istället skäligt att titta på
de vedertagna reglerna om rådgivningsansvar snarare än att diskutera analogier
från konsumenttjänstlagens regler för arbete på egendom om ett vårdslöst råd
leder till skada för beställaren.
Ibland förmedlas inställningen att immateriella uppdrag i regel innebär att visa
omsorg och inte att prestera ett visst resultat.581 Det kan därvid vara lockande
med ett anförande om att det föreligger en korrelation mellan denna nämnda
uppdelning och distinktionen mellan resultat- och omsorgsförpliktelser. Det vill
säga att det till de materiella tjänsterna hör en förväntning på ett visst mätbart
578
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resultat medan de immateriella tjänsterna karaktäriseras av en omsorgsplikt. Vid
närmare studier kan det dock konstateras att både de materiella och de
immateriella tjänsterna innehåller moment av förpliktelser att uppnå mätbara
resultat såväl som att visa omsorg. Advokaten som åtar sig att upprätta ett
gåvobrev åtar sig förvisso att med omsorg ta till vara klientens intressen.
Åtagandet torde dock även innebära att producera en juridiskt bindande
gåvoutfästelse. Detsamma gäller för den som åtar sig att sköta annans bokföring.
Givet är att uppdraget ska utföras med omsorg. Lika givet är att bokföringen ska
vara korrekt och uppnå en viss given standard. Snickaren som i huvudsak åtagit
sig att uppnå ett visst resultat genom att konstruera något torde inte belastas av
samma stränga plikt för en del av uppdraget som går ut på att lämna skötselråd
för tjänstens föremål.
I DCFR regleras uttryckligen dels förpliktelser att visa omsorg (obligation of
skill and care),582 dels förpliktelser att uppnå ett visst resultat (obligation to
achieve result).583 Reglerna förekommer i referensverkets avdelning innehållande
generella regler för avtal om tjänster, det vill säga både materiella och immateriella
tjänster.584
Som ett exempel på en tjänst där båda förpliktelsetyperna blir relevanta kan
nämnas att revisorn i huvudsak ägnar sig åt immateriella tjänster. Men kan en
revisors arbete med att ställa upp resultat och balansräkning för ett bolag ses som
en tjänst där inget mätbart resultat kan förväntas? Är bokföring en tjänst som
främst karaktäriseras av att arbete förenat med omsorgsplikt ska utföras under
en viss tid? Vad man vid tvistelösning om brott mot resultat eller omsorgsplikt
bör göra är att först konstatera om det felande momentet i tjänsteutövningen
(inte tjänsten i sin helhet) har karaktären av en resultat- eller omsorgsförpliktelse.
Sammanfattningsvis får sägas att indelningen av materiella och immateriella
tjänster har viss betydelse, exempelvis vid frågor om hävning, men att en viss
försiktighet bör tas med att lägga allt för stor vikt vid indelningen när det kommer
till frågor om fel och påföljd. Framförallt bör klassificering av hela
avtalsförhållanden med utgångspunkt i huvudförpliktelsen undvikas då sådana
grova förenklingar av rätten riskerar att undergräva likabehandling.
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6.3.5

Onerösa och benefika förpliktelser

En onerös förpliktelse kännetecknas av att den utförs mot betalning eller annan
motprestation och benefika förpliktelser är dess motsats.585 När benefika avtal
diskuteras är det kanske framförallt bundenhet som står i fokus.586
Utgångspunkten för avhandlingsämnet är dock frågor som aktualiseras först när
ett bindande avtal är ingått. Huruvida en förpliktelse blivit bindande med krav på
motprestation eller inte har emellertid inverkan både på felbedömning och på
påföljdsbestämning. Framförallt handlar det här om att belysa de avvikelser som
gäller vid benefika förpliktelser.
Benefika avtal förekommer i flera förmögenhetsrättsliga grenar. Gåva är till
exempel en benefik variant av köp men även byte. Gåvor regleras i gåvolagen
men denna reglerar uteslutande frågor om bundenhet. Frågor om fel och
påföljder omfattas inte av svensk lagstiftning utan får som många andra avtal
lösas med allmänna rättsgrundsatser och analogier. När det kommer till benefika
förpliktelser är läget därför något annorlunda för tjänsterna. För denna typ av
avtal saknas det helt regler i svensk rätt och större försiktighet krävs eftersom
analoginormerna, så när som på de föråldrade reglerna i 11 kap. HB,587 är avsedda
för onerösa avtal.588
Låneavtal är vidare en benefik variant av hyra medan den benefika varianten
av försträckning saknar en juridisk benämning. Avtalstypen förekommer
emellertid och här har den fått bära det namn som förekommer i folkmun,
nämligen räntefria krediter. Tjänsternas benefika motsvarighet är inte särskilt
omskriven men har behandlats i viss äldre praxis och brukar diskuteras under
begreppet väntjänster.

585

Hellner J., Hager R., Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal,
Stockholm: Norstedts, s. 278.
586

Se exemplevis NJA 1977 s. 717. Det så kallade porschemålet som avsåg giltigheten av ett
gåvobrev. Tvisten hade givitvis inte uppstått och framförallt inte blivit föremål för prövning i
Högsta domstolen om det varit fråga om en onerös plikt.
587

I dagsläget är endast två paragrafer alltjämt gällande och dessa reglerar bevaringsplikt
respektive utlämningsplikt för låntagaren.
588

Hellner J., Hager R., Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal,
Stockholm: Norstedts, s. 279–280.
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Oneröst avtal

Benefikt avtal

Köp och byte

Gåva

Hyra

Lån

Försträckning

Räntefri kredit

Tjänst

Väntjänst

Ansvarsfrågan vid bristfälligt genomförande av tjänster som utförts utan krav på
ersättning kan inte hanteras på samma sätt som vid onerösa uppdragsavtal. Det
måste sättas i fråga huruvida det är skäligt att ålägga uppdragstagare ansvar för
skador hänförliga till tjänsteutövningen när denne inte får ersättning för
uppdragets utförande. Dels med hänsyn till den ekonomiska snedfördelning det
skulle innebära, dels med hänsyn till hur omständigheten att en tjänst är gratis
inverkar på vilka förväntningar som kan anses befogade i relation till onerösa
uppdragsavtal.
I NJA 1964 s. 80 hade en person åtagit sig att utan ersättning spela i två olika
hästlopp åt en bekant. Han fick kontanter att satsa och en skriftlig instruktion för
vilka summor som skulle satsas i de olika loppen. Uppdragstagaren underlät
emellertid att följa instruktionen med resultatet att uppdragsgivarens vinster
uteblev. I det första av de två loppen uppdragsgivaren ville satsa hann
uppdragstagaren inte fram till biljettluckan innan den stängde inför loppet.
Anledningen till detta var enligt hans egen berättelse att han själv tänkt spela i
samma lopp och därför ville se provstarterna för att avgöra hur han skulle välja
att spela. När han begav sig till luckan för att satsa både sina egna och
uppdragsgivarens pengar var kön så lång att han inte han fram i tid.
Uppdragstagaren menade att han förvisso hade kunnat ställa sig tidigare i kön
men att han då riskerat att missa provstarterna eftersom köerna redan från början
kan vara ganska långa.
Högsta domstolen menade att uppdragstagarens handlande med hänsyn till
uppdragets art inte varit försumligt avseende det första loppet och att
skadeståndsskyldighet inte uppstått. I det andra loppet, där uppdragstagaren inte
heller satsade pengar åt sin uppdragsgivare på grund av att han, åter igen enligt
egen utsago, känt sådan olust över att inte lyckats spela i det första loppet och
därför försökt att vinna igen pengarna men förlorat dem innan det lopp han
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skulle spelat i började. Domstolen ansåg i den delen att skadestånd för utebliven
vinst skulle utgå.589
Målet visar att uppdragsförpliktelser kan uppstå även vid benefika avtal. Ingen
nedsättning gjordes i skadeståndets storlek i den del uppdragstagaren blev
ersättningsskyldig, vilket tyder på att ingen förändring i avtalets riskfördelning
ska göras med hänsyn till avtalets benefika karaktär. Målet visar också att
lojalitetsplikten inte är lika vidsträckt vid benefika avtal. I ett oneröst förhållande
torde uppdragstagaren blivit ersättningsskyldig även för utebliven vinst i det
första loppet. Orsaken till skadan var att uppdragstagaren satt sina egna intressen
framför uppdragsgivarens vilket i ett fall som det nu diskuterade torde vara illojalt
i ett oneröst uppdragsförhållande. I det aktuella fallet var förutsättningen för
överenskommelsen att uppdragstagaren skulle satsa pengarna när han ändå skulle
närvara vid travbanan i egna intressen.
I rättsfallet NJA 1986 s. 402 hade svaranden inom ramen för ett tipsbolag vid
ett tillfälle åtagit sig att lämna in tipskupongen. När denne inte gjorde så i tid och
det sedermera visade sig att tipsraden hade inbringat en större vinst väcktes
frågan om skadeståndsskyldighet gentemot de övriga delägarna.
Högsta domstolen fann att ett enkelt bolag hade kommit till stånd genom den
verksamhet bolagsmännen tillsammans bedrev och trots att svaranden varit
förpliktigad att lämna in kupongen ålades i enlighet med reglerna om enkla bolag
ingen ersättningsskyldighet för den uteblivna vinsten.
Målet skiljer sig alltså från det tidigare diskuterade på det sättet att svaranden
haft ett delat vinstintresse med kärandeparterna. Dessa omständigheter skulle
förvisso kunna ligga till grund för ett argument om att inte jämföra målet med de
typiska uppdragsavtalen. Vid vänstjänster torde emellertid omständigheten att
uppdragstagarens vinstintresse är sammanknutet med uppdragsgivarens inte
höra till ovanligheterna. I sådana situationer kan därför argumenteras för att
jämkningsreglerna i bolagslagen istället bör användas analogt. Vid onerösa avtal

589

Det har diskuterats om det i förhållande till handelsbalkens regler mildrade ansvaret beror på
avtalets benefika karaktär eller om det istället är förpliktelsens art, att spela om pengar för annans
räkning, som varit orsaken till ansvarslättnaden. Agell A., 1966, Om spelvinster, hedersskulder
och väntjänster, i Jareborg N., (red.), De lege. Juridiska fakulteten i Uppsala. Årsbok. Årgång 3, 1993, s.
327–352 på s. 328.
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torde liknande situationer knappast uppstå varför argument för en sådan
jämkningsgrund enbart kan bli aktuell vid väntjänster.
Historiskt sett har de flesta uppdrag precis som i de ovan refererade målen
bestått av arbetsprestationer och när en uppdragstagare valt att utföra ett sådant
arbete utan ersättning torde det i huvudfallet varit av vänskap eller av ideella
syften. I ett sådant fall kan den omständigheten med relativ enkelhet vägas in i
analysen när ansvarsfrågor diskuteras.
När det kommer till sak- och personskador har Högsta domstolen till synes
intagit en strängare hållning vid väntjänster. I NJA 1948 s. 701 och
NJA 1948 s. 752 ålade domstolen uppdragsgivaren i ett väntjänstförhållande
ansvar för sakskada orsakad genom uppdragsgivarens försumlighet. I det
sistnämnda målet var det fråga om förvaring av en bil och den i svensk rätt rotade
grundsatsen om vård- och bevaringsplikt vid omhändertagen egendom gör sig
därför gällande.590 Det är inte självklart att denna grundsats gäller vid benefika
överenskommelser men utgången i målet följer utan tvekan rättens strömningar
i den frågan. I det förstnämnda målet däremot är utgången inte lika självklar. I
det målet var det fråga om en flyttfirma som åtagit sig att flytta bohag åt en av
sina anställda och enligt bolaget var det kutym att göra detta vederlagsfritt för
personalen i bolaget. Bolaget ville i målet åberopa gällande ansvarsbegränsade
villkoren i NSAB men detta blev inte aktuellt eftersom bolaget inte kunde visa
att villkoren inte inkorporerats i avtalet.
Den kan tyckas väl hårt att belasta bolaget för att inte ha hänvisat till de
tranportbestämmelser som var brukligt att använda mot kunder när de åtar sig
att utan ersättning utföra en tjänst åt sin egen personal. Det hade inte varit
främmande att i nämnda situation argumentera för att det var underförstått att
transporten, så när som på betalningen, skulle ske enligt samma villkor som vid
affärsmässiga transporter och att beställaren därför hade samma skyldighet att
själv försäkra godset som bolaget kunder i normalfallet har. Utgången i målet
skulle därmed kunna tolkas så att vid sakskada ska bedömningen göras som om
avtalet ingåtts på onerös grund.

590

12 kap. 2 § HB. Jfr även 11 kap. 1 § HB. 6 § kommissionslagen. 15 § konsumenttjänstlagen.
Ramberg J., Ramberg C., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 38. Sundberg J.
1966. Om ansvaret för fel i lejt gods. Stockholm: Norstedts. s. 247.
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Vad gäller personskada kan NJA 1950 s. 506 nämnas. I målet hade en anställd
vid ett sågverk för eget bruk använt en såg och på grund av att denne saknade
nödvändig skyddsanordning ådragit sig personskada. En inte helt enig Högsta
domstol menade att ägaren till sågen skulle lämna ersättning för skadorna, trots
att inget vederlag utgått för användandet av sågen. Slutsatserna försvåras något
av att det mellan parterna förelåg ett anställningsförhållande men mot bakgrund
av de ovan refererade målen från 1948 kan ett försiktigt antagande om att
ansvarslättnad vid benefika avtal inte gäller vid personskada.
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att benefika tjänster, när de präglas av att
utföras i välvilja, förhåller sig nära besläktade med de onerösa avtalen vid sakoch personskada medan andra skador samt de befogade förväntningar
beställaren kan ha på utförandet är förenade med viss ansvarslättnad.
I ett digitaliserat samhälle har emellertid dessa frågor komplicerats avsevärt då
gratistjänster därigenom blivit allt vanligare. Väntjänster utförs av välvilja utan att
det huvudsakliga intresset från uppdragstagarens sida är att göra ekonomisk
vinning. Många tjänster som utförs gratis tillhandahålls dock antingen i
marknadsföringssyfte eller i syfte att göra vinst på andra vägar än genom att ta
betalt av motparten, till exempel genom att ta betalt för annonser på webbplatser
där gratistjänster erbjuds eller genom att ta betalt för att lämna ut beställarens
kontaktuppgifter till andra bolag med marknadsföringstjänster.591
För att ge några samtida exempel kan tjänster som erbjuder socialt
nätverkande, upplysningstjänster, karttjänster och fri juridisk rådgivning nämnas.
Alla dessa kan tänkas ge upphov till situationer där användaren av tjänsten
drabbas av skada. När en tjänst erbjuds av en vän, ideell förening eller liknande
torde beställarens förväntningar sänkas och risken för ekonomiska beslut
baserade på information eller produkter som tillhandahålls av gratistjänster kan

591

Märk härvid att vid gåva är den gängse uppfattningen att gratisprover i marknadsföringssyfte
inte utgör gåva. Hellner J., Hager R., Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 1 häftet.
Särskilda avtal, Stockholm: Norstedts, s. 278. Vid uppdragsavtal är den benefika prestationen i
många fall relativt omfattande och mer värdefull än det typiska varuprovet. Ett varuprov skulle
kunna liknas vid en begränsad testperiod för en tjänst eller liknande.
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därför rimligen läggas på beställaren, möjligen med undantag för sak- och
personskador.592
När gratistjänsterna stället utgörs av vinstdrivna verksamheter men där
vinsterna inte består av betalning för den utförda tjänsten kan svårligen samma
argumentationsteknik användas. Då kan istället argumenteras för att källan till
betalning inte ska vara avgörande för uppdragstagarens ansvar. Användaren av
tjänsten är den som för uppdragstagarens vinstintresse utsätts för
reklamkampanjer, deltar i undersökningar eller förväntas att beställa
tilläggstjänster av samma uppdragstagare som erbjudit gratistjänsterna.593 Allt
vanligare blir också att information om användaren av gratistjänster samlas in för
att senare användas i marknadsföring. Ett sådant förhållande kan närmast liknas
vid ett bytesavtal som bekant inte ger upphov till några skillnader för
ansvarsfrågor jämfört med avtal där motprestationen utgörs av
penningprestation. Vid sådana avtal ligger det därmed närmare till hands att
betrakta dem som onerösa. 594 För tjänsternas del finns således affärsmodeller
som är problematiska att passa in i en dualistisk uppdelning mellan benefika och
onerösa avtalsförpliktelser och för vilka rättsläget ännu är osäkert.
Sammanfattningsvis kan sägas att förpliktelsernas indelning i benefika och
onerösa prestationer främst har betydelse för fråga om ansvar, både vad gäller
huruvida ett avtalsbrott överhuvudtaget har begåtts och för frågor om
skadeståndsskyldighetens omfattning. Avslutningsvis ska även här framhållas att
det sällan är en god idé att klassificera ett avtal i sin helhet. Det kan tänkas att det
finns affärsmodeller där tjänster delvis finansieras genom betalning, delvis genom
reklamförsäljning eller genom försäljning av gratisanvändares personuppgifter.
Det väsentliga är klassificeringen av den förpliktelse naturagäldenären
försummat.

592

Jfr Hellner J., Hager R., Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda
avtal, Stockholm: Norstedts, s. 301.
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Se Hellner J., Hager R., Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda
avtal, Stockholm: Norstedts, s. 280.
594

Bengtsson B., 2007, Allmänna principer om kontraktsansvar?, i Lindell-Frantz E., m.fl., (red.),
Festskrift till Lars Gorton, Lund: Juristförlaget, s. 17–33 på s. 30.
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7 Felbedömning
7.1

Fel, dröjsmål och andra kontraktsbrott: en lånad systematik

7.1.1

Inledande anmärkningar om felbegreppet

För att utreda hur felbedömning i uppdragsförhållanden bör gå till måste först
klargöras vad som menas med fel, särskilt avseende de avtalstyper som nu är
föremål för diskussion. Felbegreppet förekommer i flera av förmögenhetsrättens
förgreningar och den första frågan måste därmed rimligen vara om ett fel i
exempelvis köprättslig kontext är detsamma som fel i uppdragsförhållanden. Vid
en jämförelse av hur begreppet används i den köprättsliga lagstiftningen och i
konsumenttjänstlagen kan det konstateras att fel vid första anblick innebär
ungefär samma sak. Nämligen en avvikelse från det resultat som köparen
respektive beställaren haft rätt att kräva.595
Som framgått vid diskussionen om olika tjänsteförpliktelser är
huvudförpliktelsen inte i alla händelser att uppnå ett visst resultat vid avtal om
tjänst och en viss skillnad kan redan genom det konstaterandet skönjas.
Förhållandet mellan fel och dröjsmål skiljer sig också åt mellan köp och tjänst
och därmed är det vanskligt att dra direkta paralleller mellan det köprättsliga
felbegreppet och det felbegrepp som används vid avtal om tjänst.
Eftersom avtal om tjänst inte omfattas av någon samlad reglering i svensk rätt
är det inte lika naturligt att utgå från lagen vid bestämmande av begreppets
innehåll som det är vid avtal om köp. Eftersom kontraktsbrotten delats upp i fel
och dröjsmål på samma sätt som vid köp i konsumenttjänstlagen, som är det
närmast vi kommer en allmän reglering för tjänster i svensk rätt, är det naturligt
att låta diskussionen ta avstamp i det köprättsliga felbegreppet och mot bakgrund
av det ovan definierade tjänstebegreppet analysera på vilka punkter begreppet
skiljer sig från köprättsliga sammanhang.

595

Jfr exempelvis ordalydelsen i 9 § konsumenttjänstlagen med 17 § köplagen.
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7.1.2

Distinktionen mellan fel och dröjsmål

Avtal om tjänster varierar som sagt till sin karaktär och trots att det går att rikta
kritik mot att den från köpet lånade systematiken med fel och dröjsmål inte i alla
händelser är ändamålsenlig finns det avtal om tjänster som när det kommer till
prestationen är mycket lika det typiska köpet. Transportavtalen är ett exempel på
ett sådant avtal då dröjsmål vid transportavtal utgör en nära nog identisk situation
med leveransförsening i köpeavtal.
Den köprättsliga regleringen gör åtskillnad mellan fel och dröjsmål. Så har
också reglerna i konsumenttjänstlagen indelats. Även i litteraturen har en
uppdelning mellan de olika kontraktsbrotten fel och dröjsmål ansetts
nödvändig.596 Till synes är gränsen relativt enkel att utmåla. Ett fel är ett sådant
kontraktsbrott som har med köpeobjektets användning att göra,597 medan ett
dröjsmål är ett kontraktsbrott bestående av att tiden för leverans har överskridits.
Denna gräns är emellertid inte alltid knivskarp. Vid den typ av fel som brukar
betecknas brist, det vill säga då varan i fråga om mängd är felaktig, går det att
tankemässigt inordna situationen dels som ett fel vilket består i att för få varor
levererats, dels som ett dröjsmål avseende de enheter som saknats vid
leveransen.598
Situationen regleras i 43 § 2st köplagen där gränsen görs beroende av säljarens
inställning. Om säljaren anser sig ha levererat hela ordern ska enligt nämnda
lagrum reglerna om fel tillämpas och motsatsvis torde det innebära att det i
omvänd situation är reglerna om dröjsmål som blir tillämpliga.
En tjänst som inte avslutats i tid kan förvisso jämföras med en vara som inte
levereras i tid. Men är tjänsten påbörjad och arbetet därmed delvis utförd torde
det ligga närmare till hands att jämföra det med situationen då en vara har
levererats defekt. I köprättsliga sammanhang kan det som ovan nämnt vid så
kallad brist vara fråga om fel men i det sammanhanget är det kvantitet och inte
kvalitet eller funktion som utgör felet.599 Ett exempel som kan uppställas är ett
596

Hellner J., Hager R., Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal,
Stockholm: Norstedts, s. 253–258. Hesser J., 2006, Immateriella tjänster, Stockholm:
Studentlitteratur, s. 65.
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Se närmare om det köprättsliga felbegreppet ovan i avsnitt 7.1.2.
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Gerhard P., 2015, Köprättens grunder, Stockholm: Liber, s. 53.

599

Avsnitt 7.1.2.
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avtal om köp av hemelektronik. Om det efter leverans visar sig att emballaget
inte innehåller någon strömkabel torde det ligga närmast till hands att varan anses
felaktig och att de köprättsliga felpåföljderna blir tillämpliga. Det är teoretiskt
möjligt att hänföra det aktuella exemplet till dröjsmålsreglerna och argumentera
för att det påföljdssystemet ska tillämpas varpå rätten att hålla fast vid köpet och
kräva fullgörelse är den primära påföljden.
Nu har främst den situationen då uppdragstagaren har påbörjat arbetet men
inte avslutat det i tid diskuterats och för dessa fall finns det goda skäl att
ifrågasätta värdet av att skilja situationen från de som utgör fel. En annan
situation, nämligen då uppdragstagaren överhuvudtaget inte påbörjar arbetet ger
emellertid upphov till andra frågor. Det kan alltså konstateras att
gränsdragningsfrågan mellan fel och dröjsmål är mer komplex vid avtal om
tjänster än vid köp. Skälet till att överhuvudtaget göra skillnad på fel och dröjsmål
är dels att bedömningen av huruvida kontraktsbrott föreligger skiljer sig åt, dels
att de två kontraktsbrottstyperna påkallar behov av olika påföljder. Dessa frågor
bör därför vara vad som är vägledande för uppdelningen.
Vid jämförelse mellan köplagen och konsumenttjänstlagen kan vidare
konstateras att huvudsakligen samma påföljder är tillgängliga vid köp som vid
tjänst. För köpens del gäller enligt 22 § köplagen att köparen vid säljarens
dröjsmål med varans avlämnande kan kräva fullgörelse alternativt häva köpet och
kräva skadestånd. Därtill har köparen enligt samma lagrum en möjlighet att hålla
inne betalningen. Denna senare möjlighet är givetvis kopplat till krav om
fullgörelse eftersom betalningsskyldigheten frånfaller helt vid hävning. Skillnaden
avseende tillgången till påföljder avseende köpeavtal vid fel respektive dröjsmål
ligger alltså i att prisavdrag inte är tillgängligt vid dröjsmål. Detta hänger ihop
med prisavdragets ändamål bestående i att jämna ut det missförhållande som
uppstår när en vara avlämnas med ett bestående fel och köparen trots det får
behåller varan.600 Något behov av att jämna ut en bestående värdeminskning låter
sig svårligen konstrueras vid köp. För tjänsternas del kan det dock förhålla sig
annorlunda. I regel torde omständigheterna vara likvärdiga vid tjänst, det vill säga
att avtalsbrott bestående i förseningar inte skapar bestående värdeminskning i
tjänsten. Den snickare som åtar sig att bygga en friggebod på en veckas tid och
färdigställer arbetet först efter två veckor har fortfarande producerat ett resultat
600

Se avsnitt 11.4.2.
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av samma bestående värde för sin uppdragsgivare. Skador kan givetvis uppstå på
grund av förseningen, men det påkallar ett behov av tillgång till
skadeståndspåföljden, inte prisavdrag. I vissa fall kan det emellertid tänkas en
situation där prisavdrag är en lämplig påföljd vid förseningar i avtal om tjänster.
Framförallt gäller det för avtalsförpliktelser där utförandetiden är central för
värdet av tjänsten. Exempelvis sakkunniguppdrag eller uppdrag som under tiden
för utförandet berövar beställaren besittning av egendom och detta inte kan
justeras med hjälp av skadestånd.601
Motsvarande reglering till köplagens ovan diskuterade hittas i 25 §
konsumenttjänstlagen. Den väsentliga skillnaden ligger i möjligheten till hävning.
Vid tjänst är det enligt 29 § konsumenttjänstlagen, som reglerar påföljder vid
dröjsmål, nämligen bara möjligt att häva avtalet i sin helhet för de fall då bara en
obetydlig del av tjänsten hunnit utföras eller då dröjsmålet i huvudsak förfelar
syftet med avtalet och motparten bort inse det.602 I övriga fall är det bara tillåtet
att häva den del av tjänsten som ännu inte utförts.
Enligt förarbetena till konsumenttjänstlagen är gränsen mellan fel och
dröjsmål då ett arbete inte färdigställts vid kontraktstidens slut beroende av
uppdragstagarens uppfattning av situationen. Om uppdragstagaren anser sig
färdigställt arbetet är det fråga om ett fel medan det istället ska ses som ett
dröjsmål om uppdragstagaren vitsordar att tjänsten inte är utförd till fullo.
Gränsen motiveras med hänsyn till reklamationsreglerna. I det förra fallet, när
det är fråga om fel, måste nämligen konsumenten meddela sin motpart att
felpåföljder görs gällande medan sådan skyldighet inte föreligger i det senare

601

Att en bilverkstad kommer i dröjsmål med att reparera och återlämna en bil är förvisso ett
kontraktsbrott, men situationen löses bäst genom att beställaren hyr en ersättningsbil och kräver
skadestånd för den ekonomiska förlust det innebär. Om en städfirma anlitas därför att de utger
sig för att vara snabbast på marknaden och garanterar att vara klara inom två timmar uppstår i
regel inga ekonomiska skador som kan ersättas genom skadestånd. Avtalsbalansen har ändock
rubbats och om förseningen kan betraktas som ett kontraktsbrott ligger det närmare till hands att
betrakta det som ett fel och därmed tillgängliggöra prisavdragspåföljden.
602

Se vidare härom i avsnitt 12.
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fallet.603 På denna punkt är det mycket riktigt motiverat med en gränsdragning,
att låta uppdragstagarens uppfattning i fråga vara vägledande för distinktionen
mellan fel och dröjsmål är i det hänseendet också adekvat. Vad gäller frågan om
tillgängliga påföljder är saken inte lika klar. Om en tjänst är bristfällig vid
kontraktstidens utgång torde möjligheten för beställaren att acceptera bristen och
kräva prisavdrag vara tillgänglig oavsett om uppdragstagaren själv anser sig ha
utfört tjänsten till fullo eller inte.
En slutsats utifrån det nu sagda är att de begrepp som i konsumenttjänstlagen
lånats från köprätten generellt sett passar illa för tjänster i allmänhet. Vid
prestation av egendom är det egendomens mängd och kvalité som är centrala för
fel och tiden för leverans som är central för dröjsmålen. Vid tjänst kan dock tiden
för prestationen vara en del av tjänstens kvalité. Någon klart
gränsdragningskriterium passande för alla tänkbara typer av tjänster låter sig
således inte konstrueras. Om tiden för prestation i det enskilda fallet kan hänföras
till det resultat som uppdragstagaren ska uppfylla eller eftersträva,604 ligger det
nära till hands att klassificera kontraktsbrottet som ett fel.
7.1.3

Det köprättsliga felbegreppet

Att tala om det köprättsliga felbegreppet är egentligen en aning brett eftersom
avtal om köp omfattas av olika regleringar beroende på vilka parterna är och vad
som utgör köpeobjektet. Fel i fast respektive lös egendom skiljer sig åt på några
punkter och därtill finns det vid köp av lös egendom särskild reglering för
konsumentköp. Även om avhandlingen fokuserar på svenska rättsförhållanden
603

Prop. 1984/85:110 s. 191–192. Jfr dock NJA 2007 s. 909 och NJA 2017 s. 230 där Högsta
domstolen fastslagit att det följer av allmänna kontraktsrättsliga principer att den som vill göra
gällande påföljder för avtalsbrott inte kan förhålla sig passiv. Den principiella skillnaden mellan fel
och dröjsmål vad gäller frågor om reklamation synes göra sig gällande framförallt vid åberopande
av rätten att kräva fullgörelse. Är båda parterna överens om att uppdragstagaren befinner sig i
dröjsmål synes det väl skarpt att ålägga beställaren med reklamationsplikt utöver vad som redan
gäller enligt de allmänna preskriptionsreglerna.
604

Se angående plikt att uppfylla och sträva efter ett resultat respektive plikten att sträva efter
bästa möjliga resultat i avsnitt 6.3.3. Där diskuteras bland annat den för kommissionsavtalet
reglerade plikten att visa omsorg, som enligt kommissionslagens förarbeten bland annat innebär
att utföra uppdraget skyndsamt.
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finns därtill den internationella köplagens regler. Avsnittet syftar emellertid inte
till att ge en fullständig bild av vad som utgör fel vid olika typer av köpeavtal utan
det ändamålet är att skapa en referenspunkt för diskussion om vad som utgör fel
i tjänst. Med det i åtanke torde det vara ändamålsenligt att koncentrera
framställningen till den allmänna köplagens regler.
Det köprättsliga felbegreppet brukar delas upp i faktiska fel, rådighetsfel och
rättsliga fel. De faktiska felen regleras i 17–18 § köplagen och handlar om varans
beskaffenhet rörande dess art och egenskaper.605 Typexempel för faktiska fel är
en enligt säljaren garanterat vattentät klocka som inte tål fukt eller en bok som
på grund av tryckfel saknar sidor. De faktiska felen har i sin tur brukat delas in i
konkreta och abstrakta faktiska fel. Ett konkret fel är ett fel som kan hänföras till
den individuelle köparens förväntningar, det vill säga sådana förväntningar som
härstammar från det individuella avtalet.606 Det ovan nämnda exemplet med den
fuktkänsliga klockan är ett exempel på ett konkret fel eftersom köparens
förväntning på klockans fuktresistens härstammar från säljarens garanti som ju
är en del av det enskilda köpeavtalet. De abstrakta felen är istället sådana fel som
kommer av att en egenskap avviker från vad som i allmänhet kan förväntas av en
köpare.607 Exemplet med den ofullständiga boken är alltså ett exempel på ett
sådant fel eftersom en bok behäft med tryckfel avviker från vad som i allmänhet
kan förväntas av en tryckt bok och felet därför föreligger utan att parterna har
diskuterat huruvida boken var fullständig vid avtalets ingående.
En anmärkning som bör göras angående de faktiska felen är den distinktion
som i litteraturen görs mellan fel och brist. När ett kontraktsbrott som består i
att köpeobjektet i fråga om mängd är felaktig menas nämligen att det inte är fråga
om fel utan om brist.608 Av ordalydelsen i 17 § köplagen framgår dock att om
varan avviker i fråga om mängd föreligger fel. En motivering till att göra
åtskillnad mellan kvantitetsfel och andra faktiska fel är den
gränsdragningsproblematik som föreligger för kvantitetsfelen och dröjsmålen
605

Håstad T., 2009, Köprätt och annan kontraktsrätt, Uppsala: Iustus, s. 72. Lehrberg B., 2006,
Avtalsrättens grundelement, Uppsala: I.B.A., s. 310.
606

Håstad T., 2009, Köprätt och annan kontraktsrätt, Uppsala: Iustus, s. 73. Jfr 17 § 1st och 17 § 2st
2–3p köplagen.
607

Håstad T., 2009, Köprätt och annan kontraktsrätt, Uppsala: Iustus, s. 73. Jfr 17 § 2st p1 köplagen.

608

Gerhard P., 2015, Köprättens grunder, Stockholm: Liber, s. 38–39 och 53. Håstad T., 2009,
Köprätt och annan kontraktsrätt, Uppsala: Iustus, s. 72.
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som diskuterades ovan. Frågan om gränsdragning mellan så kallad brist och
dröjsmål regleras i 43 § 2st köplagen och därmed finns en viss nytta med att
urskilja denna typ av fel med ett eget begrepp. Någon faktisk betydelse har det
emellertid inte och oavsett om det betecknas brist eller inte är det enligt
köplagens ordalydelse fråga om ett fel och behandlas också på samma sätt som
de övriga feltyperna.
I närliggande regler förekommer även begreppet brist med likalydande
innebörd som begreppet fel på köprättens område. Av jordabalkens regler
framgår nämligen att brist föreligger om lägenhetens skick avviker från vad
hyresgästen har rätt att kräva.609 I jordabalken används begreppen skada och brist
men får av reglernas innebörd och sammanhang förstås som synonymt med
felbegreppet.610
Rådighetsfel har till skillnad från de faktiska felen inte att göra med själva
köpeobjektets egenskaper utan handlar istället om köparens möjlighet att
använda objektet som tänkt. Rådighetsfel föreligger nämligen när objektet inte
kan användas på grund av författning, myndighetsföreskrifter eller beslut.611 Det
kan exempelvis röra sig om pyrotekniska artiklar som enligt gällande författning
är allt för kraftiga för att det ska vara möjligt för lekmän att erhålla tillstånd att
bruka dem. Rådighetsfel regleras inte i köplagen men hanteringen av sådana fel
har i praxis följt köplagens systematik i stort.612 I ett bredare perspektiv är
användandet av begreppet brist som något åtskilt från ett fel dessutom olyckligt
därför att begreppet i hyresrättsliga sammanhang används för att beskriva
kontraktsbrott som består i att skicket på lägenheten inte motsvarar vad
hyrestagaren kan kräva.613
De rättsliga felen avser till sist att det föreligger en inskränkning i den
äganderätt som följer av köpeavtalet. Det kan exempelvis röra sig om att
köpeobjektet är belastat med panträtt eller att tredje man innehar nyttjanderätt
609

Av 12 kap. 9 § JB framgår att lägenheten ska vara i avtalat skick eller minst i det skick som
enligt den allmänna uppfattningen på orten anses motsvara fullt brukbart skick.
610

Sundberg J., 1966, Om ansvaret för fel i lejt gods, Stockholm: Norstedts, s. 55.
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Gerhard P., 2015, Köprättens grunder, Stockholm: Liber, s. 39. Håstad T., 2009, Köprätt och annan
kontraktsrätt, Uppsala: Iustus, s. 133.
612

Håstad T., 2009, Köprätt och annan kontraktsrätt, Uppsala: Iustus, s. 133–142.
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12 kap. 11 § JB.
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till egendomen.614 Med andra ord skulle det gå att beskriva de rättsliga felen som
sakrättsliga fel, till skillnad från de faktiska felen och rådighetsfelen som ju hör
till obligationsrätten.615
7.1.4

Felbegreppet vid avtal om tjänst

Enligt konsumenttjänstlagens regler föreligger fel när resultatet av tjänsten
avviker från avtalet eller vad beställaren i övrigt haft rätt att kräva.616 Trots att
felreglerna särskilt stadgar att tjänsten ska utföras fackmässigt är det alltså
resultatet som är centralt för fel i tjänst. En betydande likhet med de så kallade
faktiska felen vid köp kan alltså konstateras. Prestation av egendom får sägas
utgöra samma typ av resultatplikt som gäller enligt konsumenttjänstlagens
ordalydelse.617 Även rådighetsfel skulle kunna bli aktuella vid bearbetning av
egendom. Ett exempel skulle kunna vara reparation av en moped som utan
beställarens önskan leder till att en högre körkortsbehörighet krävs för att köra
fordonet. Sådana fel får dock anses höra till undantagen och en betydande
skillnad föreligger här vid tjänst. Eftersom rådighetsfelet uppstår genom
uppdragstagarens bearbetning ligger avvikelsen i alla händelser i resultatet och
något syfte med att särskilja sådana fel är därmed inte för handen.
Det nu sagda gäller sådana tjänster som avser arbete på egendom och en
intressant skillnad i konsumenttjänstlagens felregler gäller när tjänsten avser
förvaring av egendom. I dessa fall är det hur tjänsten är anordnad, det vill säga
själva utförandet av tjänsten som är föremål för felbedömning.618
Den nämnda skillnaden visar på att konsumenttjänstlagens system inte bör
vara normerande för hur fel i tjänst uppfattas i ett bredare perspektiv.
Konsumenttjänstlagen är begränsad till arbete på egendom med det något aparta
tillägget för förvaringstjänster. De tjänster som omfattas av lagen är inte
representativa för tjänster som grupp utan är, så när som på förvaringstjänsterna,
uteslutande tjänster som karaktäriseras av en central resultatplikt. Att prestera
614

Håstad T., 2009, Köprätt och annan kontraktsrätt, Uppsala: Iustus, s. 143.
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Jfr 41 § köplagen.
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Jfr härvid vad som sagts om förpliktelsernas motstående rättigheter i avsnitt 6.1.
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Se avsnitt 6.3.3.
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Fel i tjänst vid arbete på egendom regleras i 9 § konsumenttjänstlagen medan fel i tjänst vid
förvaringstjänster regleras i 15 § samma lag.
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egendom med avtalad kvalité och att bearbeta egendom för att uppnå en viss
kvalité hos avtalsobjektet är mycket likartat sett till förpliktelsen. För de tjänster
som är i lagens fokus är det med andra ord också lämpligt att bedöma felen på
likartade sätt. Faktumet att förvaringstjänsterna, vars huvudförpliktelse inte är
knutet till att uppnå ett visst skick utan istället att bevara ett befintligt skick
fordrar en särskild felregel är en signal om att felbegreppet vid avtal om tjänst är
mer komplext än vid köp.
För att beskriva vad fel i tjänst är måste därför utgångspunkt tas i de varierande
tjänsteförpliktelser som förekommer på området. När huvudförpliktelsen avser
att prestera ett visst resultat kan det köprättsliga felbegreppet, till den del det
avser faktiska fel, i stort appliceras direkt på avtalet. När huvudförpliktelsen är av
omsorgskaraktär är det istället utförandet och inte resultatet som ska stå i fokus
för felbedömningen.
Felbegreppets innehåll är med andra ord beroende på vilken typ av tjänst det
är fråga om. Gemensamt för fel i tjänst är dock att det består av en avvikelse från
uppdragsnormen.619 Avvikelsen kan emellertid bestå både av bristande resultat
och av brister i utförandet.
För att sammanfatta detta och de två föregående avsnitten,620 kan sägas att när
huvudförpliktelsen vid avtal om tjänst avser att prestera ett visst resultat är det
gångbart att tillgripa det köprättsliga felbegreppet avseende faktiska fel. Med
andra ord föreligger fel i de fallen när avvikelsen är hänförlig till resultatet. För
dessa avtal finns det vidare goda skäl att vidhålla den inom köprätten etablerade
distinktionen mellan fel och dröjsmål.
Vid avtal där huvudförpliktelsen inte består av en plikt att uppnå ett visst
resultat är det istället utförandet som ska avvika för att fel ska kunna anses
föreligga. Vid dessa avtal är det vidare tveksamt om en uppdelning mellan fel och
dröjsmål tjänar något egentligt syfte när det kommer till frågor om felbedömning
och påföljdsbestämning.

619

Se avsnitt 7.2.

620

Avsnitten 7.1.2–7.1.4.
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7.2

Uppdragsnormen

7.2.1

Innebörden av begreppet uppdragsnorm

Uppdragsnormen är den norm som beställaren kan kräva i enlighet med
uppdragstagarens förpliktelser. Normen kan alltså sägas vara den standard som
konstitueras av naturagäldenärens förpliktelser och dess motstående
rättigheter.621
Kihlman talar i sin avhandling om fel i lös och fast egendom om ett
motsvarande koncept som han benämner avtalsnormen.622 Även om detta
begrepp kan tillmätas en bredare betydelse som sträcker sig över alla tänkbara
avtalstyper har här begreppet uppdragsnormen valts. Detta har framförallt att
göra med de för köpen särskilda förutsättningar vid fastställande av vad köparen
har rätt att kräva. Som nämnts tidigare kan fel i vara bestå av långt mer än bara
avvikelser i objektets beskaffenhet.623 Vissa av dessa överförs ofta svårligen till
uppdragsavtalens särskilda förutsättningar. Exempel på sådana felgrunder är
immaterialrättsliga belastningar och rådighetsinskränkningar. Även om vissa
undantagsfall där sådana fel kan tänkas även vid tjänster och det därvid kan vara
relevant att analogt tillämpa de köprättsliga reglerna, motiverar undantagen inte
en särskild behandling i vad som ska vara de centrala delarna av vad
uppdragstagare har rätt att kräva. Således har begreppet uppdragsnorm här valts
som ett förtydligande om det särskilda fokus som här lagts på avtal om tjänster.
Uppdragsnormen utgörs av den standard beställaren av en tjänst enligt avtalet
och gällande rättsregler har rätt att kräva.624 Vid felbedömning talas det ibland
om avvikelser från vad naturaborgenären haft fog att förutsätta.625 Här intas
ställningen att dessa två koncept är likalydande till sitt innehåll. Med andra ord
har naturaborgenären rätt att kräva den standard som denne haft fog att
förutsätta.
621

Avsnitt 6.1.
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Kihlman J., 1999, Fel: särskilt vid köp av lös och fast egendom, Diss., Stockholm :
Handelshögskolan, s. 105.
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Avsnitt 7.1.3.
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Se avsnitt 7.2.2 omedelbart nedan.
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NJA 2018 s. 266. NJA 2015 s. 110. NJA 2013 s. 1174. NJA 1997 s. 290 (kunnat förvänta sig).
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Inställningen att det är avvikelser från beställarens befogade förväntningar
som utgör fel delas till synes av Högsta domstolen. Denna inställning kan skönjas
i rättsfallet NJA 2018 s. 266 där domstolen fastställde naturaborgenärens
rättigheter med hänsyn till vad denne haft fog att förutsätta:
Studenten får därför typiskt sett anses ha fog för förväntningen att utbildningen
ska svara mot de kvalitetskrav som gäller för en avsedd examen.626

Domstolen analyserade i rättsfallet de lagregler som sätter minimikraven för
kvalitén i utbildning på högskolan och menade att dessa lagreglerade rättigheter
i kontraktuellt hänseende konstituerade studentens befogade förväntningar. Med
denna utgångspunkt blir det centrala i fastställande av uppdragsnormen att
analysera vad som gör en förväntning från naturaborgenären befogad.
7.2.2

Befogade förväntningar: vad som kan krävas

Att beställarens förväntningar ska vara befogade innebär att inte vilka
förväntningar som helst kan sätta ramarna för uppdragsnormen. Beställaren kan
ha vilka vidlyftiga förväntningar som helst, exempelvis att utföraren av lagstadgad
kontrollbesiktning av vägfordon garanterar att fordonet är fritt från defekter när
inga anmärkningar antecknats i protokollet eller att ett juridiskt biträde ska känna
till och ta hänsyn till varje uttalande för en viss rättsfråga i förarbeten, rättspraxis
och doktrin. Att naturaborgenären i det enskilda fallet haft sådana förväntningar
innebär emellertid inte att fel föreligger vid avvikelse.
Beställarens förväntningar ska överensstämma med uppdragstagarens
skyldigheter enligt avtalet för att de ska vara befogade. De befogade
förväntningarna tillsammans med garantier och vad som i övrigt avtalats om
tjänstens beskaffenhet utgör uppdragsnormen. Högsta domstolen har i
NJA 2015 s. 110 uttalat att befogade förväntningar konstitueras av vad som kan
krävas dels av avtalet, dels av gällande rättsregler.627 Detta föranleder två frågor,
för det första vilka kontraktuella rättigheter som kan hänföras till det avtalade och
vilka rättigheter som kan dras ur gällande rättsregler.
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NJA 2018 s. 266.
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NJA 2015 s. 110 p. 8.
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För att inledningsvis angripa den första frågan om vad som kan krävas enligt
avtalet kan först konstateras att idén om befogade förväntningar kan sägas vara
tillitsteorin förklädd i ett bedömningskriterium för när fel föreligger. Det är inte
bara vad som framgår uttryckligen av avtalsparternas löften som innefattar
kontraktuella rättigheter. Som nämnt ovan är inte kärnan i avtalsbundenhet
uttryckliga löften utan istället sådan tillit som uppstår hos en part medan
motparten inser eller åtminstone bör inse att så är fallet.628
Sådan befogad tillit, det vill säga tillit som är synbar för motparten, kan uppstå
på flera sätt. Exempelvis torde varje avtalspart inse att motparten sätter tillit till
vad som gäller enligt handels- eller partsbruk normalt gäller för ett avtal. Priset
för tjänsten kan påverka beställarens befogade tillit, det har redan konstaterats att
gratistjänster i vissa fall kan sänka vad som anses befogat,629 i motsvarande mån
torde vad som anses befogat kunna höjas om förhållandevis hög ersättning
begärts med motiveringen att uppdragsgivaren har lång erfarenhet eller liknande.
Vidare bör en tillit om att tjänstens standard ska leva upp till den allmänna
uppfattningen av hur en viss tjänst ska utföras eller vilket resultat den bör
resultera i att utgöra befogad tillit.630 För tjänsternas del kan detta också beskrivas
som ett krav om fackmässigt utförande. Här förmedlas således inte en inställning
om att avvikelser från befogade förväntningar och avvikelser från fackmässig
standard är två separata processer. Att tjänsten utförs fackmässigt ska ses som en
befogad förväntning på naturaborgenärens sida.
Detta illustreras i rättsfallet NJA 2013 s. 1174 där Högsta domstolen menar
att fel föreligger när tjänsten avviker från vad uppdragsgivaren med fog kunnat
förutsätta och att detta i första hand ska bestämmas utifrån avtalet. I det aktuella
fallet bestod det omtvistade felet av att bubblor uppstått i ett nylagt golv på grund
av att fukthalten i den underliggande betongen hade varit för hög vid
golvläggningen. Man hade i det aktuella fallet givetvis inte uttryckligen avtalat om
en lägre standard i den bemärkelsen att golvet skulle kunna drabbas av bubblor

628

Närmare om tillitsteorin i avsnitt 6.2.

629

Avsnitt 6.3.5.
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Jfr härvid ordalydelsen i 12 kap. 9 § Jordabalken avseende lägenhetens skick.
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utan att detta då skulle utgöra fel. Att golvet inte skulle drabbas av bubblor hör
snarare till vad beställaren kunnat förvänta sig utöver det uttryckligt avtalade.631
Vad som utgör fackmässigt utförande är en komplex fråga. Högsta domstolen
har i ett mål rörande tolkning av standardavtal för entreprenadarbeten härom
uttalat att:
Begreppet kan därför inte ges en enhetlig innebörd, utan vad som är fackmässigt
måste avgöras mot bakgrund av den aktuella bestämmelsens syfte och de krav som
kan ställas på den berörda parten. Den närmare innebörden av vad som kan anses
fackmässigt avgörs slutligt av omständigheterna i det enskilda fallet.632

Det som kan konstateras av domstolens ovan citerade uttalande är att
fackmässighet innebär olika saker i olika branscher. Domstolen menade i det
rättsfallet NJA 2013 s. 1174 att fel föreligger när kravet på fackmässighet
åsidosätts. Man uttrycker fackmässighetskravet som ett krav på att arbetet ska
utföras med den grad av skicklighet, effektivitet och kunskap som kan krävas av
en normal uppdragstagare i en liknande situation. Häri ligger enligt vad som kan
utläsas av det refererade målet tydligen att i den nu aktuella situationen inte lägga
ett innergolv på en gjuten platta som uppmäter en relativ fuktighet som överstiger
85 %. Vad domstolen menar är dock att när beställaren lämnar en uppgift om ett
sakförhållande som föranleder ett visst tillvägagångssätt föreligger inget krav för
uppdragstagaren att kontrollera uppgiften. Mot bakgrund av det nu sagda torde
med andra ord kravet på fackmässighet vara tillgodosett och något fel föreligger
då inte i den bemärkelsen.
När det talas om fackmässighet förs tankarna gärna till tjänster som avser
arbete på fysiska objekt som i 2013 års fall, det vill säga typiska resultattjänster.
Det är därför lätt att associera fackmässighet med branschstandarder som

631

Jfr. 9 § konsumenttjänstlagen där felet skulle hänförts till 1p. Med andra ord vad
konsumenten har rätt att kräva enligt 4 § där kravet på fackmässighet och lojalitetsplikt regleras.
Jfr även avsnitt 6.1.
632

NJA 2015 s. 3.
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exempelvis byggnormer utgör.633 När det kommer till utförande av förpliktelser
av omsorgskaraktär används ibland begreppet metodansvar.634 Det kan dock
konstateras att båda dessa företeelser inriktar sig på utförandet av tjänsten,
metodansvaret innefattar ett fackmässigt utförande men också att
uppdragstagaren följer beställarens instruktioner.635
Sammanfattningsvis kan sägas att befogade förväntningar konstituerade i
avtalet inte är begränsade till uttryckliga löften utan har sin grund i
naturaborgenärens synbara tillit. Sådan kan uppstå exempelvis genom uttryckliga
avtalslöften, uppdragstagarens realhandlande om detta föranleder synbar tillit hos
motparten, uppgifter i marknadsföringen,636 handelsbruk och fackmässig
standard.637
Befogade förväntningar kan som nämnts även grundas i fakta som ligger
utanför det avtalade. Förpliktelser uppkommer även genom regler som aktiveras

633

Märk dock att ett arbete som följer gällande byggnormer ändå kan anses felaktigt. Det har
Högsta domstolen slagit fast i rättsfallet NJA 1997 s. 290 där köparen av ett nyproducerat hus
gavs rätt till nedsättning av priset efter att fuktskador uppstått på grund av den valda
byggmetoden, trots att denna stämde överens med gällande byggnormer. Jfr dock rättsfallet
NJA 2002 s. 213 där domstolen konstaterade att entreprenören inte ådragit sig
skadeståndsskyldighet med hänvisning till att arbetena stämt överens med vid tiden för arbetet
gällande byggnormer.
634

Fackmässighet eller fackmannamässighet används emellertid över hela kontraktsrätten, se
exempelvis Perméus A., Lindberg D., 2013, IT-avtal: en kommentar till IT-branschens standardavtal,
Stockholm: Jure, s. 85.
635

Ramberg C., 2005, Kontraktstyper, Stockholm: Norstedts, s. 126–128 med hänvisningar till
NJA 1947 s. 21, NJA 1957 s. 621, NJA 1980 s. 383, NJA 1981 s. 1091, NJA 1987 s. 692, NJA 1992
s. 502, NJA 1994 s. 598, NJA 1996 s. 224, NJA 1997 s. 65, NJA 1998 s. 734, NJA 2000 s. 639 och
NJA 2001 s. 99.
636

Jfr härvid bland andra 10 § konsumenttjänstlagen.
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Se vidare avsnitt 6.2. Utgångspunkten är här alltså att ett utförande om fackmässig standard är
ett underförstått avtalslöfte om annat inte avtalats. Det går också att hänföra kravet om
fackmässighet till de befogade förväntningar som kan dras ut gällande rättsregler med
utgångspunkt att det föreligger en allmän rättsgrundsats om att arbete ska utföras fackmässigt. Jfr
4 § konsumenttjänstlagen. Vilken inställning som tas i frågan är emellertid ovidkommande för
praktiken. Avvikelser från fackmässig standard utgör fel oavsett om den anses underförstått
avtalad eller om den anses följa av allmänna rättsgrundsataser.
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av avtalsförhållandet och som påkallar ett visst handlande, eller för den delen
underlåtelse att handla, från gäldenären.638
Detta kan illustreras av den felbedömning Högsta domstolen vidtog i det
tidigare citerade rättsfallet NJA 2018 s. 266. Där utgår domstolen från
beställarens befogade förväntningar vid felbedömningen i ett oreglerat fall. Målet
gällde frågan om en student vid högskola på kontraktsrättsliga grunder hade rätt
att återfå erlagd studieavgift med hänvisning till brister i utbildningens kvalité. En
central fråga i rättsfallet, som inte är av större intresse i detta sammanhang, var
huruvida det är möjligt att rikta kontraktsrättsligt grundade anspråk på grund av
brist i utbildning som anordnas vid svensk högskola. Högsta domstolen
konstaterar att den offentligrättsliga inslaget vid anordnande av
högskoleutbildning inte utgör hinder för att tillämpa kontraktsrättsliga principer
för högskolans och en avgiftsbelagd students mellanhavanden. För denna
framställning kan frågan om statliga myndigheters partsställning vid utövande av
offentlig verksamhet läggas åt sidan och tvisten betraktas som en
kontraktsrättslig sådan.
Studenten, som på grund av sitt medborgarskap inte hade rätt till avgiftsfri
utbildning enligt 4 kap. 4 § högskolelagen, erlade 55 000 SEK per termin för att
delta i undervisning på ett kandidatprogram omfattade 180 högskolepoäng.
Studenten avbröt sina studier efter drygt två år och yrkade då ersättning med
170 812 SEK på grund av bristande kvalité i utbildningen.
Den utbildning som studenten deltog i fick under hennes studietid
kvalitetsbedömningen ”bristande kvalité” vid universitetskanslersämbetets
utvärdering och högskolan vidtog också därefter åtgärder för att förbättra
kvalitén. Det stod alltså klart att utbildningen varit bristfällig. Denna bristande
kvalité var dock inte hänförlig till avtalet utan avvikelsen avsåg lagstadgade krav
på utbildning anordnad av det offentliga.
Utbildningstjänster är ett typexempel på en tjänst som inte innebär att ett visst
resultat ska presteras utan huvudförpliktelsen präglas likt förvaringstjänster,
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Jfr härvid högsta domstolens argumentation i NJA 2015 s. 110 p. 8 där domstolen menar att
fel (i entreprenad) utgörs av avvikelser från beställarens rättigheter enligt avtal och tillämpliga
rättsregler. Se även vidare om förpliktelsernas uppkomst i avsnitt 6.2.
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bevakning och upplevelsetjänster av en plikt att sträva efter ett visst resultat.639
Domstolen konstaterar i rättsfallet att en felfri tjänst kan anses levererad om
kvalitén på utbildningen möjliggör att en student med tillräckliga förkunskaper
och som i övrigt är lämpad för utbildningen kan tillgodogöra sig den på ett sådant
sätt att examensmålen uppnås. Slutsatsen var alltså att den faktiska
utbildningskvalité som tillhandahölls avvek från vad studenten med hänsyn till
lagstadgade utbildningskrav hade fog att förvänta sig, med andra ord rätt att
kräva.
För att sätta omständigheterna i det nu refererade rättsfallet i en annan kontext
torde en slutsats vara att veterinärtjänster måste anordnas i enlighet med de krav
som uppställs för sådan verksamhet i djurens hälso- och sjukvårdslag.640 Lagen
innehåller inga civilrättsliga regler ämnade att reglera kontraktsförhållandet
mellan djurhälsopersonal och djurägare, utan anger istället hur verksamhet ska
anordnas i allmänhet. Rättsföljderna av brott mot lagen består av särskilt angivna
disciplinåtgärder, inte i kontraktuella påföljder. Likväl föreslår rättsfallet NJA
2018 s. 266 att en avvikelse exempelvis från den i 1 § lagstadgade skyldigheten
att fullgöra arbetsuppgifter i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet
eller för den delen ett brott mot den i 4 § reglerade tystnadsplikten utgör
avvikelser från uppdragsnormen eftersom uppdragsgivarens förväntningar på
lagens efterlevnad utgör sådana befogade förväntningar som kan krävas inom
ramen för avtalet.
7.2.3

Tidpunkten för fastställande av uppdragsnormen

Fel är avvikelser från uppdragsnormen vilken konstitueras av vad
naturaborgenären har rätt att kräva enligt avtalet, tillämpliga rättsregler och de
befogade förväntningar som uppstår genom naturagäldenärens handlande.641
Vad som framgår direkt av avtalsvillkoren och tillämpliga rättsregler torde kunna
bedömas utifrån förutsättningarna vid avtalets ingående. Beställarens befogade
förväntningar kan dock förändras från tidpunkten då denne först upptäcker ett
639

Löftet avser givetvis inte att studenten efter avslutad utbildning ska ha viss kunskap eller för
den delen tillhandahålla en viss examen. Löftet avser snarare att sträva efter dessa resultat genom
att anordna utbildning som tillgängliggör dessa resultat för studenten.
640

Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

641

Avsnitt 7.2 och 7.3.2.
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behov av att uppdra någon annan att utföra ett visst arbete, till dess denne begärt
in offerter och pratat med olika fackmän om lämpliga metoder för arbetets
utförande, vidare genom arbetets utförande och fram till och med en tidpunkt
som inträffar efter att arbetet har avslutats. Beställaren lär sig under denna tid
mer om arbetsmetoder, bildar sig uppfattningar om yrkeskårens varierande
kvalitét och omvärderar förmodligen sina förväntningar på arbetets kvalitét
allteftersom utförandet fortskrider. Till exempel kan uppdragstagarens allmänna
uppträdande och de metoder som använts föranleda att beställarens
förväntningar stiger eller sjunker allt eftersom arbetet fortlöper. En fråga som
därmed måste besvaras är vid vilken tidpunkt beställarens förväntningar sätter
normen för uppdragets kvalitét.642
Vid köp får köplagen, konsumentköplagen och CISG felregler betydelse för
denna normtidpunkt. I köplagen återfinns tre regler som alla antyder att det är
den samlade informationen om varans beskaffenhet vid avtalsslutet (köpet) som
är avgörande för vilken norm som gäller för varans beskaffenhet i det individuella
avtalet.
För det första kan köparen enligt 17 § 2st 2p köplagen åberopa att varan
avviker från de egenskaper varan måste ha för att kunna användas till det
särskilda ändamål till vilket köparen tänkt använda varan om säljaren vid köpet
måste ha förstått att köparen tänkt använda varan till detta särskilda ändamål.643
Får säljaren kunskap om det särskilda ändamålet först efter att köpeavtalet ingåtts
kan fel alltså inte göras gällande i det avseendet. För det andra får köparen enligt
20 § 1st köplagen inte åberopa fel som denne måste antas ha känt till vid köpet.
Har varan undersökts före köpet eller har säljaren uppmanat köparen att
undersöka varan får heller inte egenskaper som köparen borde känt till vid
avtalsslutet åberopas som fel enligt 20 § 2st köplagen. Det är alltså den
information som köparen haft eller borde haft vid avtalsslutet som är avgörande
för om egenskapen får åberopas som fel. För det tredje ska nämnas säljarens
642

Jfr. Kihlman J., 1999, Fel: särskilt vid köp av lös och fast egendom, Diss., Stockholm :
Handelshögskolan,
s. 61–64.
643

Särskilda ändamål står enligt systematiken i 17 § 2st köplagen i kontrast till allmänna ändamål
som syftar till att varan ska vara ägnad för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet
används.
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möjlighet att rätta uppgifter i marknadsföringen enligt 18 § 3st köplagen. Rättar
säljaren felaktiga marknadsföringsuppgifter före avtalsslutet kan avvikelser från
uppgifterna inte åberopas som fel.644
I konsumentköplagen finns motsvarande regel om särskilda ändamål i
16 § 2st 2p, och om marknadsföringsuppgifter i 19 § 3st. I konsumentförhållanden är risken däremot fördelad annorlunda med avseende på vad
konsumenten borde känt till innan köpet och det finns heller ingen möjlighet för
säljaren att få till stånd en omfördelning av risken genom att anmoda köparen att
undersöka varan. Detta faktum kan tillskrivas en av de brukligt åberopade
grunderna för konsumentskyddet, nämligen att konsumenter saknar de
kunskaper om varor och tjänster som krävs för att kunna ingå avtal med
näringsidkare på lika villkor.645
Även enligt CISG är det den information parterna har vid tidpunkten för
avtalsslutet som är avgörande för normen som varan ska följa för att anses felfri.
I art. 35 2st b återfinns en regel som motsvarar den i 17 § 2st 2p köplagen och
av art. 35 3st framgår att köparen inte kan åberopa fel som köparen vid
avtalsslutet kände till eller inte kunde varit omedveten om, vilket liknar regeln i
20 § 1st köplagen.
Av 10 § 2st konsumenttjänstlagen framgår en regel som motsvarar
köplagarnas regler om möjlighet för säljaren att innan köpet rätta felaktig
information i marknadsföringen och därigenom frigöra sig från ansvaret för
avvikelser från uppgifterna. Konsumenttjänstlagen innehåller även en felgrund i
11 § som innebär att fel föreligger om näringsidkaren underlåter att informera
konsumenten om ett förhållande rörande tjänstens beskaffenhet eller
ändamålsenlighet som näringsidkaren dels känt till eller borde känt till och dels
insett eller borde insett var av betydelse för konsumenten och underlåtenheten
att informera konsumenten kan antas ha inverkat på avtalet. Är
omständigheterna sådana att tjänsten inte kommer vara till rimlig nytta för
tjänsten måste näringsidkaren dessutom avråda konsumenten från att låta
644

Kihlman J., 1999, Fel: särskilt vid köp av lös och fast egendom, Diss., Stockholm :
Handelshögskolan, s. 61–63.
645

Johansson S., 2013, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, Stockholm: Norstedts, s. 36. Jfr
angående konsumentskydd vid kreditgivning även Henrikson A., 2016, Överskuldsatt och skyldig: en
rättsvetenskaplig studie av konsumentskyddet mot överskuldsättning, Diss., Umeå: Juridiska institutionen
vid Umeå universitet, s. 136–137.
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tjänsten utföras enligt 6 §. Fel föreligger inte uttryckligen vid underlåtenhet att
avråda men av 9 § 1st 1p konsumenttjänstlagen framgår att fel föreligger om
resultatet av tjänsten avviker från vad konsumenten har rätt att kräva enligt kravet
på fackmässighet och omsorg och avrådandeplikten utgör otvivelaktigt en
konkretisering av nämnda omsorgsplikt. Att säljaren i köpeförhållanden åläggs
risken för avvikelser från varans ändamålsenlighet för köparens särskilda
ändamål med köpet tycks fylla samma riskfördelningssyfte som reglerna i ovan
nämnda 6 och 11 § i konsumenttjänstlagen, reglerna är med andra ord inte enbart
av konsumentskyddande karaktär utan torde ge uttryck för principer för
felbedömning, åtminstone vad gäller tidpunkten för fastställande av befogade
förväntningar, även i kommersiella förhållanden.
Utan tvekan är det alltså så att även i uppdragsförhållanden är det tidpunkten
för avtalsslutet som är avgörande för uppdragsgivarens befogade förväntningar.
Det är den information som parterna haft eller borde ha skaffat sig vid denna
tidpunkt som ska ligga till grund för de förväntningar på uppdragets egenskaper
som är befogade från uppdragsgivarens sida.

7.3

Metoden för att avgöra om fel föreligger

7.3.1

En metod i två steg

Det finns ett pedagogiskt värde i att dela upp flödesschemat över
felbedömningen i ett första steg där en objektiv bedömning över om tjänsten
avviker från avtalet eller vad naturaborgenären med fog förväntat och ett andra
steg där möjligheten för denne att göra felet gällande prövas.
Det bör här poängteras att den här föreslagna metoden avviker från den
tvåstegsmodell som framhållits från andra håll. Grauers talar om en
tvåstegsmodell där det första steget likt det här föreslagna tillvägagångssättet
utgjordes av en bedömning av huruvida avvikelse föreligger. Det andra steget i
Grauers modell går ut på att avgöra huruvida felet är relevant och däri menar han
att hänsyn ska tas till om felet borde upptäckts vid undersökning och om
naturagäldenären borde upplyst om fel för det fall denne hade kunskap om
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avvikelsen.646 Denna modell kan även skönjas i Högsta domstolens
argumentation i NJA 1996 s. 598 där domstolen först fastslår att en fuktskada i
en förvärvad husbil utgjorde avvikelse från vad köparen haft fog att förutsätta
och därefter går vidare till att pröva om köparen borde märkt felet före köpet.
Denna bedömning, huruvida ett föreliggande fel borde upptäckts före avtalets
ingående sållas här till det första steget i processen. Detta är omständigheter som
hör till fastställande av uppdragsnormen. Med den fuktskadade husbilen som
exempel kan detta beskrivas så att även om köparen förväntat sig att husbilen var
fri från fuktskador hade en sådan förväntning inte kunnat anses vara befogad för
det fall fuktskadorna borde upptäckts vid undersökning före köpet.647 Hur
säljaren upplysningsplikt passas in i denna modell kan beskrivas så att köparen
har fog att förvänta sig att köpeobjektet är fritt från avvikelser från vad som kan
anses utgöra normal standard för det givna objektet och som denne haft rätt att
bli upplyst om.648
Modellen som här beskrivs består således i ett första steg där uppdragsgivarens
befogade förväntningar jämförs med vad som de facto presteras och ett andra
steg där relevansen av felet avseende uppdragsgivarens ansvar för felet avgörs.
Det är nämligen möjligt att argumentera för att avvikelser inte bör betecknas som
fel om de inte kan leda till någon påföljd.649 Lika möjligt är det att argumentera
för att alla avvikelser från uppdragsnormen är fel men att de bara leder till
påföljder under vissa förutsättningar.650 I sak förändras inte tvistelösningen om
646

Grauers, 1980, Fel i sålt skepp: mängelhaftung bei kaufverträgen über schiffe, Diss., Lund:
Universitetsförlaget, 61–62 och 83 med hänvisning till Rodhe K., 1956, Obligationsrätt, Stockholm:
Norstedts, s. 216–237 där författaren diskuterar innebörden av garantiförpliktelser.
647
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Grauers, 1980, Fel i sålt skepp: mängelhaftung bei kaufverträgen über schiffe, Diss., Lund:
Universitetsförlaget, s. 92–93. Kihlman J., 1999, Fel: särskilt vid köp av lös och fast egendom, Diss.,
Stockholm : Handelshögskolan, s. 169.
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Grauers är av meningen att, åtminstone vad gäller fastighetsköpen, begreppet fel bör
reserveras för köprättsliga fel eftersom ordet fel har en vidare mening i dagligt tal. När Grauers
diskuterar avvikelser i ett tidigt skede av felbedömningen använder han termen defekt för att
markera att avvikelsen ännu inte varit föremål för prövning om den utgör ett köprättsligt fel.
Grauers F., 2016, Fastighetsköp. Lund: Juristförlaget, s. 135.
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Se Sandström T., 2018, Mönster i förmögenhetsrätten, Stockholm: Norstedts, s. 187. Se även
Restatement of nordic contract law § 8–1.
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man väljer det ena eller det andra. Prövningen av om en avvikelse också är ett fel
med den första utgångspunkten och bedömningen av om ett fel ska leda till en
påföljd med den andra utgångspunkten kommer att ske på samma sätt. Att frågan
diskuteras är enbart av terminologiskt värde.
Taxell följer resonemanget om att en avvikelse alltid är ett fel men
nödvändigtvis inte alltid leder till en påföljd när han beskriver avtalsbrott i
köprättslig kontext.651 Systematiken i konsumenttjänstlagen är att först bedöma
om fel föreligger. Felet leder sedan inte till påföljd om det beror på
uppdragsgivaren enligt 16 § 1st konsumenttjänstlagen. Motsvarande metod torde
vara gångbar även vid kommersiella avtal. Även i denna framställning kommer
alla avvikelser från uppdragsnormen att betecknas som fel utan att en bedömning
av om påföljd kan följa tas i beaktande vid användning av termen.
För att illustrera denna tanke kan förutsättningarna i NJA 2013 s. 1174
användas som underlag för diskussion. Målet rör en tvist mellan en beställare
som på grund av att denne är en juridisk person inte har möjligheten att åtnjuta
skyddet i konsumenttjänstlagen. Beställningen av arbetet föll enligt Högsta
domstolen inte inom beställarens näringsverksamhet men enligt rekvisiten i
1a § 1st konsument-tjänstlagen måste beställaren vara en fysisk person för att
lagen ska vara tillämplig. Huruvida faktumet att beställaren ansetts handla utom
näringsverksamhet påverkat bedömningen i det enskilda fallet framgår inte av
skälen och i frånvaro av sådana argument får tillsvidare antas att den bedömning
Högsta domstolen gör i fallet skulle varit densamma om det rört sig om en
beställare som handlat inom ramen för sin egen näringsverksamhet.
Tvisten rör ett anspråk på ersättning för ett påstått fel i uppdragstagarens
åtagande att utföra mattläggning i beställarens lokaler. En förutsättning för att
lägga det aktuella golvet var att den betongplatta som utgjorde undergolvet hade
en relativ fuktighet under 85 %. Uppdragsgivaren hade ett protokoll över en
sedan tidigare utförd fuktmätning utförd av den entreprenör som levererat
undergolvet. Av protokollet framgick att den relativa fuktigheten uppmätts till
84,7%. Det framgick också av protokollet att mätningens osäkerhet uppgick till
2,6% och därför hade slutvärdet 87,3% antecknats i protokollet. Vid kontakt med
golvläggaren har beställaren lämnat en muntlig uppgift om att den relativa
fuktigheten i golvet är uppmätt till 84,7%. Det vill säga strax under det gränsvärde
651

Taxell E., 1991, Köplagen: några riktlinjer, Åbo: Åbo akademis förlag, s. 61–62.
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som är avgörande för om golvet kunde läggas eller inte. Inom garantitiden för
uppdraget uppstod sedan bubblor i golvet. Vid kontroll uppmättes då en fukthalt
som översteg gränsvärdet och som antogs vara orsaken till bubblorna.
Domstolen menar utan tvivel att fel föreligger i det aktuella fallet. Samtidigt
ogillades beställarens krav på ersättning för felet eftersom felet ansågs bero på
beställaren. Det förelåg med andra ord ingen skyldighet för uppdragstagaren att
kontrollera den lämnade uppgiften. 652 För domstolen fanns med andra ord ett
värde i att dela upp prövningen i två steg och först bedöma om ett fel föreligger
objektivt. För att sedan gå vidare och pröva om felet får göras gällande. Kommer
man i det första steget fram till att fel inte föreligger behöver frågor om ansvar
inte bedömas.653
7.3.2

Steg ett: jämförelsen

Uppdragstagarens förpliktelser säger vad naturaborgenären har rätt att kräva,654
påföljderna är ämnade att genomdriva avtalet,655 det vill säga borgenärens
rättigheter enligt avtalet. Med denna utgångspunkt ligger det i sakens natur att
felbedömning går ut på att avgöra om naturaborgenären fått sina rättigheter
tillgodosedda. Det första steget i felbedömningen utgörs således av en jämförelse
mellan uppdragsnormen, det vill säga vad uppdragsgivaren i enlighet med sina
befogade förväntningar haft rätt att kräva, och vad som faktiskt presterats av
naturagäldenären. 656

652

Ett justitieråd var skiljaktigt och menade att eftersom den muntliga uppgiften angav ett värde
så nära gränsvärdet och den relativa fuktigheten varit så avgörande för resultatet av uppdraget så
borde uppdragstagaren kontrollerat uppgifterna, vilket enligt den skiljaktiga meningen kunde
gjorts med enkelhet.
653

Grauers tvåstegsmodell i Grauers F., 2016, Fastighetsköp. Lund: Juristförlaget, s. 135.

654

Avsnitt 6.1.

655

Avsnitt 8.1.

656

Jfr Kihlman J., 1999, Fel: särskilt vid köp av lös och fast egendom, Diss., Stockholm:
Handelshögskolan, s. 25 och 71.
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Frågor om fastställande av uppdragsnormen har redan behandlats.657 Relevant
för diskussionen här är således främst frågor om värdering av vad som faktiskt
presterats.
Prestationer kan vara av vitt skild karaktär. Det har tidigare konstaterats att det
för tjänsternas del är centralt med en uppdelning av plikt att uppnå ett visst
resultat, plikt att sträva efter ett visst resultat och plikt att sträva efter bästa möjliga
resultat. För den första varianten, den så kallade resultatplikten, är det resultatet
som är centralt.658 Vid felbedömning för sådana förpliktelser är det alltså
uppdragsgivarens befogade förväntningar på resultatet av tjänsten som ska
jämföras med det faktiska resultatet. Om ett felfritt resultat har uppnåtts med
metoder som förvisso avviker från fackmässig standard kan ingen påföljd
tillämpas och det är således främmande att beteckna situationen som fel i tjänst.
Vid de båda typerna av omsorgsförpliktelser är det istället uppdragsgivarens
befogade förväntningar på utförandet som ska jämföras med det faktiska
utförandet. Om uppdragstagaren utfört tjänsten i enlighet med beställarens
befogade förväntningar spelar det faktiska resultatet mindre roll. Att resultatet
blir sämre än vad som kan förväntas vid utförande i enlighet med beställarens
befogade förväntningar konstituerar således inte fel om detta beror på en slump
eller på någon yttre omständighet som uppdragstagaren inom ramen för sitt
fackmässiga utförande inte kunna ta höjd för.
I rättsfallet NJA 2015 s. 110 hade Högsta domstolen att avgöra en tvist om
fel i tjänst avseende brister i entreprenadarbete. Härvid uttalade domstolen att:
Med fel i entreprenaden avses att denna avviker från vad beställaren kan fordra
enligt tillämpliga rättsregler eller enligt parternas avtal. 659

Av domstolens uttalande om relationen mellan fel och vad beställaren kan fordra,
eller med andra ord har rätt att kräva, kan skönjas en inställning om att fel utgör
657

Avsnitt 7.2.

658

Se ordalydelsen i 9 § konsumenttjänstlagen där det stadgas att fel konstitueras av avvikelser
från resultatet. Jfr även 17 § köplagen och 16 § konsumentköplagen där det anges att det är
varans egenskaper som vid fel avviker från vad köparen har rätt att kräva. Varan kan liknas vid
resultatet av presterade resultatförpliktelser i avtal om tjänster. Skillnaden ligger i att det är
egenskaperna hos resultatet av arbetet inte hela objektet som ska värderas.
659

NJA 2015 s. 110 p. 8.
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bristande uppfyllelse av avtalsförpliktelserna. Detta mycket allmänna uttalande
säger inte mycket mer än att fel helt enkelt är ett kontraktsbrott, definitionen är
ju träffande även för dröjsmål. För att det ska kunna sägas vara fråga om
felbedömning torde det vara avvikelser från vad beställarens befogade
förväntningar avseende resultatet av tjänsten eller dess utförande som ska prövas.
7.3.3

Steg två: ansvarsbedömning

I detta andra steg prövas om en konstaterad avvikelse från uppdragsnormen ska
läggas naturagäldenären till last. Härvid är det relevant att ta hänsyn till giltiga
ansvarsfriskrivningar,660 men också huruvida felet kan hänföras till
uppdragstagarens utförande. Detta kan också uttryckas som en grundsats om att
felet inte får bero på uppdragsgivaren.661 En sådan situation föreligger
uppenbarligen om uppdragsgivaren genom sitt handlande direkt orsaka felet.
Men även vid försvårande av utförandet kan felet läggas naturaborgenären till
last. Exempel på sådana situationer föreligger om arbetet försvåras av
uppdragsgivaren genom att denne till exempel inte tillgängliggör objektet för
tjänsten på avtalad tid eller i avtalat skick eller genom att uppdragsgivaren
tillhandahåller bristfälligt material. I dessa situationer är ansvarsfrågan dock inte
lika rättfram som för det fall uppdragsgivaren genom sitt eget handlande direkt
orsakat felet. Om naturagäldenären inom ramen för sin fackmässighet inser att
felaktigt material eller en av uppdragsgivaren orsakad arbetstidsförkortning

660

Med giltig friskrivning avses här en hänvisning till de ramar som anses föreligga för
möjligheten att friskriva sig från ansvar. Exempelvis anses i regel inte friskrivningar från grov
vårdslöshet och uppsåt giltiga, inte heller allt för allmänt hållna friskrivningar anses befria från
ansvar. Se härom vidare NJA 1998 s. 390, Lundmark T., 1996, Friskrivningsklausuler: giltighet och
räckvidd : särskilt om friskrivning i kommersiella avtal om köp av lös egendom, Diss., Uppsala: Iustus, s.
78–86. Schelin J., 2015, Lastskadeansvaret: en studie av fraktörens ansvar enligt lagen om inrikes
vägtransporter, Stockholm: Poseidon, s. 100–119.
661

Jfr 16 § konsumenttjänstlagen och 30 § köplagen där det framgår att påföljder vid fel får
åberopas om felet inte är hänförligt till naturaborgenären.

232

kommer att leda till fel i tjänsten kan denne inte utan att samråda med beställaren
ändå utföra tjänsten utan att ådra sig felansvar.662
När beställaren lämnar upplysningar som är avgörande för tjänstens utförande
förhåller det sig dock något annorlunda i denna senare fråga. Högsta domstolen
har i rättsfallet NJA 2013 s. 1174 uttalat följande angående ansvarsbedömningen
avseende fel som beror på felaktiga uppgifter från beställaren:
Säljaren av en tjänst har normalt ingen skyldighet att närmare granska eller bedöma
uppgifter om sakförhållanden som köparen har lämnat. En sådan skyldighet
föreligger bara när säljaren har insett att uppgiften är felaktig eller om det finns en
tydlig indikation på detta. När resultatet av tjänsten är felaktigt till följd av en
uppgift som köparen har lämnat och säljaren inte har haft en skyldighet att granska
eller bedöma uppgiften, ska felet i tjänsten anses ha berott på förhållanden på
köparens sida.663

Uppdragstagare har med andra ord ingen skyldighet att kontrollera beställarens
uppgifter om sakförhållanden ifall det inte finns uppenbara indikationer på att
uppgifterna är felaktiga.
Så här långt kan sammanfattningsvis sägas att även om en avvikelse från
uppdragsnormen föreligger kan inga påföljder göras gällande om felet har
orsakats av beställaren eller om felet beror på att beställaren försvårat utförandet
enligt diskussionen ovan.
I vissa fall gör sig frågan om huruvida beställaren kan belastas för att inte
undersökt vilka resultat som kunnat förväntas av uppdragstagaren innan avtalets
ingående gällande. Exempelvis genom att ta referenser eller genom att granska
tidigare arbeten. Vid fel som består av estetiska värden såsom exempelvis kvalitén
på ett målat porträtt, en tatuering, en hårfrisyr eller ett skräddarsytt plagg, gör sig
denna fråga särskilt gällande. Dessa tjänster kan vara fackmässigt utförda men
ändå avvika från beställarens befogade förväntningar i fråga om utförarens
konstnärliga sinnrikhet. Inom köprätten talas det om principen caveat emptor vars

662

Jfr om uppdragstagarens avrådandeplikt 6 § konsumenttjänstlagen, angående ansvar för
brister i tillhandahållet material NJA 2013 s. 1174 med hänvisningar till Prop. 1988/89:76 s. 120
och Prop. 1984/85:110 s. 214.
663

NJA 2013 s. 1174.
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innebörd är att köparen bör vara på sin vakt och själv ansvarar för sin
undersökning av godset.664
Det skulle också kunna tänkas att det i vissa fall är påkallat att belasta
uppdragsgivaren om denne inte först tagit referenser vid beställning av dyrbara
eller på annat sätt betydelsefulla arbeten. Att en beställare inte tittar i en tatuerares
portfolio kan för att ta ett exempel utgöra grund för en argumentation om att det
förvisso undermåliga resultatet de facto överensstämmer med den avtalade. En
sådan ordning skulle exempelvis kunna vara påkallad antingen av handelsbruk
eller att tjänstens resultat är starkt kopplad till yrkesskicklighet och dessutom av
särskild betydelse för beställaren.
7.3.4

Något om tidpunkten för felbedömningen

Som nämnt ovan går felbedömningen ut på en jämförelse mellan
uppdragsnormen och det faktiska utförandets beskaffenhet. Centralt för denna
jämförelse är vilken tidpunkt jämförelsen ska riktas mot. Ett resultat kan vara
felaktigt vid en tidpunkt och felfritt vid en annan. Vid prestation av egendom är
det uppenbart att det är tiden för riskövergången som är relevant.665
När jämförelsen ska ske regleras för konsumenttjänsternas del i 12 §
konsumenttjänstlagen. Enligt 15 § 1st konsumenttjänstlagen gäller dock inte
denna regel tjänster som avser förvaring och detta är som ska framgå nedan av
betydelse här. Vad anbelangar arbete på egendom gäller enligt lagen att
felbedömningen ska ske utifrån de förhållanden som föreligger när tjänsten
avslutas.666 Enligt 13 § konsumenttjänstlagen föreligger fel ändå om resultatet av
tjänsten försämras efter uppdragets avslutande och försämringen beror på att

664

Hultmark C., 1992, Kontraktsbrott vid köp av aktie, Diss., Stockholm: Juristförlaget, .s 80–81.
DCFR IV A. – 2:307.
665

Jfr 21 § köplagen.

666

Om näringsidkaren på grund av uppdraget har en sak som tillhör konsumenten i sin
besittning anses uppdraget enligt 12 § 1st konsumenttjänstlagen avslutad när avtalsobjektet
överlämnas till konsumenten.
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näringsidkaren inte presterat i enlighet med avtalet eller vad som annars gäller
enligt konsumenttjänstlagen.667
Regleringen i konsumenttjänstlagen kan förstås så att vid tjänster, åtminstone
dem som avser arbete på egendom, har uppdragstagaren fram till avtalad
tidpunkt för färdigställande på sig att prestera en felfri tjänst.668 Denna innebörd
är logisk när det kommer till vad som ovan benämnts ackumulerande
förpliktelser.669 Innebörden av en sådan förpliktelse är att värdet av det avtalade
ökar i takt med arbetet och det förefaller då främmande att kunna åberopa fel
innan tiden för färdigställande inträffat. Likaväl förefaller det onaturligt att tillåta
felaktiga resultat efter tidpunkten för färdigställande. Vi denna typ av förpliktelser
torde således konsumenttjänstlagens modell kunna tjäna som förebild.670
Vid förvaringstjänster är förhållandet annorlunda för konsumenttjänsternas
del. Där föreligger som bekant fel redan om tjänstens anordnande strider mot
kravet på fackmässiga metoder och regeln om tidpunkten för felbedömningen i
12 § konsumenttjänstlagen omfattar inte förvaringstjänster. Det finns ingen
motsvarande regel för felbedömningstidpunkten vid förvaringstjänster men vid
frånvaron av en sådan kan konsumenten göra gällande fel så snart rekvisiten i
någon av de reglerade felgrunderna är uppfyllda. Anledningen till att
förvaringstjänster inte omfattas av 12 § är enligt ett uttalande i propositionens

667

Av motiven framgår att regeln inte tar sikte på faktumet att resultatet försämras på grund av
att näringsidkaren genom en olyckshändelse försämrar resultatet efter att uppdraget har avslutats.
Föga förvånande eftersom en olyckshändelse som inträffar efter tidpunkten för uppdragets
avslutande omöjligen kan bero på tjänsteutövandet. Däremot, menar man i motiven, är regeln
tänkt att ta sikte dels på situationen då näringsidkaren vid avhjälpande av ett fel försämrar
resultatet ytterligare, dels när näringsidkaren till exempel underlåtit att upplysa konsumenten om
hur avtalsobjektet ska skötas och konsumenten på grund av det försämrar resultatet genom att
vårda resultatet av tjänsten felaktigt. Prop. 1984/85:110 s. 208–209.
668

Från denna utgångspunkt måste givetvis undantag göras för fall där det enligt reglerna om
anteciperade avtalsbrott föreligger hävningsgrund redan innan avslutande. Se vidare härom i
avsnitt 12.4.
669

Avsnitt 6.3.2.

670

Reglerna om relevant tidpunkt för felbedömning kan knappast hänföras till
konsumentskyddet utan torde i hög grad kunna tillåtas spilla över på det oreglerade området även
där parternas är jämbördiga.
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allmänna motivering att förvaringstjänsterna olikt tjänster som avser arbete på
egendom präglas av att prestationen är fortlöpande. 671
Denna uppdelning mellan arbete på egendom och förvaringstjänster på det
reglerade området torde vara signifikant även för oreglerade fall. Ändamålet med
uppdelningen är tiden för uppfyllelse och som nämnt ovan kan ett mönster
avseende denna förpliktelsekaraktäristik uppställas för förpliktelser i
allmänhet.672 När förpliktelsen kan karaktäriseras som perdurerande torde
således tidpunkten för felbedömningen kunna göras med hänsyn till
förhållandena som förelåg när avvikelsen inträdde.

671

Prop. 1984/85:110 s. 118.

672

Avsnitt 6.3.2
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8 Allmänt om påföljderna
8.1

Begreppet påföljd

Påföljdsbegreppet kan definieras olika beroende på sammanhang. Inom
straffrätten är påföljder synonymt med straff och utgör i lag reglerade rättsföljder
som aktualiseras när ett brott, såsom det definieras i 1 kap. 1 § brottsbalken,
begåtts. För det straffrättsliga påföljdsbegreppet finns en legaldefinition i 1 kap.
3 § brottsbalken där det framgår att påföljderna utgörs av fängelsestraff, böter,
villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård.
Det civilrättsliga påföljdsbegreppet är något mer komplext. En definition
skulle kunna vara att en civilrättslig påföljd är de rättsföljder som kan åberopas
när en viss handlingsnorm inte efterlevts eller när de fakta som motparten
ansvarar för inte föreligger.673 Handlingsnormen kan vara positiv eller negativ,
med andra ord kan underlåtenheten utgöras både av handlande i strid med
normen eller underlåtenhet att handla enligt normen.
Fastställande av ett påföljdsbegrepp för hela civilrätten är emellertid inte
ändamålsenligt för denna avhandling. Det finns ingen anledning att diskutera
sådana handlingsnormer som aktualiseras vid exempelvis testamente,
vårdnadsfrågor med fler. Mer precist för den förevarande framställningen torde
vad som kan kallas för ett förmögenhetsrättsligt påföljdsbegrepp vara. Med ett
förmögenhetsrättsligt påföljdsbergrepp menas här sådana rättsföljder som kan
drabba en part när denne inte efterlever förpliktande handlingsnormer
uppkomna inom ramen för ett avtalsförhållande.674
Med hänsyn till avhandlingens ämne bör här en distinktion mellan påföljder
vid uppdragstagarens kontraktsbrott och andra följder som kan drabba en
avtalspart göras. Förlorad talerätt kan exempelvis följa vid avvikelse från en

673

Jfr angående förpliktelser till uppfyllelse och ansvarsförpliktelser i avsnitt 6.1.

674

Som tidigare konstaterats behöver förpliktelserna inte ha uppkommit genom
viljeförklaringarna i sig för att de ska kunna betraktas som avtalsförpliktelse. Förpliktelser i
avtalsförhållanden uppstår även genom andra bindande handlingsnormer än de som följer av
själva avtalet. Handlingsnormerna kan komma till uttryck i exempelvis handelsbruk och
lagstiftning. Avsnitt 6.2.
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förmögenhetsrättslig handlingsnorm.675 Rättsföljden aktualiseras dock inte vid
brott mot en uppdragsförpliktelse utan är en rättsföljd som aktualiseras vid olika
scenarion där en avtalspart försuttit en tidsfrist. Till exempel kan nämnas
reklamationsreglerna i köplagen, konsumenttjänstlagen med fler.
Om antagandet att förpliktelser är sådana handlingsnormer som är kopplade
till en påföljd ska kunna accepteras får inte en diskussion om vad som utgör
sådana påföljder tillåtas leda till en slutsats om att påföljder är sådana rättsföljder
som drabbar den som bryter mot en förpliktelse. Det skulle innebära att hela
frågan inkapslas i ett cirkelresonemang som inte leder till någon rationell
slutsats.676 Exemplet med förlorad talerätt kan emellertid ändå tjäna som
språngbräda för diskussionen om vad som utgör förmögenhetsrättsliga påföljder.
Förlorad talerätt utgör inte en rättsföljd ämnad att framtvinga handlande enligt
normen. Inte heller är rättsföljden ämnad att ersätta resultatet av det uteblivna
handlandet. Detta är vad som är karaktäristiskt för de kontraktsrättsliga
påföljderna, nämligen att de är ämnade att skydda borgenärens motstående
rättighet677 när en förpliktigande handlingsnorm inte efterlevs.678
Sammanfattningsvis kan konstateras att en förmögenhetsrättslig påföljd ska
förstås som en rättsföljd som kan drabba den som bryter mot en kontraktsrättslig
handlings- eller ansvarsnorm av förpliktande karaktär. Rättsföljden ska för att
kunna betecknas som påföljd vara ämnad att utgöra ett skydd för
medkontrahentens motstående rättighet vid brott mot förpliktelsen.
Den ovan beskrivna definitionen stämmer överens med hur påföljdsbegreppet
behandlas i lagstiftning. I köplagen förekommer begreppet påföljd i tre
huvudrubriker. Påföljder vid dröjsmål med varans avlämnande,679 påföljder vid
fel i varan680 och påföljder vid köparens kontraktsbrott.
Påföljderna kan vidare delas upp generella och speciella påföljder. De generella
ska förstås som sådana påföljder som är aktuella vid kontraktsbrott i allmänhet
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Avsnitt 6.1.
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Se närmare om rationalitetskrav i juridisk argumentation under avsnitt 1.3.4.

677

Närmare om förpliktelsers motstående rättigheter under 6.1.
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Taxell E., 1972, Avtal och rättsskydd, Åbo: Åbo akademi, s. 10.
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Rubrik till 22–29 § köplagen.

680

Rubrik till 30–44 § köplagen.
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medan speciella påföljder är sådana som gäller vid kontraktsbrott knutna till en
eller ett fåtal avtalstyper. 681 I detta avsnitt är det de generella påföljderna som
kommer att behandlas. Även speciella påföljder kan bli föremål för analogier och
principargumentation men i mindre utsträckning och det torde i regel framförallt
vara mycket närliggande situationer som svårligen kan generaliseras i en
avhandling som denna.

8.2

Påföljdssystemet

8.2.1

Ett allmänt påföljdssystem

Det finns inge allmän civillag som reglerar civilrättsliga påföljder i kontraktuella
förhållanden i Sverige. Faktum är att ett sådant allmänt autonomt påföljdssystem
ändå existerar i svensk rätt. Med påföljdssystemet menas här de generella
påföljderna och dess inbördes relationer. De generella påföljderna består i
innehållande av prestation, fullgörelse, avhjälpande, prisavdrag, hävning och
skadestånd.682
Detta är inget påstående om att det finns oskriven rätt som stadgar vilka
påföljder som finns tillgängliga vid alla typer av kontraktsbrott och
partsrelationer men det finns påföljdsmönster av tillräcklig dignitet för att det ska
gå att tala om ett allmänt påföljdssystem som sträcker sig utanför det reglerade
området.683
Med det sagt är många frågor om tillgången till påföljder i oreglerade fall ändå
utan given lösning och ett klart tillämpningsområde för en allmän påföljdskatalog
låter sig därmed inte konstrueras med lätthet. Men med de allmänna
påföljdssystem som ändå får sägas finnas torde det mest ändamålsenliga
angreppsättet vara att först beskriva de tillgängliga generella påföljderna,
hierarkin dem emellan och dess relation till varandra för att sedan mer ingående
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Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 150.
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Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 150.
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Sandström T., 2018, Mönster i förmögenhetsrätten, Stockholm: Norstedts, s. 188.
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diskutera de enskilda påföljderna och de allmänna förutsättningar som gäller för
var och en av dem när det gäller tillämpning i oreglerade fall.
Som det många gånger förut har konstaterats finns det i svensk rätt ingen
allmän reglering för när kontraktsbrott är för handen och därmed är heller inte
påföljder vid kontraktsbrott reglerat utöver de regler som förekommer i
speciallagstiftning såsom köplagen och kommissionslagen.684
I litteraturen förekommer det att en lag anges som särskilt lämplig att göra
analogier från för en viss avtalstyp.685 Sådana förenklingar kan vara adekvata för
frågor om parternas förpliktelser och när kontraktsbrott kan anses vara för
handen. Ett gott exempel är den förekommande uppfattningen att köplagen är
särskilt lämplig för analogier vid avtal om lösöreshyra.686 Köpet karaktäriseras av
att avtalet rör prestation av egendom. Det samma gäller för lösöreshyra. Den
väsentliga skillnaden mellan de två avtalstyperna är att köpet präglas av
äganderättsövergång medan lösöreshyra endast avser en tillfällig nyttjanderätt.
Skillnaden innebär framförallt att lika stora krav inte kan ställas på objektets skick
vid lösöreshyra som vid köp. Så länge hyresobjektet kan användas ändamålsenligt
under hela hyrestiden torde det vara svårt att med stöd i analogier till köplagens
felregler åberopa fel i hyresobjektet. Vid sidan om det torde den generaliserade
uppfattningen om köplagens lämplighet som källa till analogier vid lösöreshyra i
nämnda frågor ofta stämma, även vid ett kvalitativt val av analoginorm i det
enskilda fallet. Påföljdsfrågan är emellertid mer komplex än så.
För att fortsätta med samma exempel kan nämnas möjligheterna till hävning
vid lösöreshyra. Vid köpeavtalen är det som sagt äganderättsövergång som är
centralt och hävningsinstitutet för fel i varan är således anpassat för det.
Hävningsinstitutets funktion innebär att återställa äganderätten, att köparen
kunnat förfoga över objektet fram till hävningen är i regel av försumbar nytta i
relation till äganderätten som i felets frånvaro skulle bestått. För hyresfallet
däremot, är omständigheten att hyrestagaren haft möjlighet att nyttja objektet
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fram till tidpunkten för hävning en del av själva ändamålet med avtalet.
Möjligheterna till hävning blir således helt beroende på hur stor del av hyrestiden
som löpt fram till hävningstillfället samt om nyttjande varit möjlig trots det
inneboende felet. Exempelvis kan det vara lämpligt att tillåta hävning av ett avtal
om hyra av en verkstadsmaskin som tidigt i avtalets nyttjandestadium slutar
fungera medan hävning inte är lämpligt om en sådan maskin slutar fungera i slutet
av en längre hyrestid.
Vid lösöreshyra torde inte hävning av avtalet få verkan för annat än framtiden
om hyresobjektet fram till hävningstidpunkten kunnat användas och därigenom
vara till hyrestagaren nytta.687 Om felet i analogi med köplagens regler istället
består i att hyresobjektet inte kan användas till sådana särskilda ändamål som
hyrestagaren ämnar använda det för är det emellertid problematiskt med en
utgångspunkt om att hävning endast får verkan för framtiden eftersom
hyresobjektet aldrig kunnat användas som avtalat.
Det är med anda ord inte direkt felaktigt att tillämpa köplagens hävningsregel
avseende verkan av hävning för fel i vara på fel i hyrd sak men innebörden av
begreppet väsentlig betydelse är väsensskilda för de två avtalstyperna till den grad att
det endast är konceptet hävning som återstår av köplagens hävningsregel efter
överföringen. Argumentationslinjen är alltså att det vid val av påföljd är än mer
olämpligt att vila likhetsargumentation på strukturella likheter.688
Vid generalisering av de påföljdsregler som finns i svensk rätt är det
sammanfattningsvis alltså av stor vikt att i varje enskilt fall analysera påföljdens
ändamål och begrunda huruvida regleringens utformning är ändamålsenlig för
det oreglerade fall som är för handen.
8.2.2

Påföljdshierarkin

Med påföljdshierarki menas den ordning i vilken en feldrabbad part kan kräva
rättelse enligt en viss påföljd. Ämnet kan alltså ses som en diskussion om
beställarens rätt att kräva påföljd i relation till uppdragstagarens rätt att först
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utföra mindre invasiva påföljder innan de mer ingripande påföljderna kan
komma ifråga. I begreppet påföljdshierarki ryms med andra ord här inte
diskussionen om vilka påföljder som kan förenas med varandra och vilka som
slår ut andra. Exempelvis att hävning och skadestånd är förenliga medan
fullgörande utesluter prisavdrag. Denna typ av frågor diskuteras i nästkommande
avsnitt om påföljdernas inbördes relationer.
Påföljder som förekommer i författning kan utkrävas genom rättslig process
men är också tänkta att fungera processavledande genom att parterna själva löser
tvisten med hjälp av påföljderna.689 Att det i exempelvis köplagen klart regleras
en inbördes hierarki mellan påföljderna underlättar sådan frivillig tvistelösning
avsevärt. Utomprocessuell användning av påföljderna faller emellertid utom
ramen för detta avhandlingsarbete och detta fokus på inomprocessuell
påföljdsanvändning påverkar framställningen något. Framförallt gäller det
påföljderna innehållande av motprestation och hävning. Dessa två påföljder
skiljer sig från de övriga på så sätt att de utom ramen för process kan initieras
självmant av den kontraktsbrottsdrabbade parten. Denna framställning av
påföljdssystemet är som redan nämnt fokuserad till situationen då en drabbad
part inlett process och därigenom yrkat genomdrivande av påföljd genom
rättsligt tvång och det är således sådan användning av nämnda påföljder som ska
diskuteras. När det gäller innehållande av prestation och hävning initierad av part
handlar det i dessa situationer framförallt om att i efterhand bedöma om åtgärden
var lovlig eller om den i sig innebar ett kontraktsbrott.
Denna angreppsvinkel föranleder också ett behov av att kommentera
faktumet att påföljderna omfattas av en inbördes hierarki. I köplagen stadgas som
redan nämnt i vilken ordning påföljderna kan åberopas.690 Detta kan förvisso
påverka utgången i ett mål såtillvida svaranden invänder att den yrkade påföljden
inte får utdömas eftersom en annan påföljd högre upp i hierarkin skulle lösa
tvisten. Exempelvis om käranden yrkar hävning när avhjälpande är möjligt.
Ändamålet med detta avsnitt är emellertid inte att presentera en arbetsprocess
för att välja ut den rätta eller mest lämpliga påföljden i ett visst fall utan snarare
att presentera förutsättningarna för att tillämpa en påföljd efter yrkande av den
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feldrabbade parten. Hierarkin är således relevant men begränsad till att avgöra
om påföljden med hänsyn till hierarkin överhuvudtaget kan utdömas.
Förmögenhetsrätten vilar på principen om att avtal ska hållas.
Påföljdshierarkin bör därmed ordnas utefter denna princip genom att placera den
påföljd som i högst grad kan leda till att avtalsprestationerna uppfylls och
påföljder som när detta inte är möjligt i andra hand utjämnar missförhållanden
som uppstår genom kontraktsbrott längre ned i hierarkin. Principen att avtal ska
hållas gäller för båda parter och det går med hänsyn till det inte enbart utgå från
den feldrabbade partens rättigheter enligt avtalet utan hänsyn ska också tas till
den felande partens skyldigheter. Om en påföljd kan leda till att beställarens
rättigheter tillgodoses men det å andra sidan innebär att uppdragstagarens
skyldigheter försvåras avsevärt och en annan påföljd kan leda till större balans
torde den senare påföljden värderas högst.691
Med denna idé som grund kan påföljderna sållas till tre olika ändamålstyper.
För det första påföljder som leder till avtalets efterlevnad antingen genom
naturafullgörelse eller ekonomisk ersättning. Påföljderna som hör hit är alltså
Fullgörelse, avhjälpande, omleverans och skadestånd för det positiva
kontraktsintresset. För det andra är det utjämnande påföljder och enligt den ovan
angivna uppdelningen i generella och speciella påföljder är det av de påföljder
som här behandlas endast prisavdrag som hör dit.692 För det tredje är det
påföljder som leder till upphörande och dit hör hävning och skadestånd för det
negativa kontraktsintresset. Den observante har nu redan konstaterat att
innehållande av betalning inte inordnades under någon av dessa påföljdstyper.
Det har att göra med att innehållande av betalning inte konkurrerar med någon
annan påföljd eftersom den påföljden är vad som skulle kunna kallas en indirekt
påföljd. Den fungerar som påtryckningsmedel för att framtvinga annan påföljd
och leder alltså endast indirekt genom till exempel omleverans eller som säkerhet
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för skadestånd till att felet rättas.693 Sandgren har förklarat detta förhållande
genom att beteckna innehållandepåföljden som en påföljd av försvarskaraktär till
skillnad från de övriga påföljderna som han menar är av anfallskaraktär.694
Med principen om avtalsfrithet kan denna tankemodell användas för att skapa
ordning i påföljdshierarkin på det oreglerade området. Modellen innebär alltså att
påföljderna för avtalsefterlevnad kommer först, att utjämnande påföljd först efter
dem kan utkrävas och att upphörandepåföljd först i sista hand kan utkrävas. Den
som känner köprätten inser att detta är en förenkling av verkligheten som ensam
inte kan läggas till grund för om en påföljd kan tillämpas eller inte. Exempelvis
råder valfrihet mellan prisavdrag och hävning om förutsättning för hävning
föreligger enligt de köprättsliga reglerna. En förutsättning för hävning är alltså
inte att prisavdrag inte kan komma ifråga. Som riktmärke vid argumentation
kring förutsättningarna för att tillämpa en viss påföljd är tankemodellen dock en
viktig grund.
Tanken att påföljderna följer av principen om att avtal ska hållas befästs i
köprättens påföljdssystem.695 Innan detta presenteras bör det noteras att vid köp
är fullgörelse endast tillgängligt vid dröjsmål. Detta ligger med hänsyn till köpets
momentana karaktär i sakens natur men vid tjänst är gränsen mellan fel och
dröjsmål som bekant inte alltid lika knivskarp som vid köp. Vid analys av det
köprättsliga systemet är det därför av vikt att ha i åtanke att det köprättsliga
dröjsmålet i många fall kan jämföras med ett fel i avtal om tjänst och att
köprättens felregler för fel respektive dröjsmål måste ses som en enhet.696
När det gäller fullgörelse, som enligt ovan angiven argumentation borde vara
den högst rankade påföljden, gäller mycket riktigt enligt 23 § 2st köplagen att
köparen får kräva fullgörelse. Undantagen från detta är enligt 1st samma paragraf
693
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om fullgörelse är objektiv omöjlig eller om fullgörelsen i relation till köparens
intressen innebär orimligt stora uppoffringar. Att omöjlighet utgör undantag är
föga förvånande, en motsatt regel skulle vara helt verkningslös. För tjänsternas
del innebär detta ofta att fullgörelse sällan är relevant för förpliktelser som inte
avser att uppnå ett visst resultat. Vid förvaringstjänster är fullgörelse genom
avhjälpande knappast en ändamålsenlig lösning vid fel i utförande av förvaringen.
I dessa fall är prisavdrag för redan utfört arbete och hävning för framtiden det
enda praktiskt tillämpliga alternativet.697 Omöjlighet som hinder för fullgörelse
kan med andra ord sägas följa av sakens natur.
Att oproportionerliga uppoffringar utgör undantag befäster idén om att
avtalsuppfyllelse är grunden för hierarkin då undantaget tar sikte på en situation
som gör att fullgörelse leder till att avtalsintresset på uppdragstagarens sida
frångås. I dessa situationer går det komma närmre det avtalade resultatet för
respektive part med till exempel prisavdrag.
För köpet är naturafullgörelse som sagt endast tillgänglig vid dröjsmål men
sett till det köprättsliga systemets helhet torde fullgörelsen med ovanstående
argumentation placeras högst upp i hierarkin när reglerna analyseras med tjänster
i allmänhet i åtanke. Det köprättsliga påföljdssystemet för fel förordar annars
omleverans och avhälpande i första hand.698 Omleverans och avhjälpande är
påföljder nära besläktade med naturafullgörelse och med hänsyn till att den
naturliga uppdelningen mellan dröjsmål och fel som finns vid köp inte passar lika
självklart i avtal om tjänst är uppdelningen mellan dessa tre påföljder heller inte
lika given. Ett exempel där både fullgörelse, det vill säga att uppdragstagaren
fortsätter färdigställandet av arbetet, och omleverans är likvärdiga lösningar för
ett givet fel låter sig svårligen konstrueras och någon hierarki mellan dessa två
påföljder är knappast nödvändigt att diskutera. Vad gäller relationen mellan
Fullgörelse och avhjälpande är det svårt att överhuvudtaget göra skillnad mellan
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den praktiska innebörd de respektive påföljderna har vid avtal om tjänster utan
vid sådana avtal är det egentligen en och samma påföljd.699
För tjänsterna kan det med detta sagt alltså konstateras att enligt argumentet
att påföljdshierarkin ska följa principen om att avtal ska hållas samt vid analys av
det reglerade området är det naturafullgörelse, omleverans eller avhjälpande som
står högst i hierarkin och alltså enligt huvudregeln kan krävas av den feldrabbade
parten. Samt att de tre påföljderna knappast kan komma att konkurrera med
varandra i en given situation och skulle så vara fallet torde den påföljd som för
uppdragstagaren innebär minst uppoffring i analogi med 23 § 1st och 34 § 1st
köplagen vara den som i första hand kan krävas av motparten.
Prisavdrag kan enligt 37 § 1st köplagen utkrävas först om avhjälpande eller
omleverans inte kommer till stånd.700 Enligt ovan angiven argumentation innebär
det för tjänsternas del även fullgörelse. Även detta faktum korresponderar väl
med utgångspunkten i principen om att avtal ska hållas. I samma lagrum regleras
dock att köparen har möjlighet att istället för prisavdrag välja hävning. Denna
ordning avviker från den ovan förordade idén om att påföljderna ska följa
principen om att avtal ska hållas. Som ovan nämnt är det emellertid inte fråga om
att välja den mest lämpliga påföljden vid påföljdsbestämning utan prövningen
görs efter yrkande från part. Ordningen att fullgörelse måste krävas innan
prisavdrag får åberopas kan förklaras med principen om att avtal ska hållas. När
det i nästa steg blir fråga om prisavdrag eller hävning är det mer naturligt att
tillerkänna den feldrabbade parten valfrihet eftersom situationen nu är i ett läge
då det avtalade resultatet inte kan uppnås och det därför är avgörande huruvida
parten kan leva med felet eller inte.701
Den ordning enligt vilken påföljderna kan utkrävas av en feldrabbad part är
sammanfattningsvis alltså i första hand fullgörelse i form av naturafullgörelse,
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avhjälpande eller omleverans och i andra hand prisavdrag eller hävning enligt den
feldrabbades önskemål, förutsatt att förutsättningarna för hävning föreligger.
Innehållande av betalning och skadestånd kan därutöver tillämpas vid sidan om
de övriga påföljderna,702 oavsett vilken påföljd som i första hand kommer i
fråga.703
8.2.3

Påföljdernas inbördes relationer

Även frågan om påföljdernas relation till varandra utgår från ett resonemang om
principen att avtal ska hållas. I detta hänseende tjänar principen som en yttre
gräns för det resultat som påföljdstillämpningen leder till. En kombination av
flera påföljder torde mot bakgrund av principen inte kunna leda till att resultatet
av tjänsten innebär större nytta för beställaren än det avtalade skicket. Ett
exempel på en sådan situation är att tillämpa fullgörelse och prisavdrag för
samma fel vilket i praktiken leder till att beställaren får det avtalade resultatet till
ett reducerat pris i strid med avtalet.
Som framgår av illustrationen nedan kan innehållande och skadestånd
kombineras med samtliga av de övriga påföljderna. Avsikten är att ge en
fingervisning om hur påföljderna kan kombineras för samma fel och skada eller
värdeminskning. Bilden är emellertid inte ämnad att säga något om vilka påföljder
som kan tillämpas på ett och samma avtalsförhållande. I teorin kan alla påföljder
tillämpas samtidigt i samma tvist. Begränsningen ligger i vilka påföljder som
utesluter andra för samma fel eller skada. Det föreligger exempelvis inget hinder
att tillämpa hävning och fullgörelse i samma avtalsförhållande så länge de
respektive påföljderna tillämpas endast partiellt eller på olika avtalsförpliktelser.
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Ett exempel på det kan vara att en uppdragstagare åläggs att fullgöra ett
påbörjat arbete samtidigt som hävning tillämpas på ett annat ännu inte påbörjat
arbete enligt samma avtal. Det skulle på samma sätt kunna tänkas att prisavdrag
är möjligt i kombination med avhjälpande om det står klart att ett avhjälpande
inte helt och hållet kommer kunna leda till avtalsenlig uppfyllelse.704 En sådan
situation var uppe för prövning i NJA 1988 s. 3. Där var det fråga om två
fastigheter som efter överlåtelse visat sig vara befästa med fel i form av
fuktskador. Efter att felen avhjälpts menade köparna att fastigheterna på grund
av felen fått dåligt rykte och att marknadsvärdet därmed påverkats negativt.
Köparna vann i det aktuella fallet inte bifall för sitt yrkande om prisavdrag. Fallet
tjänar ändå som ett gott exempel på hur prisavdrag och avhjälpande skulle kunna
tillämpas vid sidan av varandra. Avhjälpandet som vidtagits i det aktuella fallet
avsåg de faktiska felen medan den påstådda värdeminskningen för vilken
prisavdrag yrkades var ett följdfel som enligt kärandeparternas argumentation
inte åtgärdats genom avhjälpande.
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Innehållande kan som nämnt kombineras med de övriga påföljderna men
funktionen skiljer sig åt något. I kombination med fullgörelse utgör
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innehållandepåföljden ett påtryckningsmedel för att få fullgörelse till stånd.705 I
kombination med prisavdrag eller skadestånd utgör istället innehållandepåföljden
en sorts säkerhet för den ersättning som prisavdraget respektive skadeståndet ger
rätt till. I kombination med hävning ger innehållandepåföljden främst en
möjlighet att inte försätta sig i ett läge där den avtalade ersättningen måste krävas
tillbaka efter hävningen.706
Att skadestånd kan kombineras med innehållande har redan nämnts,
därutöver är det som modellen visar möjligt att kombinera skadestånd med
hävning, fullgörelse och prisavdrag.707 Det ska anmärkas att förevarande avsnitt
handlar om påföljdskombination för ett fel eller en skada. Det är här alltså endast
tal om skadestånd som påföljd för själva felet.
Fullgörelse, prisavdrag och hävning utesluter som tidigare antytts varandra,
förhållandet har sin grund i principen om att avtal ska hållas. En kombination av
någon av dessa påföljder skulle leda till att resultatet av tjänsten värdemässigt
översteg det avtalade resultatet. Samma argument ligger till grund för att
prisavdrag och skadestånd inte kan kombineras vad gäller själva
värdeminskningen på grund av felet.708 Med principen om att avtal ska hållas som
grund för argumentationen kan det förvisso tänkas att några av de nu diskuterade
påföljderna kombineras delvis. Det vill säga ett partiellt prisavdrag kombineras
med en partiell hävning. Några hinder för att tillämpa påföljderna på det sättet i
oreglerade fall torde inte föreligga så länge det inte resulterar i att resultatet av
tjänsten värdemässigt överstiger det avtalade.
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Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 171–172.
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Prop. 1988/89:76 s. 145. Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II:
Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 172. Lilleholt K., 2017,
Kontraktsrett og obligasjonsrett, Oslo: Cappelen damm, s. 323.
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Ramberg C., Ramberg J., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 229. Jfr även
30 § köplagen.
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Detta hänger ihop med skadeståndets reparativa funktion. Om beställaren kompenseras för
ett bestående fel genom prisavdrag kan skadestånd inte utgå för den delen därför att det inte
längre finns någon skada att ersätta. Det förhållandet säger emellertid ingenting om exempelvis
indirekta skador eller följdskador.
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Ett sätt att sammanfatta det nu sagda med en annan angreppsvinkel kan alltså
vara att påföljderna kan kombineras så länge kombinationen inte ger ett resultat
som överstiger vad naturaborgenären haft rätt att kräva.709

709

Jfr härvid avsnitt 7.2.
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9 Innehållande
9.1

Inledande anmärkningar

Innehållanderätten delas traditionellt upp i två delar. Dels rätten att hålla inne
egen prestation (detentionsrätt), dels rätten att innehålla motpartens egendom
(retentionsrätt). Mycket kan sägas om dessa två rättsfigurer och hur de fungerar
med olika typer av förutsättningar. Med hänsyn till att ämnet i denna kontext är
avgränsat till fel i tjänst ska dock poängteras att det endast är beställarens
innehållanderätt som är föremål för diskussion och nyttan av att diskutera
retentionsrätt är därmed mycket begränsad. Som ska framgå nedan krävs
konnexitet, det vill säga tillräckligt samband mellan prestationerna, för att
innehållande ska vara möjligt och i retentionsfallet innebär det att avtalspartens
besittning av den egendom som ska innehållas måste baseras på avtalet.710
Retentionsrätt föreligger med andra ord inte för egendom som exempelvis
lämnats på beställarens affärsställe. En situation där beställaren har besittning
över egendom som kan vara föremål för retentionsrätt låter sig svårligen
konstrueras utan den typen av innehållande aktualiseras framförallt för
uppdragstagaren vid beställarens dröjsmål med betalningen.711 Med hänsyn till
det har frågor om retentionsrätt lämnats utanför framställningen. Däremot ska
inte glömmas att det föreligger ett nära samband mellan retentionsrätt och
detentionsrätt och att när det kommer till frågor om detentionsrätten räckvidd
och begränsningar kan praxis, lagförarbeten och andra källor rörande
retentionsrätt komma att bli vägledande.

710

NJA 1985 s. 205. Prop. 2008/09:88 s. 42. Sandström T., 2018, Mönster i förmögenhetsrätten,
Stockholm: Norstedts, s. 197. Jfr även 11 kap. 3 § Handelsbalken och 17 § kommissionslagen.
711

Dessutom ska nämnas att, även om det lämnas en viss öppning för att laganalogier är möjligt i
NJA 1985 s. 205, det är tveksamt i vad mån retentionsrätt kan gälla vid sidan om avtalsvillkor
eller lagregler därom. Med hänsyn till avhandlingens begränsning till oreglerade fall är frågan även
på denna grund av begränsad nytta. Rodhe K., 1956, Obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 397
och 401.
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I litteraturen presenteras detentionsrätten som tre olika rättsfigurer:
innehållande enligt samtidighetsprincipen,712 innehållande vid inträffat
avtalsbrott (detentionspåföljd) och stoppningsrätt. De två förstnämnda figurerna
kan bli aktuella när avtal om tjänst ingåtts med krav om motprestation, vanligen
betalning,713 och denna motprestation ska uppfyllas efter eller simultant med
uppdragstagarens förpliktelser. När betalning eller motsvarande ska presteras i
förskott eller när avtal om tjänst ingåtts utan motprestation ligger det i sakens
natur att innehållande på grund av bristande motprestation inte kan komma i
fråga.714 För de fall betalning ska presteras före motprestationen kan innehållande
av den avtalade ersättningen bara komma ifråga vid anteciperat avtalsbrott, det
är vad som avses med stoppningsrätt. Det kan givetvis tänkas att det vid avtal
med villkor om förskottsbetalning av kontraktssumman uppstår ytterligare
betalningsskyldighet för beställaren, till exempel på grund av ändrings- och
tilläggsarbeten och det torde ligga i sakens natur att sådan betalning ska erläggas
tidigast först efter att ersättningen kan beräknas, det vill säga i regel när arbetet
har avslutats. I ett sådant fall kan vid inträffat avtalsbrott betalningen i denna del
innehållas på grund av inträffat avtalsbrott.
I den moderna litteraturen är det framförallt i Hellners verk det fortsatt
framhålls att en skillnad bör göras mellan rätten att avvakta med egen prestation
tills motparten presterar vid samtidig prestationsutväxling (innehållande enligt
samtidighetsprincipen) och innehållande som förutsätter inträffat eller
anteciperat avtalsbrott (stoppningsrätt). Till synes används begreppet
detentionsrätt endast för den förstnämnda situationen medan de övriga
situationerna, det vill säga detentionspåföljd och stoppningsrätt, benämns
712

Jfr latinets exeptio non dimpleti contractus. Principen kom tidigare till uttryck i 14 § 1905 års
köplag och återfinns även i den nu gällande köplagen. Dock inte i form av en stadgad
innehållanderätt för båda parter utan framgår istället av den i 49 § 1st reglerade principen om att
köparen, om tiden för betalning inte följer av avtalet, inte är skyldig att betala innan varan ställs
till köparens förfogande.
713

Det är även möjligt att ingå avtal om tjänst med en motprestation som inte är av monetärt
slag. Samma principer för innehållanderätt torde kunna gälla när motprestationen är egendom
eller egen arbetsprestation. Dessa situationer har emellertid inte rymts i förevarande
framställning.
714

Närmare härom nedan. Se Ramberg C., Ramberg J., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm:
Wolters kluwer, s. 224.
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extraordinär innehållanderätt.715 Här har begreppet detentionsrätt dock inte
använts
med
sådan
begränsad
innebörd.
Innehållande
enligt
samtidighetsprincipen, eller reglerna för när betalningsskyldighet uppstår som det
egentligen är fråga om, och innehållande vid inträffat eller anteciperat avtalsbrott
har ett nära samband till varandra och reglerna är i några avseenden avsedda att
uppfylla samma ändamål. När det kommer till avtal om tjänster har på grund av
att samtidig utväxling sällan kan ske då tjänsten ofta utförs över tid och
färdigställande därmed måste inväntas, gränsdragning mellan innehållande enligt
samtidighetsprincipen och detentionspåföljd ett ringa värde.716 I vissa avseenden
kan det finnas nyansskillnader, till exempel i fråga om innehållandets beroende
av reklamationsskyldighet. När innehållande vid inträffat avtalsbrott diskuteras
avses dock båda dessa rättsfigurer om inte annat framgår explicit. Det allmänna
begreppet detentionsrätt avser fortsättningsvis all typ av rätt att innehålla egen
prestation.717
Inom kontraktstiden

Inträffat avtalsbrott

Samtidig eller senare
prestation

Samtidighetsprincipen

Detentionspåföljd

Prestation i förtid

Stoppningsrätt

Detentionspåföljd718

715

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 49 och 171
716

Se Johansson S., 2013, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, Stockholm: Norstedts, s. 296.

717

Johansson S., 2013, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, Stockholm: Norstedts, s. 296.
Hagstrøm V., 2011, Obligasjonsrett, Oslo: Universitetsforlaget, s. 369.
718

Här blir det i regel fråga om innehållande av senare tillkommen betalningsskyldighet på grund
av tilläggsarbete eller dylikt.
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9.2

Innehållande vid inträffat avtalsbrott

9.2.1

En allmän princip om innehållanderätt

Rätten att innehålla egen prestation vid inträffat avtalsbrott följer av allmänna
principer.719 Rättsförhållandet vid anteciperade avtalsbrott skiljer sig från vad
som gäller vid inträffat avtalsbrott på några punkter och denna situation
behandlas därför för sig nedan.720 Principen om innehållanderätt vid inträffat
avtalsbrott kommer till uttryck på ett antal platser inom det reglerade området. I
köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen finns regler om rätt att
hålla inne betalning vid både fel och dröjsmål. Gemensamt för dessa regler är att
innehållanderätten är ovillkorad så när som på att kontraktsbrott i form av fel
respektive dröjsmål ska ha inträtt samt att innehållanderätten omfattar en summa
motsvarande kravet som kan göras gällande på grund av kontraktsbrottet. 721 Att
en regel förekommer i likartad utformning vid ett flertal avtalstyper kan som
bekant sägas vara ett tecken på att reglerna ger uttryck för en allmängiltig oskriven

719 Rodhe K., 1956, Obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 400–401. Almén T., Eklund., R., 1960,

Om köp och byte av lös egendom: en kommentar till lagen den 20 juni 1905, Stockholm: Norstedts, s. 135.
Ramberg C., Ramberg J., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 224. NJA 1985
s. 205. Restatement of nordic contract law § 8–9(1). Hagstrøm V., 2011, Obligasjonsrett, Oslo:
Universitetsforlaget, s. 367. Meningen att innehållanderätt vid inträffat avtalsbrott utgör en allmän
princip vinner även visst stöd i NJA 2011 s. 600 som kommenteras nedan. Se dock Hellner J.,
Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna ämnen, Stockholm:
Wolters kluwer, s. 172 och 178.
720

Avsnitt 9.3.

721

I 25 § konsumentköplagen och 19 § konsumenttjänstlagen regleras nämnda rätt vid fel. Vid
dröjsmål finns motsvarande regler i 11 § konsumentköplagen och 27 § konsumenttjänstlagen. I
köplagen är systematiken något annorlunda. Där regleras möjligheten till påföljden i 22 respektive
30 §. Regeln som behandlar rätten att hålla inne betalning har gjorts gemensam för de båda
kontraktsbrottstyperna och återfinns i 42 § köplagen. En liknande regel fanns i 14 § gamla
köplagen. Denna reglerade en rätt för köparen att innehålla betalning fram till dess godset hölls
denne tillhanda. Se utöver dessa regler även 10 § köplagen avseende säljarens rätt att hålla inne
varan vid utebliven betalning, 17 § kommissionslagen gällande rätten för kommissionär att hålla
inne material och handlingar tillhörande kommittenten vid utebliven provision, 15 § 1st
agentlagen om agentens rätt att innehålla varor, material och handlingar, samt Art. 71:1 CISG.
Utanför den svenska rätten kan även nämnas UPICC 7.1.3. DCFR III.– 3:401 och PECL 9:201.
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regel, det vill säga en rättsgrundsats.722 Det räcker emellertid inte för ett
konstaterande om att så verkligen är fallet utan det krävs en analys av graden av
generaliserbarheten hos de argument som motiverat lagregeln.723
I förarbetena till reglerna om rätten till innehållande framträder ett relativt klart
definierat mönster kring de argument som reglerna vilar på. Ett återkommande
argument som också förefaller vara den centrala grunden för de respektive
lagreglerna för innehållanderätt kan illustreras genom följande citat.
Denna rätt är av betydelse för köparen som ett påtryckningsmedel för att förmå
säljaren att avhjälpa fel och som ett medel för att göra rätten till prisavdrag eller
hävning effektiv för den händelse felet inte avhjälps. 724

Argumentet vittnar om att en bakomliggande idé för innehållanderätten är
effektivitet. Det är en sorts hjälppåföljd vars funktion är att effektivisera det
övriga påföljdssystemet. Det torde leda till färre tvister och snabbare uppklarande
i det enskilda kontraktsförhållandet. Mot bakgrund av detta är ett argument för
att en allmän princip om innehållanderätt gäller i svensk rätt är alltså att detta
bakomliggande argument har en hög grad av generaliserbarhet och att argument
för att denna effektivitetsgrund inte ska gälla även på det oreglerade området
svårligen kan konstrueras. I situationer då delar av tjänsten som har ett
självständigt värde för beställaren eller då det rör sig om en återkommande eller
perdurerande förpliktelse som utförts felfritt tidigare väger möjligen inte dessa
effektivitetsskäl över uppdragstagarens olägenhet vid innehållande om felet avser
en mindre del av tjänsten. Det ska emellertid noteras att det i detta skede endast
är en grundläggande rätt till innehållande vid inträffat fel som diskuteras. De
regler som här varit föremål för analys har gemensamt att de omfattar avtalstyper
där betalningsskyldighet i huvudfallet uppstår först sedan motprestation har skett

722

Hellner J., Hager R., Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal,
Stockholm: Wolters kluwer, s. 94.
723

Se närmare om denna i avhandlingen förordade uppfattningen i avsnitt 4.2.2.

724

Prop. 1988/89:76 s. 145. Liknande argument återfinns i Prop. 1984/85:110 s. 225. Prop.
1989/90:89 s. 117.
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om inte annat avtalats.725 Mycket talar alltså för att innehållanderätt vid inträffat
fel i ömsesidigt förpliktande avtal följer av allmänna principer och att påföljden
därmed kan tillämpas även på det oreglerade området.
Eftersom de kontraktstyper som faller inom ramen för avhandlingsämnet är
oreglerade förutsätts att inget avtalsvillkor om påföljder vid fel finns. En situation
då sådana villkor saknas men avtalet likväl innehåller villkor om tiden för
betalning är förstås inte otänkbart och har exempelvis förskottsbetalning avtalats
torde någon absolut rätt att hålla inne betalningen inte finnas annat än vid
anteciperat avtalsbrott.726
Högsta domstolen har snuddat vid frågan om innehållanderätt i oreglerade fall.
I rättsfallet NJA 2011 s. 600 var det fråga om betalningsskyldighet uppkommit
för en felaktigt utförd tandvårdstjänst. Avtalet avsåg tandvårdsbehandling där
uppdragstagaren skulle installera en så kallad bro, vilket var en nödvändig åtgärd
till följd av att beställaren tidigare behövt dra ut en tand. Bron var emellertid
felaktigt konstruerad och fyllde därför inte avsedd funktion. Parterna var ense
om att behandlingen var befäst med fel och behövde göras om, däremot var det
tvistigt huruvida betalningsskyldighet uppstått trots felet. Uppdragstagaren
menade nämligen att beställaren var skyldig att betala för det ursprungliga arbetet
innan avhjälpande kunde ske. Ett sådant villkor fanns upptaget i
uppdragstagarens allmänna villkor men domstolen konstaterade att det inte var
visat att dessa bringats till motpartens kännedom och att beställaren därför inte
kunde anses bunden av villkoren. Frågan om när betalningsskyldighet skulle
uppstå omfattades med andra ord inte av parternas avtal.
Domstolen uttalade att huvudregeln är att prestationerna i ett oneröst
kontraktsförhållande ska ske samtidigt och att detta innebär en rätt att hålla inne
den egna prestationen fram till dess motprestation sker. Högsta domstolen
belyser också den särskilda förutsättning som gäller vid många tjänster då
uppdragarens prestation sker över viss tid och menar att det i likhet med
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I 49 § köplagen regleras att betalning ska ske vid anfordran dock först sedan varan ställts till
köparens förfogande. Detsamma gäller enligt 36 § konsumentköplagen och 41 §
konsumenttjänstlagen. Sandström T., 2018, Mönster i förmögenhetsrätten, Stockholm: Norstedts, s.
195–196.
726

Jfr avsnitt 9.1 och 9.3.
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konsumenttjänstlagens
regler
följer
av allmänna
principer
att
betalningsskyldighet uppkommer först då tjänsten har slutförts.
Ytterligare något om innehållanderätt kan sägas mot bakgrund av det
refererade fallet. Den princip om att betalningsskyldighet uppstår först vid
avslutat arbete som domstolen fastslår är nämligen nära besläktad med rätten att
innehålla betalning.727 I oreglerade fall finns överhuvudtaget ingen gräns mellan
principen om betalningsskyldighet först vid avslutad tjänst och rätten att
innehålla betalning vid dröjsmål.728 Som tidigare nämnts finns det vid många
tjänster en viss överlappning mellan vad som kan betecknas dröjsmål respektive
fel. Det är egentligen bara om en färdigställandetidpunkt finns klart definierad i
avtalet som det är möjligt att med säkerhet dra en sådan gräns.729 Fallet från 2011
befäster alltså åtminstone delvis påståendet om att innehållanderätt följer av
allmänna principer för oreglerade avtal om tjänster.730
9.2.2

Allmänna förutsättningar för innehållanderätt

Att innehållanderätt bara kan bli aktuellt vid ömsesidigt förpliktande avtal brukar
framhållas,731 detta följer av sakens natur då en situation där den ena parten i ett
avtal vill göra gällande innehållanderätt i ett avtal som inte innebär
prestationsskyldighet för båda parter svårligen låter sig konstrueras. Vid ett
ensidigt förpliktande avtal finns det antingen ingen prestationsskyldighet som vid
brist kan föranleda sådan rätt eller så finns det å andra sidan ingen prestation att
innehålla.
För den rättsprincip som nu diskuteras fordras att avtalsbrott har inträffat.
Principens räckvidd är därmed begränsad till situationer då den prestation som

727

Prop. 1984/85:110 s. 310.

728

Jfr Rodhe K., 1956, Obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 407–408.

729

Resonemanget bygger alltså på idén att uppdragstagaren fram till färdigställandetidpunkten
kan fortsätta arbeta, göra om arbete och avhjälpa felaktiga resultat. Med andra ord har det med
tidpunkten för felbedömning att göra.
730

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 178.
731

Ramberg C., Ramberg J., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 224. Haaskjold
E., 2017, Obligasjonsrett: en innføring, Oslo: Universitetsforlaget, s. 138.
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kan innehållas ska ske samtidigt eller efter motprestationen.732 Det ovan
refererade fallet NJA 2011 s. 600 belyser denna förutsättning för
innehållanderätt, nämligen att innehållanderätt tidigast infaller vid inträffat
avtalsbrott. Som domstolen konstaterar i målet uppstår betalningsskyldighet, då
annat inte har avtalats, när tjänsten slutförts och en rätt att innehålla betalning på
grund av inträffat avtalsbrott uppstår därmed först när en bristfällig prestation
därefter skulle visa sig.733 Det ligger i sakens natur att innehållanderätt vid
inträffat avtalsbrott inte kan tillämpas när den prestation som önskas innehållas
ska ske före motprestationen. När avtalsbrottet sker har i sådana fall prestationen
som skulle kunna innehållas redan fullgjorts.
Det går härvid diskutera vad som gäller vid delbetalning på kredit. Av
konsumenttjänstlagens förarbeten framgår att om delbetalningar redan skett när
avtalsbrottet inträffar kan framtida delbetalningar hållas inne.734 För det fall
endast en del av betalningen kan hållas inne nämns i samma förarbeten att det är
det närmast kommande betalningarna som får hållas inne, att konsumenten inte
behöver fortsätta erlägga betalning tills den utestående kreditfordran motsvarar
det belopp som får hållas inne. 735 Något skäl för en sådan ordning anges
emellertid inte, inte heller i förarbetena till den numera upphävda
konsumentköplagen från 1973 anges skäl för det ställningstagande om att det är
de närmast följande betalningsposterna som omfattas av innehållanderätten.736
Huruvida innehållanderätten kan ges sådan innebörd på det oreglerade området
är osäkert, ett argument för en sådan ordning är att det förefaller orimligt att
tvinga den förfelade parten att fortsätta erlägga betalning med hänsyn till att en
av innehållanderättens funktioner är att fungera som påtryckningsmedel för
fullgörelse och att ett motsatt förhållande skulle underminera påföljdens effekt.
I denna fråga får, med hänsyn till det begränsade underlaget och att det stöd som
732

Haaskjold E., 2017, Obligasjonsrett: en innføring, Oslo: Universitetsforlaget, s. 138. Restatement
of Nordic Contract Law § 8–9 (1). DCFR III – 3:401 (1). PECL 9:201 (1). UPICC 6.1.4 (1–2)
och 7.1.3 (1–2). Jfr även beträffande äldre rätt 14 § 1905 års köplag och 4 § 2st 1973 års
konsumentköplag.
733

Vad som gäller vid anteciperade avtalsbrott behandlas längre fram. Se avsnitt 9.3.

734

Prop. 1984/85:110 s. 226.

735

Prop. 1984/85:110 s. 226.

736

Prop. 1973:138 s. 192.
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finns för att innehållanderätten skulle avse de närmast kommande
delbetalningsposterna förekommer i förarbeten till konsumentskyddslagstiftning, rättsläget sägas vara oklart.
En annan förutsättning för innehållanderätt torde vara att prestationerna är
konnexa, det vill säga att den prestation som ska innehållas har ett tillräckligt
samband med den bristfälliga prestationen, med minst att prestationerna avser
samma kontrakt.737 Rodhe menade emellertid att hållningen i lagstiftning och
praxis förmodligen beror på att fall där konnexitet saknas torde vara sällsynta och
att domstolarna förmodligen inte skulle vidhålla det som förutsättning om det
ställdes på sin spets.738 Med hänsyn till att krav om konnexitet fortsatt framhålls
i förarbetena till modern lagstiftning och att uppfattningen i den mer moderna
litteraturen i stort pekar mot ett krav om konnexitet, särskilt vad gäller norsk
litteratur där omfånget av obligationsrättslig litteratur och praxis rörande
detentionsrätt synes mer omfångsrikt,739 gör den avtalspart som vill innehålla en
prestation förmodligen klokt i att begränsa sådant innehållande till prestationer
som har samband med den bristande prestationen på motpartens sida.
Åtminstone till dess ett annat mönster kan skymtas i lagstiftning eller praxis.
Ytterligare en förutsättning för detentionsrätt är att ett innehållande ska stå i
proportion till avtalsbrottet. Här ska dock skiljas på frågan om huruvida
innehållande överhuvudtaget är möjlig med hänsyn till betydelsen av
kontraktsbrottet och frågan om hur stor del av den egna prestationen som får
innehållas, det senare diskuteras närmare nedan. Här ska alltså bara frågan om
huruvida det är en förutsättning för innehållande att påföljden som sådan står i
737

NJA 1985 s. 205. Rodhe K., 1956, Obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 402. Hellner J.,
Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna ämnen, Stockholm:
Wolters kluwer, s. 174. Sandström T., 2018, Mönster i förmögenhetsrätten, Stockholm: Norstedts, s.
197. Lilleholt K., 2017, Kontraktsrett og obligasjonsrett, Oslo: Cappelen damm, s. 326. Haaskjold E.,
2017, Obligasjonsrett: en innføring, Oslo: Universitetsforlaget, s. 138. Hagstrøm V., 2011,
Obligasjonsrett, Oslo: Universitetsforlaget, s. 370. Jfr även 11 kap. 3 § Handelsbalken 17 § 1st
kommissionslagen. 15 § 1st agentlagen. Prop. 2008/09:88 s. 42 och 116.
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Rodhe K., 1956, Obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 403. Visst stöd för den uppfattningen
ges i Prop. 1984/85:110 s. 227.
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Lilleholt K., 2017, Kontraktsrett og obligasjonsrett, Oslo: Cappelen damm, s. 323–333. Haaskjold
E., 2017, Obligasjonsrett: en innføring, Oslo: Universitetsforlaget, s. 137–139. Hagstrøm V., 2011,
Obligasjonsrett, Oslo: Universitetsforlaget, s. 367–376, med hänvisningar.
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proportion med avtalsbrottet. Ett antal exempel på avtal där innehållande inte är
möjlig på grund av prestationens karaktär förekommer nämligen i litteraturen.
Rodhe nämner det lagstadgade hindret för försäkringsgivare att innehålla
försäkringsersättning på grund av uteblivna premiebetalningar, ett hinder för
säljare av fast egendom att innehålla prestation i form av att möjliggöra tillträde
till fastigheten vid utebliven betalning på köparens sida samt ett hinder för den
som enligt avtal ska lämna redovisning inte kan underlåta att göra det på grund
av motpartens bristande prestation.740
Gemensamt för exemplen är att det är fråga om speciella situationer där
adressaten för den prestation som i exemplen inte får innehållas är särskilt
skyddsvärd av en eller annan anledning. Möjligen går det att komma till en
slutsats om vissa begränsningar för innehållanderätten i sådana
partsförhållanden. Med hänsyn till att det är innehållanderätt vid uppdragstagares
kontraktsbrott som här är i fokus får en sådan slutsats emellertid mycket
begränsad räckvidd här. Även om det får anses höra till undantagsfallen skadar
det emellertid inte att hålla i minnet att en förutsättning för innehållanderätt torde
vara att utövandet av densamma inte på ett särskilt oproportionerligt sätt rubbar
avtalsbalansen.741
9.2.3

Hur mycket som får innehållas

När det gäller den värdemässiga begränsningen förhåller det sig inte fullt lika
enkelt. Bland annat försvåras ämnet av att bedömningen skiljer sig åt för
innehållande av betalning och andra motprestationer. Frågan är viktig inte minst
därför att innehållande av egen prestation utan giltig grund rättsystematiskt utgör
ett kontraktsbrott i sig och innehållande av en för stor andel kan alltså innebära
att den feldrabbade parten själv begår avtalsbrott. Frågan om innehållanderättens
värdemässiga omfattning är alltså av central vikt för det praktiska rättslivet.742
Som tidigare nämnt är en gemensam nämnare för de respektive reglernas
ändamål att påföljden ska fungera som påtryckningsmedel i kombination med
740

Rodhe K., 1956, Obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 401–402 med hänvisning till SOU
1947:38 s. 232, 14–15 § 1927 års försäkringsavtalslag och NJA 1910 s. 196.
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Se Ramberg C., Ramberg J., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 224.
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Prop. 1989/90:89 s. 117. Ramberg C., Ramberg J., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters
kluwer, s. 225.
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fullgörelse och skapa effektivitet vid tillämpning av prisavdrag eller hävning. När
det gäller kombination med fullgörelse kan en motivering till den värdemässiga
begränsningen som gäller i de reglerade fallen vara att en annan ordning skulle
rubba avtalsbalansen allt för mycket. Om det krav som kan ställas på grund av
ett kontraktsbrott omfattar skadestånd som motsvarar en bråkdel av den totala
kontraktssumman skulle det kunna få oproportionerligt stora negativa
konsekvenser för motparten. Vad gäller kombination med prisavdrag eller
hävning vore en annan ordning främmande med hänsyn till att den summa som
överstiger prisavdragets storlek eller betalning som omfattar delar av avtalet som
inte är föremål för hävning i alla händelser rätteligen tillhör motparten och någon
säkerhet därför inte behövs.743
Dessa argument kan knappast anses vara begränsade till det reglerade området
utan kan generaliseras i hög grad. Vid tillämpning av den allmänna principen om
innehållanderätt bör storleken av det belopp som får innehållas alltså begränsas
till storleken på det krav som kan ställas på grund av kontraktsbrottet.744
Vad gäller prestation i form av betalning kan ett tydligt mönster skönjas på
det
reglerade
området.
I
köplagen,
konsumentköplagen
och
konsumenttjänstlagen begränsas nämligen rätten att innehålla betalning till en
summa som motsvararar det krav som kan ställas på grund av kontraktsbrottet.745
En viss språklig skillnad kan ses mellan köplagen och de båda
konsumentskyddande lagarna där det i de senare fallen är ett belopp som fordras
för att ge säkerhet för det krav som kan ställas på grund av kontraktsbrottet som
får innehållas medan det i köplagen kort och gott följer av formuleringen att det
är ett belopp som motsvarar kravet som får innehållas. Någon skillnad i praktiken

743

Vid fullständig hävning av köp torde det i de flesta fall röra sig om hela kontraktssumman.
Prop. 1988–89:76 s. 146. Vid tjänst är så som bekant inte alltid är fallet eftersom fullständig
hävning i huvudfallet inte är möjlig vid avtal om tjänst. Jfr 45 § konsumenttjänstlagen.
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Prop. 1984/85:110 s. 225. Prop. 1988/89:76 s. 145–146. Prop. 1989/90:89 s. 117. Ramberg
C., Ramberg J., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 224. Haaskjold E., 2017,
Obligasjonsrett: en innføring, Oslo: Universitetsforlaget, s. 139. Rodhe K., 1956, Obligationsrätt,
Stockholm: Norstedts, s. 403.
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19 och 27 § konsumenttjänstlagen, 11 och 25 § konsumentköplagen samt 42 § köplagen.
Motsvarande gäller för den retentionsrätt som gäller vid exempelvis kommission. Prop.
2008/09:88 s. 116.
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vad gäller det belopp som ska uppskattas av den part som vill innehålla sin
prestation torde dock inte följa av detta. Begreppet säkerhet i konsumentlagarna
är enligt förarbetena ämnat att lämna en viss marginal på det belopp som ska
innehållas när det inte kan beräknas med säkerhet.746 Möjligen kan det alltså vara
fråga om ett uttryck för att det ska föreligga en större tolerans för missbedömning
från den innehållande parten i konsumentavtal men det är i båda hänseendena
fråga om att försöka motsvara det krav som kan ställas med anledning av
avtalsbrottet.747 I förarbetena till nu gällande köplag synes hållningen i frågan
något snävare än i konsumentfallen, där uttalades att:
Köparen får uppskatta storleken av sina befogade krav och bestämma det belopp
han håller inne med hänsyn till detta. Skulle han hålla inne ett för stort belopp
riskerar han att själv drabbas av dröjsmålspåföljder.748

I uttrycket att köparen riskerar att drabbas av dröjsmålspåföljder torde dock
inrymmas en viss felmarginal. Det framhålls inte i förarbetet att den som
innehåller ett för stort belopp i alla händelser ska drabbas av
dröjsmålspåföljder.749 Vid analys av de svenska källorna är det osäkert huruvida
det föreligger en verklig skillnad. I Norge har lagstiftaren valt en annan
ordalydelse till lagbestämmelsen om innehållanderätt i den allmänna köplagen.
Där stadgas att köparen har rätt att innehålla ett belopp som säkrar att kravet

746

Prop. 1984/85:110 s. 225 och 258. Prop. 1989/90:89 s. 117–118.

747

Härvid kan nämnas att i det numera upphävda stadgandet i 4 § 2st 1973 års konsumentköplag
gavs konsumenten rätt att innehålla hela köpesumman vid inträffat fel. Vid uppenbart ringa fel
fick konsumenten istället hålla inne maximalt vad som kunde antas utgöra den dubbla kostnaden
för att avhjälpa felet. I förarbetena framgår att det särskilda stadgandet vid uppenbart ringa fel
tillsammans med ett lågt beviskrav för kostnaden var avsett att skydda köparen från
dröjsmålspåföljder Prop. 1973:138, s. 183–184.
748

Prop. 1988/89:76 s. 146.

749

Uttrycket kan förstås även vara en hänvisning till att det krävs yrkande från motparten för att
dröjsmålspåföljd ska drabba den som innehåller ett för stort belopp. Med hänsyn till den
hämmande effekt en ordning där dröjsmålspåföljd drabbar den part som innehåller ett för stort
belopp där endast en obetydlig del av beloppet överstiger vad kravet slutligt visar sig vara verkar
en sådan tolkning främmande i frånvaro av särskilt uttalande härom.
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som kan ställas på grund av avtalsbrott täcks.750 Vidare ska anmärkas att i DCFR
stadgas att innehållande ska vara rimlig i relation till förutsättningarna.751 I
kommentaren till 7.1.3.UPICC framgår att innehållande kan vara tillåtet när
motparten presterat delvis, förutsatt att det under normala omständigheter är
förenat med god sed och god handel.752
Sammanfattningsvis torde en viss felmarginal vid uppskattningen av hur stor
del av prestationen som får innehållas även i kommersiella fall. Det är å andra
sidan heller inte otänkbart att domstolarna skulle ha en mer tillåtande hållning
gentemot konsumenter om saken skulle ställas på sin spets, särskilt om det är
fråga om ett förhållande där konsumenter typiskt sett har svårt att bedöma det
faktiska värdet av ett fel.
Oavsett hur partsförhållandet är utrymmet för felmarginal viktigt med hänsyn
till att innehållande utan giltigt skäl är att betrakta som kontraktsbrott och en allt
för hård hållning om storleken på den prestation som får innehållas skulle kunna
verka hämmande. Hur stort utrymmet verkligen är förefaller dock mer osäkert.753
I det Norska rättsfallet RT 2006 s. 31 höll köparen av fast egendom med stöd
av 4 kap. 15 § avhendingslova754 inne ett belopp om 200 000 norska kronor till
säkerhet för misstanke om att fel förelåg. Domstolen fastställde sedan också rätt
till prisavdrag om 150 000 norska kronor och menade att det innehållna beloppet
låg inom ramen för vad som var tillåtet att innehålla enligt stadgandet. Att det
var fråga om fel med oöverskådliga ekonomiska konsekvenser (vattenskador och
svampangrepp i ett äldre hus) tycks ha spelat viss roll för bedömningen.

750

”Har kjøperen krav som følger av selgerens kontraktbrudd, kan kjøperen holde tilbake så mye
av kjøpesummen som vil sikre at han får kravet dekket.” 42 § Kjøpsloven.
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DCFR III – 3:401 (4).
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UNIDROIT (red.), 2016, Principles of commercial contracts, Rome: International Institute for the
Unification of Private Law, s. 230.
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Prop. 1984/85:110 s. 225 och 258. Prop. 1989/90:89 s. 117–118.
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Även denna regel, som stadgar innehållanderätt vid köp av fast egendom, tillåter i likhet med
den allmänna norska köplagens regel om innehållande att ett belopp som säkrar att kravet
kommer att bli täckt. Den nu diskuterade regeln i avhendingslova skiljer sig emellertid från regeln
i kjøpslova på så sätt att det är ett belopp som anses nödvändigt för att säkra ett krav som får
innehållas. Domstolen tycks också lagt viss vikt vid begreppet.
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Detta sätt att förhålla spelutrymmet till svårighetsgraden av att bedöma
storleken på det slutliga krav som kan ställas på grund av ett avtalsbrott förefaller
vara den mest ändamålsenliga metoden att avgöra om den innehållande parten
själv gjort sig skyldig till dröjsmål med betalningen då den tar hänsyn till
avtalsbrottets omfattning,755 partsförhållandet och övriga omständigheterna i det
enskilda fallet. Att spelutrymmet ska avgöras utifrån adekvansen av den
bedömning den innehållande parten företagit vinner också stöd i den
samnordiska köplagsutredningen där utredningen menar att om köparen på ett
försvarligt sätt bedömt kravets storlek ska denna heller inte drabbas av
dröjsmålspåföljder.756
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att innehållanderätten är begränsad till ett
värde som motsvarar kravet som kan ställas på grund av avtalsbrottet och att så
länge den innehållandeparten på ett försvarligt sätt försökt bedöma storleken av
det slutliga kravet riskerar denne inte att drabbas av dröjsmålspåföljder om det
innehållna beloppet skulle visa sig vara större än kravet på grund av avtalsbrottet
slutligen visar sig kunna fastställas till.
9.2.4

Innehållande av annat än betalning

Om motprestationen inte avser betalning förhåller det sig något annorlunda.
Betalning kan utan svårighet anpassas till kravets storlek men andra
motprestationer är inte alltid delbara på samma sätt som betalning är. Om avtalet
avser utbyte av tjänster eller om tjänsten ska utföras i utbyte mot prestation av
egendom får det snarare anses sällsynt att innehållandet kan anpassas så att det
motsvarar kravet. Trots att köplagen enligt dess 1 § 2st är tillämplig på byte i
tillämpliga delar lyser frågan om innehållanderätt av egen prestation vid sådana
avtal med sin frånvaro i förarbetena. Köplagens regel avser enligt dess
ordalydelse betalning, inte motprestation i form av egendom och det kan förstås
vara orsaken till att det förhåller sig så. Mot bakgrund av frånvaron av regler om
innehållanderätt vid motprestation som inte avser betalning kan argument för att
principen om innehållanderätt inte sträcker sig utanför dessa avtal ställas upp.
755

Ett omfattande avtalsbrott torde ha mer oöverskådliga ekonomiska konsekvenser än ett
avtalsbrott av ringa grad.
756

NU 1984:5 s 304.
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Bortsett från svårigheten att matcha värdet av den innehållna prestationen mot
det krav som kan uppställas på grund av motpartens kontraktsbrott låter sig dock
inga argument för att göra skillnad på betalning och annan prestation
konstrueras.757
Även om det inte går att argumentera med samma säkerhet som vid
motprestation i form av betalning torde det mot bakgrund av att det är den ena
partens möjlighet att genomdriva fullgörelse och ställa säkerhet för sina krav i
övrigt ska ställas mot den olägenhet det innebär för den andra parten att inte
erhålla motprestation, den mest rimliga lösningen vara att göra
innehållanderätten beroende av den egna prestationens delbarhet samt
förhållandet mellan värdet av prestationen och det krav som kan ställas på grund
av kontraktsbrottet. Är prestationen mer eller mindre delbar på samma sätt som
betalning kan samma principer som vid betalning tillämpas, möjligen med något
större utrymme för felmarginal, och vid odelbara prestationer får rätten att hålla
inne hela prestationen göras om kravet utgör en betydande del av
motprestationens värde medan innehållanderätt inte föreligger om kravet i
relation till prestationen är försumbar.
En sådan ordning vinner stöd i rättsfallet NJA 1979 s. 670 som förvisso rör
uppdragstagarens retentionsrätt men som i den nu aktuella frågan torde kunna
tjäna som vägledning. I målet var det fråga om ett avtal om förvaring av en
båtmotor. För uppdraget hade parterna avtalat om ersättning som uppgick till
215 kronor. I förvaringsuppdraget ingick visst servicearbete med motorn för och
parterna kom i tvist i fråga om ersättning för det. Domstolen kom slutligen fram
till att uppdragstagaren haft rätt till ytterligare 22 kronor och 50 öre och att det
varit oproportionerligt att innehålla båtmotorn efter att ersättning om 215 kronor
hade erlagts av beställaren. Detta visar att en icke delbar prestation, såsom
prestation av sak, inte kan innehållas till säkerhet för en fordran med ett i
förhållande till den odelbara prestationen, obetydligt värde.758

757

Almén uttryckte sig också något mer fritt än vad lagstiftningen gav för handen i sina
kommentarer till den gamla köplagen. Almén T., Eklund R., 1960, Om köp och byte av lös egendom:
kommentar till lagen den 20 juni 1905, Stockholm: Norstedts, s. 134–135.
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Domstolen lägger till synes vikt både vid motorns marknadsvärde och det bruksvärde den
hade för ägaren. NJA 1979 s. 670 på s. 676.
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9.2.5

Innehållanderättens räckvidd

Vid diskussion om påföljderna är det utöver de allmänna förutsättningarna för
att tillämpa påföljden av vikt att diskutera de allmänna begränsningar som gäller.
För innehållande är det framförallt två frågor som blir aktuella. Dels den
tidsmässiga begränsningen som avgör hur länge innehållanderätten består, dels
en fråga om innehållande kan upphöra genom ställande av säkerhet.759
Vad gäller frågan om hur länge innehållanderätten består torde huvudregeln
vara att prestation får innehållas till dess felet slutligen reglerats.760 Sker det
genom fullgörelse ska beställaren betala enligt allmänna regler. För det fall en
betalningstidpunkt framgår av avtalet och denna redan passerat torde betalning
behöva ske omedelbart. Framgår det inte av avtalet när betalning ska ske torde
det ändå bli aktuellt med skyndsam betalning, särskilt om parterna tvistat i saken
eftersom de yrkanden respektive motyrkanden som uppdragstagaren ställt i en
sådan tvist i regel får anses utgöra anmodan och det synes obilligt att kräva
ytterligare betalningsanmodan. Efter avslutad tvist går det inte hålla för
osannolikt att en betalningsfrist framgår av domen. Som bekant gäller enligt
allmänna regler därutöver att betalning ska ske på anfordran.761 Regleras avtalet
slutligen genom prisavdrag eller hävning kvittas istället därigenom berättigat
anspråk mot det innehållna beloppet och eventuellt överskjutande belopp betalas
på den tidpunkt som följer av allmänna regler.762
Nästa fråga som ska diskuteras är huruvida detentionsrätten annulleras för det
fall motparten erbjuder godtagbar säkerhet motsvarande det värde som kan
innehållas. Vid anteciperat avtalsbrott finns det en del som talar för att så är fallet.
759

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 172.
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Prop. 1984/85:110 s. 225. Prop. 1988/89:76 s. 146. Prop. 1989/90:89 s. 117. Haaskjold E.,
2017, Obligasjonsrett: en innføring, Oslo: Universitetsforlaget, s. 137. UPICC 7.1.3 (1).
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Jfr. 5 § skuldebrevslagen, 48 § 1st köplagen, 36 § konsumentköplagen och 41 § 1st
konsumenttjänstlagen.
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Rodhe K., 1956, Obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 393. Vad som gäller vid partiell
hävning eller prisavdrag om den innehållna prestationen inte avser betalning är oklart. En lösning
kan vara att anse motfordran uppkommen och att uppdragstagaren därmed måste erlägga
betalning motsvarande prisavdraget eller det belopp som med anledning av partiell hävning ska
återgå för att innehållanderättens tidsrymd ska upphöra.
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Vid anteciperat avtalsbrott är situationen dock en annan. I de fallen har
avtalsbrott ännu inte skett och det förefaller därmed rimligt att motparten får
möjlighet att uppfylla sitt avtalslöfte inom ramen för avtalet mot att godtagbar
säkerhet för den presumtiva fordran på ersättning ställs. För att frågan
överhuvudtaget ska bli aktuell vid anteciperat avtalsbrott måste det följa av
avtalet att betalning ska ske före motprestation och det kan inte hållas för
osannolikt att sådana villkor ofta uppställes för att naturagäldenären är i behov
av likvida medel för att överhuvudtaget kunna prestera enligt avtalet.763 När
avtalsbrott redan inträffat förefaller det inte lika naturligt att tillerkänna
naturagäldenären en rätt till köpeskillingen medan brist i prestationen fortfarande
består. Det kan också ifrågasättas huruvida en sådan begränsning skulle innebära
en god avtalsbalans då den bristande parten, om denne har godtagbar säkerhet
för ett visst belopp torde kunna pantsätta densamma för penninglån om denne
behöver medel för att avhjälpa bristen i avtalet och att det förefaller orimligt att
belasta den part som drabbats av bristande prestation med en sådan kreditrisk
som det får anses innebära när denne måste utge betalning för en bristande
prestation och motta säkerhet.764 Utan tecken därom i lagstiftning eller praxis går
det därmed svårligen uppställa en begränsning som innebär att innehållanderätt
vid inträffat avtalsbrott annulleras om motparten ställer godtagbar säkerhet för
kravet.765

9.3

Innehållande vid anteciperat avtalsbrott: stoppningsrätt

9.3.1

En allmän princip om stoppningsrätt

I det följande argumenteras för att det i svensk rätt följer av allmänna principer
att en part som har starka skäl att anta bristande prestation får hålla inne hela
eller delar av sin egen prestation. De starka skälen ska enligt nämnda princip
utgöras av omständigheter som inträffar efter avtalsslutet och som har med
763

Närmare härom i avsnitt 9.1.
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Det ska här anmärkas att det nu diskuterade bara kommer i fråga vid tvångsfallen. Om en part
som drabbats av bristande prestation av fri vilja utger betalning om motparten ställer säkerhet
föreligger givetvis inget hinder för det.
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Se Almén T., Eklund., R., 1960, Om köp och byte av lös egendom: kommentar till lagen den 20 juni
1905, Stockholm: Norstedts, s. 149–150.
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motpartens handlingssätt eller ekonomiska förhållanden att göra. Den
anteciperade bristen ska antas omfatta en väsentlig del av prestationen för att
innehållande ska vara lovligt. Innehållanderätten är begränsad till egen prestation
som har tillräckligt samband med det anteciperade avtalsbrottet (konnexitet) och
får vidare endast ske i den omfattning som krävs för att skaffa sig säkerhet för
det krav som kan ställas på grund av det befarade avtalsbrottet. Innehållanderätt
vid anteciperat avtalsbrott torde också annulleras genom att motparten ställer
godtagbar säkerhet.
I 61 § köplagen regleras en rätt att innehålla egen prestation vid befarat
avtalsbrott, så kallad stoppningsrätt.766 Reglerna är av allmän karaktär i det
hänseende att de tillsynes inte har någon stark koppling till någon förutsättning
som är karaktäristisk för just köp. Trots det kan en viss skepticism mot idén att
regeln skulle ge uttryck för allmänna principer skönjas i litteraturen.767
Högsta domstolen menar emellertid i NJA 2014 s. 978 att den i 61 § köplagen
uttryckta innehållanderätten vid anteciperat avtalsbrott ger uttryck för en allmän
princip. I rättsfallet var det fråga om ett förmedlingsavtal där en av
huvudfrågorna var huruvida resenären kunde göra samma invändningar mot
förmedlaren av resan som mot flygbolaget efter att den senare försatts i konkurs
och således inte kunde genomföra den beställda resan. Med hänsyn till att det var
fråga om en konsumentkredit kom domstolen fram till att resenären hade
invändningsrätt gentemot förmedlaren. Invändningen som domstolen menade
att resenären kunde göra var alltså den stoppningsrätt som domstolen menar
följer av allmänna principer och som kommer till uttryck i 61 § köplagen. Trots
att uttalandet om förekomsten av en allmän princip i nämnda rättsfall presenteras
i allmänna ordalag bör, med hänsyn till tidigare praxis samt att äldre rätt endast
766

En motsvarande regel finns i norsk (61 § køpsloven) och finsk (61 § köplagen), men inte i
dansk rätt. Den danska köplagen innehåller dock regler (39–41 § købeloven)som motsvarar dem
som gällde i äldre svensk rätt och begränsas som framgår nedan därför till fall av motpartens
insolvens.
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Ramberg C., Ramberg J., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 225.
Sandström T., 2018, Mönster i förmögenhetsrätten, Stockholm: Norstedts, s. 196–197. Hellner J.,
Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna ämnen, Stockholm:
Wolters kluwer, s. 173–178 där författarna återkommande talar om analogier till de olika
kontraktstyper som behandlas och i vissa avseenden tycks visa en viss försiktighet till sådana
analogier. Se bland annat s. 177 och 178 i angivet arbete.
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omfattade fall av motpartens obestånd,768 betydelsen av att stoppningsrätten
föranleddes av konkurs kommenteras.769
I 61 § köplagen anges två giltiga grunder att utöva stoppningsrätten, eller
innehållanderätt vid anteciperat avtalsbrott vilket det som bekant är fråga om när
stoppningsrätt diskuteras. Det kan antingen vara fråga om motpartens
handlingssätt eller densammes ekonomiska förhållanden. Gemensamt är att
dessa två grunder ska ge starka skäl att anta bristande eller utebliven prestation.
I rättsfallet från 2014 var det alltså fråga om att motpartens ekonomiska
förhållanden utgjorde starka skäl att anta utebliven prestation. Motpartens
insolvens, särskilt när den föranlett ett konkursbeslut, får anses utgöra
typexemplet för sådana ekonomiska förhållanden som kan föranleda skäl att
misstänka utebliven prestation och det torde knappast kunna blir tal om att
omständigheten inte utgör tillräckligt starka skäl för antagandet.770 Frågan här är
alltså huruvida domstolens allmänna uttalande om att stoppningsrätten följer av
allmänna principer med verkningar inom hela kontraktsrätten ska tolkas mot
bakgrund av de särskilda förutsättningar som gäller i tvisten. Närmare bestämt
att det var fråga om motpartens insolvens. Även när principen behandlats i praxis
före 2014 har det varit insolvens som föranlett skälen för befarat avtalsbrott. I
NJA 1986 s. 136 var det beträffande äldre rätt fråga om stoppningsrätt avseende
avverkningsrätt på skogsfastighet efter penninggäldenärens konkurs. I
NJA 2007 s 599 uttrycks vid sidan om majoritetens domskäl att:
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I 39–41 § 1905 års köplag stadgades vad som får anses utgöra 61 § köplagens föregångare.
Reglerna var emellertid begränsade till befarat avtalsbrott på köparens sida samt endast
stoppningsrätt vid motpartens insolvens. Se även Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell
avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 86–88, 89–91 och
särskilt på s. 175 där författarna tycks mena att stoppningsrätt vid motparts insolvens bör
behandlas särskilt.
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Därtill kan nämnas omständigheten att NJA 2014 s. 978 avsåg en konsumenttvist. Med
hänsyn till att den regel som domstolen i målet hänvisar till som uttryck för en allmän princip
förekommer i lagstiftning tillämplig på det kommersiella området bör domstolens uttalande
emellertid inte kunna mot bakgrund av den omständigheten utan att signaler därom förekommer
i skälen.
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Prop. 1988/89:76 s. 177–178. Jfr dock Prop. 2008/09:88 s. 116. Närmare härom nedan.

269

Vidare gäller enligt allmänna rättsgrundsatser att en part som lovat motparten
kredit kan stoppa en ännu inte utgiven prestation, om motparten blir insolvent (se
t.ex. 61 § köplagen).771

Målet från 2007 handlade även det om ett fall av insolvens, om än i fråga om
redovisningsskyldighet och därigenom separationsrätt i konkursen, vilket kan
förklara den inskränkta betydelse som däri kommer till uttryck för principen om
stoppningsrätt. Det kan emellertid inte uteslutas att den snäva hållningen i
förhållande till stoppningsrätten har sin grund i hur äldre rätt var utformad. I 39–
41 § 1905 års köplag stadgades nämligen stoppningsrätt uteslutande för
omständigheter som visar att motparten är på obestånd. Det är alltså inte
uteslutet att det försiktiga uttalandet i tillägget till 2007 års fall har sin grund i en
osäkerhet kring huruvida stoppningsrättens vidgade innebörd i nu gällande
köplag ger uttryck för allmänna rättsgrundsatser eller om den oskrivna rätten
fortsatt följer uttrycken i den äldre köplagen. Domstolens ordval i 2014 års fall
är som nämnt ovan dock av allmän karaktär, uttrycket ”hela kontraktsrätten”772
torde inte kunna vara annat än en signal om att ställningstagandet är ämnat för
en bredare situation än den som var för handen i målet. Att det i förarbetena till
köplagen, i motsatts till de tidigare reglerna, framhålls att tecken på insolvens inte
innebär någon absolut rätt att innehålla betalning vid anteciperat avtalsbrott ger
åtminstone stöd för en ordning som motsvarar en sådan tolkning då det i den
formuleringen otvivelaktigt inryms en möjlighet att hålla inne betalning redan vid
tecken på insolvens.773
Ytterligare argument för att principen inte är avgränsad till fall av insolvens är
att ändamål för ett motsatt förhållande svårligen låter sig konstrueras. Det
argument som kan uppställas för en sådan ordning är att avtalspartens
bedömning riskerar att bli allt för godtycklig. Insolvens är en omständighet med
klara gränser och en definitiv innebörd. Beaktat att orsaken till misstanken om
framtida avtalsbrott måste vara av tillräcklig dignitet för att föranleda starka skäl
till misstanke om bristande prestation och att stoppningsrätten utövas med egen
risk för påföljd för det kontraktsbrott det innebär att göra så utan tillräcklig
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NJA 2007 s. 599 i justitierådet Torgny Håstads tillägg för egen del.
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NJA 2014 s. 978 p27.
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Prop. 1988/89:76 s. 178.
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grund, är det svårt att se varför tecken på prestationsovilja skulle falla utanför
principens omfång medan tecken på obestånd skulle omfattas. Om en
omständighet talar för att motparten, trots att denne med hänsyn till sin
ekonomiska situation kan prestera, inte kommer att göra det och omständigheten
når upp till sådan dignitet att det motsvarar de starka skäl att anta bristande
prestation som vid motpartens insolvens, ligger det i sakens natur att
stoppningsrätten ska gälla även i det fallet.
Utöver nämnda rättspraxis ska den innehållanderätt vid anteciperat avtalsbrott
som gäller för konsumenter vid arbete på egendom samt kommissionärer och
handelsagenter nämnas. I 17 § 1st kommissionslagen tillika 15 § 1st agentlagen
stadgas att om det finns starka skäl att anta bristande prestation i form av
utebliven provision eller annan ersättning föreligger rätt att hålla inne
huvudmannens egendom. Reglerna måste förstås mot bakgrund av de särskilda
förhållanden som gäller vid dylika mellanmansavtal. Vid kommission har
kommissionären exempelvis panträtt i kommittentens varor enligt 15 §
kommissionslagen, innehållanderätten är främst avsedd att tjäna som säkerhet
när varor för vilken panträtt gällt redan sålts vidare eller kommit i kommittentens
besittning.774 Reglerna kan kort sägas förekomma i en kontext av allt för snäva
stadganden för att i sig kunna sägas ge uttryck för allmänna principer. I
sammanhanget är det också besvärande att reglerna avser uppdragstagarens
retentionsrätt. Till stöd för graden av dignitet som krävs för att ett skäl att
antecipera avtalsbrott ska anses vara tillräckligt starkt bör stadgandena med därtill
hörande förarbeten och praxis däremot kunna tjäna till vägledning.
Av mer allmän natur är den innebörd som stadgandena i 19 § respektive 27 §
2st konsumenttjänstlagen enligt förarbetena ska anses ha. Även om en rätt att
innehålla betalning vid anteciperat dröjsmål kan skönjas i 27 § 2st kan inte något
av de två stadgandena tillämpas på befarade avtalsbrott vid strikt tillämpning av
ordalydelsen. Av lagförarbetena framgår dock att stadgandena trots det ska ges
sådan innebörd.775 Det kan tänkas att fallet med anteciperade avtalsbrott hamnat
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Prop. 2008/09:88 s. 44.
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Prop. 1984/85:110 s. 226 angående anteciperat fel enligt 19 § konsumenttjänstlagen och s.
258–259 angående anteciperat dröjsmål. Hellner J., Hager R., Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II:
Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal, Stockholm: Wolters kluwer, s. 116 och 124.
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i periferin på grund av den i 41 § reglerade huvudregeln att betalning ska ske först
då tjänsten avslutats. Innehållande av egen prestation vid anteciperat avtalsbrott
är som bekant bara praktiskt möjlig när den ska ske innan motpartens dito.776
Oavsett anledningen till att lagtexten utformats snävare än den tilltänkta
innebörden bör omständigheten att lagstiftaren anser innehållanderätt vid
anteciperat avtalsbrott gälla trots frånvaro av ett sådant stadgande i lagen tillmätas
vikt till stöd för att sådan innehållanderätt följer av allmänna principer. Härtill
ska särskilt nämnas att det rekvisit om starka skäl som gäller för innehållande vid
anteciperat avtalsbrott enligt köplagen, kommissionslagen och agentlagen trots
frånvaro av sådant rekvisit i konsumenttjänstlagen, enligt dess förarbeten
tillskrivs även innehållanderätt vid arbete på egendom i konsumentförhållanden.
Denna omständighet kan svårligen ges annan innebörd än att det är en påföljd
som följer av oskriven rätt som diskuteras i förarbetena.777
Om än inte lika tydligt som vid den princip som gäller vid inträffat avtalsbrott,
återfinns alltså ett visst rättsligt mönster i lagstiftning, förarbeten och praxis som
ger uttryck för att stoppningsrätt, det vill säga detentionsrätt vid anteciperat
kontraktsbrott, följer av allmänna principer.778
9.3.2

Särskilda förutsättningar för stoppningsrätt

Med särskilda förutsättningar avses en markering om att det utöver de allmänna
frågor om detentionsrätt, det vill säga förutsättningar, beloppets storlek till stora
delar gäller även den typ av detentionsrätt som här benämns stoppningsrätt.
Detta avsnitt ämnar belysa hur förutsättningarna för stoppningsrätt skiljer sig
från förutsättningarna för det bredare begreppet detentionsrätt.
För att en situation där innehållande på grund av anteciperat avtalsbrott ska
kunna uppstå måste som ovan nämnt avtalet antingen innehålla villkor eller
omfattas av regler om tiden för betalning. Enligt allmänna regler uppstår annars
776

Jfr resonemangen i Prop. 1984/85:110 s. 226.och 258.
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Prop. 1984/85:110 s. 258 avseende dröjsmål och s. 226 genom hänvisning till regeln om
hävning vid anteciperat fel i 21 § 3st konsumenttjänstlagen.
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61 § köplagen. 17 § 1st kommissionslagen. 15 § 1st agentlagen. Prop. 1984/85:110 s. 226,
258–259. NJA 1986 s. 136. NJA 2014 s. 978. Även NJA 2007 s. 599 i Håstads tillägg för egen del.
Art 71 CISG. Restatement of nordic contract law § 8–9 (2). DCFR III – 3:401 (2).
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betalningsskyldighet först när uppdragstagarens prestation fullgjorts. Vid den
tidpunkten är tjänsten antingen felfri varpå betalning måste ske vid anfordran
eller så är den befäst med fel varpå innehållanderätt enligt ovan följer av allmänna
principer. För att betalningsskyldighet ska ha inträtt vid en tidpunkt då avtalsbrott
inte inträffat men kan befaras måste den infalla före färdigställandetidpunkten
vilket alltså innebär att betalningsskyldighet måste följa av regler som går före
den allmänna principen om tidpunkten för betalningsskyldighet.779 I alla andra
fall kommer det istället antingen bli fråga om att betalningsskyldighet enligt
principen om samtidig utväxling inte inträtt eller att rätt till innehållande
föreligger på grund av ett inträffat avtalsbrott.
En särskild förutsättning för innehållanderätt vid anteciperat avtalsbrott är att
det ska föreligga starka skäl för att anta att motparten inte kommer att prestera.780
De omständigheterna som utgör dessa starka skäl ska vara hänförliga till tiden
efter avtalsslutet och antagandet måste också vara att det är en väsentlig del av
förpliktelsen som inte kommer att presteras.781 Enligt köplagens regel begränsas
dessutom de skäl som anteciperingen grundar sig i till omständigheter som hör
till motpartens handlingssätt och ekonomiska förhållanden. Med ekonomiska
förhållanden torde avses ekonomiska svårigheter att prestera. Tecken på att
uppdragstagaren är på obestånd, såsom resultatlösa utmätningsförsök, inställda
betalningar eller vräkning, utgör utan tvekan sådana omständigheter.782
Omständigheter som har med motpartens handlande att göra kan vara svårare
att definiera. I litteraturen föreslås att formuleringen delvis är ämnad att avgränsa
fall av force majeure och andra ändrade förhållanden som inte beror på
motparten från omständigheter som denne faktiskt kan komma att bli ansvarig
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Jfr DCFR III. – 3:401 där inträffat avtalsbrott regleras i punkten ett som innehåller rekvisit
om att det ska vara fråga om prestationsskyldighet som inträffar samtidigt eller efter
motprestationen och anteciperat avtalsbrott regleras i punkten två som innehåller rekvisit om att
det ska vara prestationsskyldighet som inträffar före motpartens.
780

Jfr 61 § 1st köplagen, 17 § kommissionslagen och 15 § 1st agentlagen.
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61 § 1st köplagen. Prop. 1988:89:76 s. 178. Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell
avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 175.
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Prop. 1988/89:76 s. 177. Prop. 2008/09:88 s. 115–116.
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för.783 I förarbetena till köplagen nämns som exempel på omständigheter som
kan hänföras till motpartens handlingssätt att en säljare inte vidtar nödvändiga
åtgärder för att kunna slutföra köpet, till exempel att erforderligt material för att
fullgöra ett tillverkningsköp inte köps in.784 I uppdragsavtal torde liknande
omständigheter kunna komma att inträffa i många olika typer av uppdragsavtal.
I förarbetena till köplagen nämns som exempel på omständigheter som inte rör
motpartens obestånd fall då motpartens prestation väsentligt avviker från avtalet.
Det kan röra sig om en artist som vid generalrepetition inte håller godtagbar
kvalité eller en utförare av arbete på egendom som utför arbete i ett så långsamt
tempo att väsentligt dröjsmål med färdigställande förefaller ofrånkomligt.
Det är en sak vilka typer av omständigheter som kan ligga till grund för
anteciperingen, en annan huruvida en omständighet utgör tillräckligt starka skäl
i det enskilda fallet.785 I köplagens regel, som sagts vara ett uttryck för den
allmänna princip som nu diskuteras,786 är rekvisitet som sagt att det ska föreligga
starka skäl. Det får anses vara ett uttryck för ett mycket högt ställt krav för
sannolikheten av ett framtida avtalsbrott.787 Både i förarbetena till köplagen och
till kommissionslagen, angående kommissionärens retentionsrätt i
kommittentens material, nämns att typiska tecken på insolvens såsom inställda
betalningar och fruktlösa utmätningsförsök inte ger en självklar rätt till
innehållande.788 Det ger en fingervisning om att stoppningsrätten är begränsad
till extraordinära fall där det är mycket sannolikt att avtalsbrott kommer att
inträffa.
Det torde ligga i sakens natur att innehållanderätt vid anteciperat avtalsbrott
råder åtminstone vid de fall som omfattas av hävningsrätt på grund av befarat
avtalsbrott.789 Argumentet är sant även för fall av inträffat avtalsbrott. En av
funktionerna med detentionsrätt är att ge part som drabbats eller riskerar att
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Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 175.
784

Prop. 1988/89:76 s. 178.
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Jfr Prop. 1988/89:76 s. 178. Prop. 2008/09:88 s. 116.
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Se ovan angående NJA 2014 s. 978.
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Prop. 1988/89:76 s. 177.
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Prop. 1988/89:76 s. 177. Prop. 2008/09:88 s. 116.
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Se Hellner J., Hager R., Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda
avtal, Stockholm: Wolters kluwer, s. 116.

274

drabbas av hävningsgrundande kontraktsbrott en möjlighet att skaffa sig säkerhet
för det krav som vid hävning kan ställas på motparten. När påföljdssystemet
tillämpas i oreglerade fall skulle det därmed verka främmande att medge
hävningsrätt men inte innehållanderätt oavsett om hävningsrätten grundar sig på
inträffat eller anteciperat avtalsbrott. Om skäl för hävning förelegat och en part
tillsvidare innehållit sin egen prestation i avvaktan på meddelande om hävning
eller att få till stånd rättslig prövning om hävningsrätt bör det därför räcka med
att konstatera huruvida hävningsrätt förelegat för att avgöra om tillräckligt starka
skäl för innehållanderätt vid anteciperat avtalsbrott varit för handen, förutsatt att
övriga förutsättningar för innehållande gör sig gällande.790 Därmed inte sagt att
stoppningsrätten är reserverad till fall som medger hävningsrätt på grund av
anteciperat avtalsbrott.
Stoppningsrätt fordrar vidare att motparten underrättas om avsikten att
innehålla prestation.791 När det gäller detentionsrätten för inträffat fel torde
denna kunna initieras ensidigt av part utan att denne omedelbart gör sig skyldig
till ett kontraktsbrott. Däremot är sådan innehållanderätt beroende av att
reklamation till slut sker inom skälig tid. I annat fall förloras som bekant rätten
att åberopa fel. För krav på grund av dröjsmål torde inget meddelande till
motparten krävas för att rätten ska bestå. Vid avtal om tjänst uppstår
betalningsskyldighet i regel när tjänsten avslutats och redan av förutsättningarna
för betalningsskyldighet enligt samtidighetsprincipen följer alltså en rätt att vänta
med den egna prestationen till dess motprestation sker och i sådana fall torde
ingen reklamationsskyldighet föreligga.792 För att kunna utöva stoppningsrätten
utan att själv drabbas av påföljder torde dock föreligga en skyldighet att meddela
motparten. I förarbetena till köplagen framgår att den som försummar att lämna
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Rodhe K., 1956, Obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 408–409. Resonemanget vinner även
stöd i konsumenttjänstlagens förarbeten där den i 19 § stadgade rätten att innehålla betalning vid
inträffat avtalsbrott med hänvisning till hävningsrätt i fall av anteciperat avtalsbrott ges
innebörden att detentionsrätt föreligger även i de fallen. Prop. 1984/85:110 s. 226.
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61 § 3st köplagen. Restatement of Nordic Contract Law § 8–9 (3). DCFR III. – 3:401 (3).
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Jfr 49 § 1st köplagen som reglerar att betalningsskyldighet uppstår först när motprestation
sker och NJA 2011 s. 600.
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ett sådant meddelande blir ersättningsskyldig för skador som kunnat undvikas
om meddelandet hade lämnats.793
Innehållanderätt vid anteciperat avtalsbrott gäller bara så länge
omständigheten som föranlett misstanken om framtida kontraktsbrott kvarstår
och fortsatt uppfyller det höga sannolikhetskravet. Vid inträffat avtalsbrott är det
som bekant först när avtalsbrottet slutligt reglerats som innehållanderätten
upphör. Vid utövande av stoppningsrätten bör den innehållande parten vidare
vara uppmärksam på ändrade förhållanden avseende skälen för att utöva
stoppningsrätt för att inte själv riskera att drabbas av dröjsmålspåföljder.794
Dessutom torde rätten annulleras genom att motparten ställer godtagbar
säkerhet.795 Även här föreligger det som ovan konstaterat en skillnad i
förhållande till fall av inträffat avtalsbrott. Till skillnad från de fallen gäller vid
utövande av stoppningsrätten att avtalsbrottet ännu inte har inträffat och som
tidigare nämnt att det uteslutande är fråga om fall där betalning inte ska ske
samtidigt eller senare, vilket kan bero på att uppdragstagaren är i behov av
betalning för att kunna utföra tjänsten. Det förefaller därför väl betungande att
inte låta uppdragstagaren försöka prestera sina avtalsförpliktelser om denne kan
ställa godtagbar säkerhet för sin prestation. En sådan ordning gäller som framgår
nedan vid köp och det framgår av förarbetena till köplagen att det här inte
behöver vara fråga om ekonomisk säkerhet i form av panträtt och liknande. Som
exempel på sådan säkerhet som kan ställas av säljaren nämns att säljaren vid
misstanke om att denne inte kommer kunna leverera varor av den kvalité som
fordras i avtalet skulle kunna ställa säkerhet i form av varuprover. Hur detta
skiljer sig från situationen då innehållanderätten upphör på grund av att de starka
skäl som den grundar sig på upphör är högst oklart. Resonemanget följer heller
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Prop. 1988:89:76 s. 179. Det är givetvis inte uteslutet att sådan skadeståndsskyldighet i
enlighet med allmänna principer för skadestånd i kontraktsförhållanden uppstår även vid
innehållande på grund av inträffat avtalsbrott och i enlighet med den allmänna lojalitetsplikten
bör varje avtalspart som ämnar initiera påföljd gentemot sin motpart lämna meddelande därom så
snart det är möjligt.
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Prop. 1988/89:76 s. 178.
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61 § 4st köplagen. 17 § 2st kommissionslagen. 15 § 3st agentlagen. Prop. 1988/89:76 s. 178.
Håstad T., 2009, Köprätt och annan kontraktsrätt, Uppsala: Iustus, s. 182. Restatement of Nordic
Contract Law § 8–9 (2). DCFR III – 3:401 (2).
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inte hur begreppet säkerhet brukar förstås i rättsvetenskapliga texter. I
kommentaren till Restatement of Nordic Contract Law § 8–9 (2) förtydligas
istället att den typ av säkerhet som kan annullera stoppningsrätten ska utgöra
ekonomisk säkerhet i form av en bankgaranti eller liknande.796 Även i köplagens
mening måste stadgandet i 61 § 4st köplagen kunna förstås på det sättet att
utställande av en ekonomisk säkerhet annullerar stoppningsrätten.797 För de
övriga fallen följer som nämnt redan av att de starka skälen undanröjs om
tillräcklig ”säkerhet” i annan form uppvisas av uppdragstagaren. Med godtagbar
säkerhet torde följa att åtminstone en väsentlig del av det belopp som enligt
stoppningsrätten för innehållas motsvaras. Det är vidare tveksamt om
uppdragsgivaren behöver acceptera pant som svårligen kan realiseras med
hänsyn till att det kan verka oskäligt att åta sig sådan kreditrisk utan att samtidigt
kunna tillgodogöra sig sedvanlig ersättning i utbyte mot ett sådant åtagande.798
Vad gäller storleken på den prestation som får innehållas vid utövande av
stoppningsrätten ska nämnas att köplagens regel inte begränsar omfattningen av
denna rätt på samma sätt som vid inträffat avtalsbrott. I 42 § som reglerar
innehållande av egen prestation vid inträffat avtalsbrott stadgas att innehållandet
får omfatta ett belopp som motsvarar det krav som kan ställas på motparten på
grund av kontraktsbrottet. I 61 § som reglerar stoppningsrätten stadgas istället
en rätt att innehålla sin prestation i bestämd form. Enligt ordalydelsen är det med
andra ord hela prestationen som får innehållas, oavsett storleken på det krav till
vilket innehållandet ska tjäna som säkerhet. I litteraturen har det getts uttryck för
att lagtexten trots frånvaro av ett sådant stadgande rimligen bör uppfattas på
samma sätt som 42 § vad gäller innehållanderättens värdemässiga begränsning.799
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Lando O., Holle M., Nystén-Haarala S., Håstad T., Konow B., Møgelvang-Hansen P.,
Ólafsdóttir A., Zackariasson L., (red.), 2016, Restatement of Nordic contract law, Köpenhemn: Djøf
Publishing, s. 270.
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Prop. 1988/89:76 s. 180.
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Skulle uppdragstagaren istället belåna panten hos en kreditgivare utanför avtalsförhållandet
skulle det i regel vara förenat med kostnader i form av den ersättning kreditgivaren vill ha för att
åta sig kreditrisken som utlåning innebär.
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Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 175.
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Liksom vid innehållande föranlett av inträffat kontraktsbrott torde dessutom
krävas konnexitet mellan den innehållna och den uteblivna prestationen.800 För
frågor om innehållanderättens värdemässiga begränsning och konnexitetskravet
gäller alltså i övrigt vad som ovan sagts därom angående innehållande på grund
av inträffat avtalsbrott.801

800

Jfr 17 § 1st kommissionslagen och 15 § 1st agentlagen.

801

Avsnitt 9.2.2 och 9.2.3.
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10 Fullgörelse
10.1

Inledande anmärkningar

Rätt att kräva fullgörelse vid fel i oreglerade tjänster följer av allmänna principer.
Principen följer i stort sett den köprättsliga systematiken, ett antal anmärkningar
om de särskilda förutsättningar som gör sig gällande vid tjänster kan dock göras.
Rätten att utkräva fullgörelse är emellertid kraftigt begränsad av såväl
processuella faktorer som civilrättsliga. De processuella rör dels svårigheterna att
utforma exekutionstitel över de många gånger svårligen förutsebara åtgärder som
krävs för fullgörelsen, dels den inskränkning fullgörelsen innebär på den
personliga friheten när fullgörelsen ska utföras av en fysisk person. De
civilrättsliga begränsningarna rör likt den köprättsliga systematiken undantag för
dels omöjlighet, dels oskälig kostnad eller olägenhet. Därtill begränsas rätten att
kräva fullgörelse kraftigt av den motstående rätten att när som helst och utan skäl
säga upp tillsvidareavtal.
I denna avhandling används ibland begreppet fullgörelsepåföljd och ibland
används termen fullgörelse genom avhjälpande eller omleverans. Att betrakta
avhjälpande och omleverans som en del av rätten att kräva fullgörelse är på intet
sätt kontroversiellt,802 ibland behandlas de dock var för sig.803
Huruvida fullgörelse överhuvudtaget är att betrakta som en påföljd vid avtal
om tjänst kan diskuteras, den gängse uppfattningen är att så är fallet.804 Argument
mot ett sådant betraktelsesätt är det uppenbara faktumet att fullgörelse utgör
avtalets huvudförpliktelse och först vid brott mot denna kan påföljder komma
på fråga. Av rättsfallet NJA 2017 s. 230 framgår emellertid att den allmänna
principen om att part som vill göra gällande påföljder inte kan förhålla sig passiv
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Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 159. Ramberg C., Ramberg J., 2016, Allmän avtalsrätt,
Stockholm: Wolters kluwer, s. 225. Haaskjold E., 2017, Obligasjonsrett: en innføring, Oslo:
Universitetsforlaget, s. 143.
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Hagstrøm V., 2011, Obligasjonsrett, Oslo: Universitetsforlaget, kap. 15–16.

804

Munukka J., 2007, Kontraktuell lojalitetsplikt, Diss., Stockholm: Jure, s. 137 med hänvisningar.
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(reklamationsplikt), gäller även vid utkrävande av avtalsenlig prestation.805 Av
rättssystematiska skäl finns därmed anledning att betrakta fullgörelse som en
påföljd. Ytterligare ett skäl är att avhjälpande och omleverans, som får betraktas
som särskilda former av fullgörelse, utan tvekan är att betrakta som påföljder.
En terminologisk anmärkning kan göras angående benämningen av de olika
formerna av fullgörelsepåföljder på det reglerade området. Vid dröjsmål stadgas
genomgående penninggäldenärens rätt att utkräva fullgörelse av sin motpart.806
Vid fel framträder istället ett mönster av rätt till avhjälpande eller omleverans.807
Som nämnts ovan föreligger principiella skillnader för gränsen mellan fel och
dröjsmål i avtal om köp respektive tjänst.808 Vid köp är det avvikelser i varans
beskaffenhet som utgör fel och dröjsmål föreligger vid sådana avtal vid försening
med leveransen. I gränslandet mellan de två formerna av avtalsbrott förekommer
vad som brukar betecknas för brist och som utgörs av kvantitativa avvikelser.
Brist kan betecknas både som fel och som dröjsmål beroende på
omständigheterna i det enskilda fallet.809
Vid avtal om tjänster, särskilt vid ackumulerande förpliktelser,810 utgörs det
renodlade dröjsmålsfallet av försening att påbörja arbete.811 När uppdragstagaren
påbörjat sitt arbete bör de avvikelser från uppdragsnormen som föreligger när
805

Se även NJA 2002 s. 630 och NJA 2007 s. 909.

806

I 23 § 1st köplagen stadgas en rätt att ”hålla fast vid köpet och kräva fullgörelse. Liksom i den
allmänna köplagen stadgas i 12 § 1st konsumentköplagen en rätt att ”hålla fast vid köpet och kräva
fullgörelse”. Enligt 28 § 1st konsumenttjänstlagen för konsumenten ”kräva att näringsidkaren utför
tjänsten”. Av CISG art. 46 (1), som förvisso gäller för avtalsbrott generellt, framgår att ”köparen för
kräva att säljaren fullgör sina skyldigheter”. Fullgörelse vid fel regleras, vid sidan om det allmänna
stadgandet i art. 46 (1) emellertid i samma artikel (2–3) där annan terminologi används.
807

34 § 1st köplagen. 26 § 1st konsumentköplagen. 20 § 1st konsumenttjänstlagen. CISG art. 46
(2–3).
808

Avsnitt 7.1.

809

43 § köplagen. Närmare härom i avsnitt 7.1.2.

810

Avsnitt 6.3.2.

811

Jfr dock 24 § 1st konsumenttjänstlagen där det stadgas att dröjsmål föreligger om arbetet inte
färdigställts vid tidpunkten då färdigställande skulle ha skett. Inom ramen för
konsumenttjänstlagens tillämpningsområde är det tillgången till prisavdragspåföljden och frågor
om reklamationsplikt som utgör den väsentliga skillnaden i påföljdssystemet för fel respektive
dröjsmål. Även tillämpningen av hävningspåföljden skiljer sig i vissa fall åt för de respektive
kontraktsbrotten. Närmare härom i avsnitt 12.2.
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tidpunkten för färdigställandet inträffar betraktas som fel oavsett om de orsakats
av försening med arbetet eller kvalitativa brister i arbetet.812
Mot denna bakgrund är det befogat att ställa sig frågan vad den egentliga
skillnaden mellan att kräva avhjälpande av fel och att kräva fullgörelse vid
dröjsmål skulle vara vid uppdragsavtal. I köprättslig kontext är distinktionen som
redan nämnt naturlig. Avhjälpande vid köp skulle till exempel kunna vara att en
defekt vara repareras medan den mer allmänt formulerade rätten att hålla fast vid
köpet och kräva fullgörelse kommer på fråga bara om leverans ännu inte har
skett. Har varan inte avlämnats är ett senare avlämnande inte att anses som
avhjälpande utan som att säljaren fullgör sin del av avtalet.
När det är fråga om avtal om utförande av en tjänst är gränsen inte fullt lika
självklar. För att följa den rådande köprättsliga systematiken kan gränsen dras
med hänsyn till uppdragstagarens uppfattning av situationen.813 Om en
uppdragstagare anser att uppdraget är fullbordat men avvikelser från
uppdragsnormen föreligger är det fråga om ett fel som ska avhjälpas. Om
uppdragstagaren däremot medger att arbetet inte är färdigt är det fråga om
dröjsmål varpå en rätt att kräva färdigställande föreligger. Någon skillnad
avseende innebörden av fullgörelse gör sig emellertid inte gällande utan
gränsdragningen motiveras helt och hållet av frågor om reklamationsplikt.814
Bortsett från frågor om reklamation torde inte någon reell skillnad mellan
rätten att kräva att naturagäldenären utför tjänsten och att kräva avhjälpande
föreligga för avtal om tjänster. Den terminologiska uppdelningen för rätt till
fullgörelse vid fel respektive dröjsmål på det reglerade området ger således inte
uttryck för några principiella skillnader som i det här sammanhanget ska tillmätas
någon betydelse. Vid diskussion om förekomsten av en allmän princip om rätt
att kräva fullgörelse torde således också samtliga regler om fullgörelse, oavsett
terminologi, kunna ligga till grund för analys.
Härvid kan utformningen av rätten till fullgörelse i de transnationella
rättskällorna betraktas. Där stadgas en rätt att utkräva fullgörelse, eller specific

812

Avsnitt 7.1.2.

813

Avsnitt 7.1.3.

814

Se Prop. 1984/85:110 s. 191–192.
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performance, generellt för samtliga avtalsbrott och tillämpas alltså på både dröjsmål
och fel.815

10.2

Processrättsliga hinder

Rätten att erhålla avtalad prestation är på ett sätt självklar. Det följer redan av
principen om att avtal ska hållas att en avtalspart har rätt till avtalsenlig prestation
och sådan rätt har beskrivits som fundamental för de nordiska rättssystemen.816
Som bekant är principen om att avtal ska hållas förenad med en oöverskådlig
mängd undantag, till den grad att principen svårligen kan användas som ensamt
argument för eller emot en viss rättslig lösning. Principen utgör grunden för
avtalsrätten men utgör närmast ett mål som bör eftersträvas. På detta tema
uttalade Hellner att:
Den grundläggande principen, «pacta sunt servanda», har inte den naturrättsliga
giltighet som många tycks mena. […] Principen lämpar sig inte för att användas
som argument i den juridiska diskussionen. Men den fungerar som en praktisk
rättsregel i ett stort antal fall. Den kan som sådan sägas vara i det närmaste en
tautologi – den utsäger en självklarhet. Vatten är vått, klot är runda, och avtal skall
hållas.817

Det är med andra ord en sak vad som är obligationsrättsligt bindande, en annan
vad som med myndigheternas hjälp kan genomdrivas. Principen om att avtal ska
hållas innebär en rätt till avtalsenlig prestation. Den nu diskuterade principen om
rätt till fullgörelse handlar i förlängningen om exekutivt utkrävande av nämnda

815

Restatement of Nordic Contract Law § 8–6. DCFR III. – 3:302. PECL 9:102. UPICC 7.2.2.
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Lando O., m.fl. (red.), 2016, Restatement of Nordic contract law, Köpenhamn: Jurist og
økonomforbundet, s. 260.
817

Hellner J., 1986, Pacta sunt servanda, i Eckhoff T., Bratholm A., (red.), Samfunn, rett,
rettferdighet: festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag, Oslo: Tano, s. 335–349 på s. 348.
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rätt från uppdragstagaren.818 Att exekutivt tvång vid utkrävande av
naturaförpliktelse är problematiskt har naturligtvis att göra med att sådant tvång
i många fall utgör intrång i den personliga friheten.819 Vid denna
intresseavvägning, mellan rätten att erhålla avtalsenlig prestation och rätten till
personlig frihet, ska särskilt beaktas möjligheten att tillgodose rätten att erhålla
avtalsenlig prestation genom andra påföljder.820
Eftersom det är utkrävande av rätt till avtalsenlig prestation som är föremål för
diskussion blir därför processrättsliga frågor av stor vikt för framställningen.
Innan de obligationsrättsliga spörsmålen om rätten att kräva fullgörelse
behandlas ska därför några anmärkningar om möjligheten till exekutivt
verkställande av arbetsprestationer göras.
En invändning som kan framställas mot en allmän princip om rätt till
fullgörelse är nämligen de praktiska svårigheter det innebär, dels att i
exekutionstitel formulera åläggande för den bristande parten, dels att med tvång
genomdriva arbetsprestationer. En sådan invändning framställde svaranden i
rättsfallet NJA 1985 s. 397 efter att i hovrätten förelagts att avhjälpa ett fel utan
instruktioner om vad som skulle åtgärdas eller hur detta skulle ske. I målet var
det nämligen inte klarlagt vad som orsakat vattenskadorna på kärandens fastighet.
Det kunde dock fastställas att skadorna berodde på uppdragstagaren. Hovrätten
hade med hänsyn till det meddelat ett allmänt förordnande att avhjälpa felet. Om
detta uttalade Högsta domstolen att:
När utredningen i ett mål sålunda inte gör det möjligt att knyta ett åläggande om
avhjälpande till en viss bestämd åtgärd återstår att ge åläggandet en mera allmänt
hållen utformning såsom här har skett. Innebörden är då att entreprenören på ett
Rodhe K., 1956, Obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 369. Sandström T., 2018, Mönster i
förmögenhetsrätten: en lärobok, Stockholm: Norstedts, s. 198. Haaskjold E., 2017, Obligasjonsrett: en
innføring, Oslo: Universitetsforlaget, s. 139–140. Påföljdssystemet kan givetvis vara vägledande för
parter som på frivillig grund vill lösa en tvist, vid förlikning är parterna emellertid fria att själva
utforma lösningar och en diskussion om rätt till fullgörelse torde sällan aktualiseras när förlikning
är för handen.
818

819

Rodhe K., 1956, Obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 373. Frost K., 2013, Om retten og
pligten til naturalopfyldelse, i Tidsskrift for rettsvitenskap 01–02/2013 vol. 126, s. 94–144 i avsnitt 4.
820

Här avses närmast möjligheten att låta annan utföra tjänsten och söka ersättning för den
skada det innebär genom skadestånd.
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fackmässigt sätt skall vidta de åtgärder som behövs för att undanröja orsaken till
den yppade skadan. HovR:n har uppenbarligen avsett detta. Åläggandet måste
därför förstås så att det avser fel som orsakat fuktinträngningen.821

Kärandeparten vann alltså inte framgång med sin invändning. Oaktat det finns
en viss validitet i invändningen med hänsyn till svårigheten det innebär att avgöra
när den förelagda arbetsprestationen sedermera utförts,822 detta gör sig särskilt
gällande vid förpliktelser att visa omsorg. Heidbrink menar till och med att det
är omöjligt att formulera ett tillräckligt precist krav för naturafullgörelse för att
få till stånd en domstolsprövning.823 Av 42 kap. 2 § 1st 1p Rättegångsbalken
framgår nämligen att en ansökan om stämning måste innehålla ett bestämt
yrkande och av förarbetena framgår att ”käranden skall i detalj redovisa innehållet i
det domslut som han vill att rätten skall meddela”.824 Detta har ansetts innebära att
käranden i sin stämningsansökan måste ange på vilket sätt svaranden ska fullgöra
sin prestation för att undvika att stämningen avvisas.825 Det är alltså detta som
enligt Heidbrink utgör ett oövervinnerligt hinder för att få till stånd
exekutionstitel avseende en naturafullgörelse över en förpliktelse att visa omsorg.
Argumentationen i det ovan citerade rättsfallen NJA 1985 s. 397 talar
emellertid emot denna slutsats.826 Då domstolen fastställer en möjlighet att på ett
obestämt sätt avhjälpa visst fel måste slutsatsen vara att det också är möjligt att
få tillstånd en domstolsprövning för yrkande av samma obestämda karaktär. I det
målet hade kärandeparterna yrkat att svaranden skulle åtgärda fuktinträngning i
en uppförd byggnad. Något argument för att den typen av obestämt yrkande kan
prövas i mål som rör entreprenadtjänster men inte i exempelvis
821

NJA 1985 s. 397.

822

Jfr härom Högsta domstolens diskussion om oprecist formulerade förordnanden om
interimistiska säkerhetsåtgärder i NJA 2018 s. 189.
823

Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala:
Iustus, s. 256–260.
824

Prop. 1986/87:89 s. 189.
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Heidbrink J., 2005, Logistikavtalen: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala:
Iustius, s.256. Av 42 § 4 § Rättegångsbalken framgår att om käranden inte kan avhjälpa brister i
stämningsansökan enligt 3 § samma kapitel ska domstolen avvisa talan.
826

Regeln i 42 kap. 2 § tillkom i sin nuvarande form efter 1985 års fall. Kravet om ett precist
yrkande är emellertid överfört från äldre rätt. Prop. 1986/87:89 s. 189.
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redovisningstjänster synes inte låta sig konstrueras. Ett yrkande om att in natura
avhjälpa en ofullständig bokföring eller enligt avtal uppställa årsbokslut för den
löpande bokföring som förts för ett bolags räkning måste kunna förstås på
samma sätt som ett yrkande om att avhjälpa ett fuktgenomträngande av oklar
orsak.827
Westberg har vid diskussion om regeln i 42 kap 2 § 1st 1p Rättegångsbalken
exemplifierat oklara yrkanden bland annat som ett yrkande där det är klart att
fullgörelse yrkas men det inte står klart hur käranden menar att fullgörelse ska
vidtas. Det förefaller emellertid vara just exempel på vad som skulle kunna utgöra
oklarhet och det framgår av sammanhanget att sådana oklarheter som det nu är
fråga om är juridiskt relevanta bara om de medför tveksamheter för yrkandets
omfattning. 828 Däri torde inte kunna intolkas en mening om att käranden i detalj
måste beskriva de arbetsmoment som ska utföras för att uppfylla den yrkade
fullgörelsen.
Något generellt hinder för att få till stånd prövning av en talan om fullgörelse
av omsorgsförpliktelser torde således inte föreligga. I vart fall bör det ifrågasättas
om en sådan tolkning av 42 kap. 2 § 1st 1p Rättegångsbalken är förenlig med
rätten till en rättvis rättegång.829 Europadomstolen har nämligen fastslagit att det
av art. 6.1 i Europakonventionen också följer en rätt till prövning av civila
rättigheter.830 Det kan emellertid antas att allmänt hållna ålägganden i större
utsträckning riskerar att leda till att invändningar kommer att framställas i
verkställighetsprocessen.831 Lämpligheten av att väcka fullgörelsetalan för en

827

Jfr dock Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss.,
Uppsala: Iustus, s. 258–259 som menar att ett yrkande om att sköta bokföringen inte uppfyller
Rättegångsbalkens krav på ett klart yrkande och därmed inte kan läggas till grund för prövning i
domstol.
828

Westberg P., 1988, Domstols officialprövning: en civilprocessuell studie i anslutning till RB 17:3 p 1,
Diss., Lund: Juristförlaget, s. 136
829

Europeiska Konventionen om Skydd för de Mänskliga Rättigheterna (EKMR) Art. 6.1. Som
stadgar var och ens rätt till en rättvis rättegång vid prövning av dennes civila rättigheter och
skyldigheter.
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Europadomstolens dom av den 21 februari 1975, Golder v. United Kingdom, nr. 4451/70, p36.
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Se 3 kap. 21 § Utsökningsbalken.
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prestation där tillvägagångssättet för uppfyllelse inte kan definieras klart kan
därför sättas i fråga.
Det är eftersträvansvärt att rättstillämpningen leder till effektiv tvistelösning
och modeller där parterna kan komma att behöva tvista i saken ånyo bör
undvikas i den mån det är möjligt. Här måste en erinran om sammanhanget som
diskuteras göras. Diskussionen rör exekution av naturafullgörelse, ställs saken på
sin spets är det för att en part har yrkat fullgörelse av en naturaprestation.
Huruvida det generellt är lämpligt eller inte är därmed vid sidan av saken.
Det råder med hänsyn till vad Högsta domstolen uttalat i NJA 1958 s. 397
som sagt inga tvivel om att domstol kan ålägga part att fullgöra sina förpliktelser
enligt avtal även när det är fråga om arbetsprestation och även då det vid
processen inte går att fastställa exakt vilket arbete som ska utföras.832 För att
undvika att rättskipande verksamhet flyttas från domstolarna till
verkställighetsprocessen bör högsta möjliga konkretion i åläggande om
naturafullgörelse dock eftersträvas.833
Att med myndigheternas hjälp genomdriva en rätt att få arbete utfört är som
ovan nämnt förenat med praktiska svårigheter. Domstolarna meddelar brukligen
inte anvisningar om hur verkställighet ska ske och när de gör de är det i princip
bara vitesföreläggande som kommer i fråga för ålägganden om att uppfylla
naturaprestation.834 Här kan det dock vara på sin plats att uppmärksamma
vitesföreläggandets icke-bindande verkan i verkställighetsprocessen. Av 16 kap.
12 § 3st Utsökningsbalken framgår nämligen att föreskrift om exekutiv åtgärd
inte hindrar den verkställande myndigheten att vidta andra exekutiva åtgärder om
det behövs.835 I många fall är uttagande av vite den enda tillgängliga
exekutionsformen. Avtal om tjänster kan emellertid innehålla delförpliktelser
som kan verkställas på annat sätt.836 Framförallt torde det vara handräckning vid
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Se utöver NJA 1985 s. 397 även NJA 2018 s. 189.
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Se Westberg P., 2012, Civilrättsskipning, Stockholm: Norstedts, s. 263.

834

Westberg P., 2012, Civilrättsskipning, Stockholm: Norstedts, s. 263–264.

835

Närmare härom i Westberg P., 2012, Civilrättsskipning, Stockholm: Norstedts, s. 264.

836

Angående naturaprestationers delbarhet och exekution av delförpliktelser se s. Rodhe K.,
1956, Obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 373–374.
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fel som består i underlåtenhet att överlämna beställarens egendom som kan bli
aktuellt.837
Det går vidare att diskutera huruvida fullgörelse kan verkställas genom att låta
annan utföra arbetet och genom utmätning täcka kostnaderna för det. Även om
möjligheten att själv eller genom annan färdigställa tjänsten rättsystematiskt kan
hänföras till principen om rätt till fullgörelse har frågan om rätt till ersättning för
sådan åtgärd ett närmare samband med skadestånd.
Utöver svårigheterna förenade med att formulera och genomdriva ålägganden
om naturafullgörelse utgör processrättsliga regler ytterligare ett praktiskt hinder
som sätter fullgörelse som påföljd i fråga. Det har att göra med tidsåtgången för
utverkande av exekutionstitel och därtill tidsåtgången för verkställighet. Att
processa i domstol tar tid och med hänsyn till att det vid avtal om tjänster sällan
är praktiskt att invänta avgörande är det tveksamt om utkrävande av fullgörelse
in natura i praktiken utgör ett ändamålsenligt verktyg för att undanröja fel.838 Här
måste dock återigen en erinran om sammanhanget göras. När frågan ställs på sin
spets i praktiken är det för att en part yrkat fullgörelse in natura och föreligger
det i ett sådant fall materiella grunder för att utdöma ett åläggande om fullgörelse
kan argument om att fullgörelse bara är praktiskt i sällsynta fall knappast utgöra
grund för att avslå yrkandet.
Omständigheterna i notismålet NJA 2009 n. 33 utgör ett gott exempel på en
situation när vägran från motparten, trots den stora olägenheten som
domstolsprocessen innebär, ändå motiverat käranden att driva fullgörelsetalan. I
målet var det fråga om en fastighetsaffär. Köpekontraktet var underskrivet men
när köpebrevet skulle undertecknas vägrade säljaren. Alternativet till att yrka
fullgörelse in natura skulle i det aktuella fallet vara hävning. Varken skadestånd
eller prisavdrag kan anses vara rimliga påföljder när kontraktsbrottet innebär att
lagfart inte kan sökas för en förvärvad fastighet. Att en påföljd sällan kommer att
837

För utförlig diskussion om tillgängliga exekutiva åtgärder se Rodhe K., 1956, Obligationsrätt,
Stockholm: Norstedts, s. 369–373.
838

Här kan som exempel nämnas arbete på egendom där egendomen ofta kommer att vara
obrukbar under tiden för domstolsprocessen. Redovisningstjänster där skada i form av
skattetillägg kan uppstå om arbetet läggs till vila under processen. Avtal om uppdrag som ska
utföras vid ett visst tillfälle som ett evenemang eller en viss tid på året utgör också exempel på
avtal då det inte är praktiskt genomförbart att med myndigheternas hjälp utkräva fullgörelse.
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vilja utkrävas på processuella grunder innebär alltså inte att påföljden i sig är
olämplig i varje givet fall.
I anknytning till diskussionen om tiden för process bör något om det
provisoriska rättsskyddet nämnas. För att verkställighet av en i avtal grundad plikt
att prestera krävs att saken är avgjord.839 Stadgandet i 15 kap. 3 §
Rättegångsbalken innebär emellertid en möjlighet för domstolarna att utverka ett
interimistiskt åläggande om fullgörelse. Den praktiska relevansen av denna regel
kan dock starkt ifrågasättas när det gäller tjänsteförpliktelser. Ett interimistiskt
åläggande att fullgöra avtalsförpliktelser innebär att sökanden innan rättegång har
genomförts tillerkänns den rätt som yrkas. När prestationen är av den typ som i
ett senare skede inte kan gå åter, vilket torde utgöra normalfallet vid
arbetsprestationer, måste det provisoriska rättsskyddet ställas mot svarandens
rätt till en rättvis rättegång.840 Det innebär emellertid inte att sådan interimistisk
åtgärd är utom all fråga. Högsta domstolen har i ett mål från 2003 fastslagit att
”en åtgärd för att säkerställa sökandens rätt kan bestå i att han erhåller den prestation som
han yrkar i målet”841 vilket med hänsyn till svarandens rätt till prövning torde
innebära att en intresseavvägning mellan sökandens och kärandens rätt ska vara
avgörande.842 Frågan är då vilken dignitet kärandens intressen av provisoriskt
rättsskydd ska ha för att i domstol vinna stöd för sådan talan.
Av 15 kap. 3 § 2st Rättegångsbalken framgår att ett interimistiskt beslut om
att vid vite vidta viss handling, det vill säga naturafullgörelse, ska vara ägnad att
motverka intrång i kärandepartens rätt. Redan av ordalydelsen följer med andra
ord att det måste vara absolut nödvändigt att naturafullgörelse vidtas utan
uppehåll. Av förarbetena framgår också uttryckligen att provisoriskt rättsskydd

839

EKMR Art. 6.1. Se 3 kap. 1 § Utsökningsbalken. NJA 2018 s. 189 p13.

840

Sådan prövning kan utgöras av tvist om skyldigheten och innebörden av rätten till en rättvis
rättegång innefattar en rätt till förhandling. Europadomstolens dom av den 15 februari 2005, Steel
och Morris mot Förenade kungariket, nr. 68416/01, p59. NJA 2018 s. 189 p18. Derlén M., Lindholm
J., Naarttijärvi M., 2016, Konstitutionell rätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 393 och 395. Danelius
H., 2015, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga
rättigheterna, Stockholm: Norstedts, s. 167.
841

NJA 2003 s. 613.

842

NJA 2017 s. 457 p 14 med vidare hänvisning till NJA 1993 s. 182. NJA 1995 s. 631. NJA
2005 s. 29.
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inte ska medges utan starka skäl.843 I rättsfallet NJA 2018 s. 189 uttalade
domstolen att:
Säkerhetsåtgärder som innebär att sökanden omedelbart får sin rätt helt
tillgodosedd kan därför inte anses lämpliga i den mening som avses i 15 kap. 3 §
rättegångsbalken annat än under mycket speciella förhållanden. Sådana speciella
förhållanden kan vara att skydd söks för en rättighet som endast kan utövas inom
relativt kort tid, att det är fråga om att trygga fortlöpande prestationer eller att
anspråket rör vad som utgör livsnödvändigheter för sökanden […].844

De exemplen domstolen räknar upp synes alternativa, den ensamma
omständigheten att en prestation bara kan utövas inom en kort tid torde
emellertid inte vara tillräcklig för att åsidosätta motpartens rätt till en rättvis
rättegång. Det skulle exempelvis innebära att en artist som bokats till ett event
med sedermera ställt in, oavsett skäl skulle kunna tvingas uppträda vid äventyr
om vite utan att få saken prövad. Ska den i EKMR stadgade mänskliga rättigheten
om rätt till en rättvis rättegång åsidosättas bör högre krav ställas än vad
domstolen i det ovan angivna citatet ger sken av.845 Åtminstone bör det ställas
som krav att den omtvistade rättigheten inte kan tillgodoses på annan väg. Är
fullgörelse genom annan förenad med ersättning för den skada det innebär
tillräckligt för att säkra sökandens rätt bör yrkande om interimistiskt beslut om
fullgörelse in natura enligt min mening avslås.
Slutsatsen torde således vara att även om naturafullgörelse med hänsyn till
tiden för process och den ytterst begränsade möjligheten att få till stånd ett
interimistiskt beslut om naturafullgörelse ges en begränsad praktisk betydelse, är
påföljden på intet sätt irrelevant som en del av påföljdssystemet för avtal om
tjänster.
Sammanfattningsvis kan sägas att processrätten utgör en snårskog av
försvårande faktorer avseende rätt att kräva naturafullgörelse. Det är möjligt att
ålägga en fysisk person att utföra viss handling, denna möjlighet torde emellertid
vara kraftigt begränsad med hänsyn till den inskränkning i den personliga friheten
som det innebär. Det kan i vissa fall innebära svårigheter att utforma ett
843

Prop. 1980/81:84 s. 230.

844

NJA 2018 s. 189 p19.

845

Europadomstolens dom av den 15 oktober 2009, Micallef mot Malta, nr. 17056/06, p86.
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tillräckligt klart yrkande för fullgörelsetalan för att överhuvudtaget få till stånd en
exekutionstitel och effektiviteten av ett åläggande om att utföra arbete torde i
många fall vara begränsad med hänsyn till att verkställighetsprocessen kan bli
utdragen om parterna sedermera tvistar om huruvida åläggandet enligt
exekutionstiteln har fullgjorts eller inte. Vidare får påföljden i många fall en
praktiskt begränsad betydelse med hänsyn till den tid det tar att med
myndigheternas hjälp utverka exekutionstitel och få till stånd exekutiva åtgärder.
Processekonomiskt kan det således många gånger vara bättre för en
feldrabbad part som nödgas inleda domstolsprocess att i första hand yrka annan
påföljd. Särskilt när skadestånd utgör en rimlig lösning.

10.3

Rätt att kräva fullgörelse: en princip med begränsad praktisk
betydelse

Utöver vad som nu sagts om de processuella begränsningarna för
fullgörelsepåföljder finns ett antal civilrättsliga faktorer att ta hänsyn till. Nedan
diskuteras generaliserbarheten av de uttryck för en rätt att kräva fullgörelse som
förekommer på det reglerade området. Därtill diskuteras den motstående
principen om rätt till uppsägning.846 Eftersom uppsägningsrätt och skyldighet att
fullgöra en förpliktelse inte kan föreligga simultant är uppsägningsrättens gränser
av stor vikt för att förstå vidden av rätten att kräva fullgörelse.
Regler om rätt att kräva fullgörelse förekommer på det reglerade området,
dock främst vid förpliktelser att prestera ett visst resultat. Dels finns sådana regler
i de båda köplagarna, dels i konsumenttjänstlagen.847 Det framgår för övrigt av
förarbetena till den senare att bestämmelserna om avhjälpande av fel i
konsumenttjänstlagen bygger på gällande rätt på tjänsteområdet.848
Konsumenttjänstlagens regler om rätt till fullgörelse utgör, med hänsyn till dess
846

Här avses ordinär uppsägning, det vill säga en begäran om avtals upphörande utan att det är
fråga om ogiltighet eller hävning.
847

23 och 34 § Köplagen. 12 och 26 § konsumentköplagen. 20 och 28 § konsumenttjänstlagen,
som förvisso gäller även vid förvaringstjänster. Se även CISG art. 46. I 32 § Kommissionslagen
stadgas istället en rätt för parterna att närsomhelst och utan skäl säga upp avtalet, rätt att kräva
fullgörelse är därmed utesluten. Närmare härom nedan.
848

Prop. 1984/85:110 s. 60. SOU 1979:36 s. 301.
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tillämplighet på förvaringstjänster, undantag från begränsningen till
resultatorienterade avtal. I transnationella rättskällor görs ingen sådan
avgränsning överhuvudtaget, där stadgas en allmän rätt att kräva fullgörelse utan
inskränkningar avseende avtalstyp.849 Avsaknaden av regler tillämpliga på
omsorgsförpliktelser i svensk rätt innebär emellertid inte per automatik att det
föreligger en principiell skillnad mellan resultat- och omsorgsförpliktelser och
som talar emot rätt att kräva fullgörelse vid omsorgsförpliktelser.
Här kan en intressant anmärkning om konsumenttjänstlagens regler om rätt
att kräva fullgörelse och påföljdens tillämplighet på förvaringsavtal göras. I
motiven uttrycks nämligen angående dröjsmålsfallens att det utgör en självklarhet
att rätten till fullgörelse kan tillämpas även på förvaringsavtal. Som bekant går
dessa primärt inte ut på att prestera ett visst resultat utan på att med tillbörlig
omsorg anordna förvaringen under viss tid. Det innebär att regeln utan tvivel är
avsedd att kunna användas för att kräva att anordnaren av förvaringstjänster inte
bara utlämnar beställarens egendom på anfordran utan även att denne tar emot
gods och påbörjar förvaringen.850
Även angående avhjälpande av fel framgår explicit av förarbetena till
konsumenttjänstlagen att regeln om rätt att kräva sådan fullgörelse är avsedd att
tillämpas även vid förvaring. Avhjälpande i ett sådant fall innebär med hänsyn till
att det är fråga om en perdurerande förpliktelse, inte att åtgärda kvalitetsbrister
som redan inträffat utan att utföra tjänsten felfritt under resterande del av
kontraktstiden.851 Dessa isolerade företeelser säger lite om vad som gäller för
omsorgsförpliktelser i allmänhet, reglerna slår åtminstone fast att något
principiellt hinder för rätt att kräva fullgörelse av omsorgsförpliktelser inte
föreligger i svensk rätt.
Vid 1990 års köplagsreform innebar nu rådande regel om rätt att kräva
avhjälpande och omleverans en nyhet. Redan i 1905 års köplag fanns en sådan

849

Restatement of Nordic Contract Law § 8–6. DCFR III. – 3:302. PECL 9:102 UPICC 7.2.2.

850

Prop. 1984/85:110 s. 262.

851

Prop. 1984/85:110 s. 236.
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rätt men den var jämförelsevis av mycket begränsad betydelse och detta var enligt
motiven till den nya köplagen en påtaglig brist i det förra påföljdssystemet.852
I förarbetena till 1905 års köplag behandlas den i och för sig begränsade rätten
att kräva fullgörelse tillnärmelsevis som en oemotsäglig självklarhet både vid
dröjsmål och vid fel. Några egentliga motiv angavs aldrig.
Utom nu nämnda befogenheter bör vid leveransaftal köparen uppenbarligen,
likasom han vid godsets uteblifvande äger påkalla den aftalade prestationens
framtvingande, äga rätt att i stället för det felaktiga godset kräfva felfritt gods. 853

I modern tid har påföljden fortsatt behandlats som en självklarhet.854 Angivande
av motiv till utvidgande av påföljdens betydelseområde och de mer specifika
reglerna om avhjälpande och omleverans har emellertid förekommit i större
utsträckning.
De skäl som angavs för rätt att kräva avhjälpande respektive omleverans vid
införandet av den nya köplagen gör sig gällande även vid avtal om tjänster. Skälen
torde i själva verket vara av än större betydelse vid tjänster. Ett exempel som
anges är det kan vara av stor vikt för köparen att just säljaren avhjälper felet om
varan är en tekniskt komplicerad produkt som bara kan repareras av någon med
särskilda kunskaper och verktyg för ändamålet. Ett andra exempel som nämns är
tillverkningsköpen där avhjälpande kan användas för att undvika onödig
värdeförstöring när varan tillverkats för särskilda ändamål.855 Båda dessa exempel
beskriver vanliga förhållandet för uppdragsavtal. Även om en annan
uppdragstagare skull kunna avhjälpa en felaktig tjänst med hänsyn till de
kunskaper och verktyg som fordras går det inte bortse från att uppdragstagaren
som är den som påbörjat arbetet har större möjligheter att på ett
kostnadseffektivt sätt fullgöra uppdraget. Det gör sig särskilt gällande vid tekniskt

852

Prop. 1988/89:76 s. 36–37. Tidigare fanns en rätt till omleverans vid leveransavtal om felet
var hävningsgrundande och en rätt för säljaren att företa avhjälpande för att undvika krav om
andra påföljder. Se 43 § 1st och 49 § 1905 års köplag.
853

Förslag till lag om köp och byte af lös egendom, 1903, s. 107.

854

Prop. 1984/85:110 s. 60. Dock inte under remissbehandlingen av det nya köplagsförslaget.
Prop. 1988/89:76 s. 37.
855

Prop. 1988/89:76 s. 37
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komplicerade tjänster som exempelvis programmering, hantering av stora
logistikkedjor eller elinstallation som alla kräver att en ny utförare måste lägga
ned arbete på att förstå det redan utförda arbetet om denna ska fullgöra tjänsten
i uppdragstagarens ställe. Även vid avtal om tjänster torde likt köpeavtalen
avhjälpande vara den påföljd som främjar båda parternas intressen.856
Mot dessa ändamålsskäl är det möjligt att invända att en allmän rätt att kräva
fullgörelse inte motiveras av sådana särskilda situationer. Nämnda invändning
förekom också vid remissbehandlingen av förslaget till 1990 års köplag. Att
denna i och för sig adekvata invändning inte hörsammades berodde på att det
ansågs för stelbent att införa en rätt att kräva fullgörelse bara vid vissa typer av
köp och varor. Rädslan för att en sådan stelbent utformning av regeln skulle leda
till att rätten till fullgörelse inte skulle komma att tillämpas i fall då fullgörelse
uppfattas som en naturlig och ändamålsenlig påföljd ledde således till att en
allmän regel om rätt att kräva fullgörelse infördes. Det poängteras emellertid i
motiven att begränsningen till situationer som inte innebär en oskälig kostnad
eller olägenhet torde utgöra ett fullgott skydd för säljaren i situationer då det inte
finns några beaktansvärda skäl för att just säljaren ska vidta avhjälpandeåtgärder.857
En liknande argumentation låg till grund för införandet av rätten att kräva
avhjälpande i konsumenttjänstlagen. Där poängteras dessutom särskilt att
uppdragstagaren kan låta avhjälpa felet genom att anlita någon annan men att det
samtidigt inte föreligger någon absolut skyldighet för beställaren att godta det. I
motiven till konsumenttjänstlagen framhävs vidare att det är en
intresseavvägning mellan den olägenhet skyldigheten att fullgöra innebär för
uppdragstagaren och den betydelse felet har för beställaren som ska vara
vägledande för bedömningen om en rätt att kräva fullgörelse föreligger i ett
enskilt fall.858
Skälen för rätt till fullgörelse på det reglerade området gör sig förvisso gällande
även för avtal om tjänster i oreglerade fall. För den som söker argument för en
allmängiltig rätt att kräva fullgörelse är det emellertid besvärande att reglerna är
856

Jfr Prop. 1988/89:76 s. 37.
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Prop. 1988/89:76 s. 38.
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Prop. 1984/85:110 s. 228.
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få och dessutom avgränsade till att gälla resultatorienterade avtalstyper. Särskilt
med hänsyn till den ingripande naturen av fullgörelsepåföljderna. Därtill är det
som nämnt ovan besvärande att det för vissa avtal föreligger en rätt att säga upp
avtalet utan giltiga skäl då uppsägningsrätt inte kan föreligga parallellt med
motpartens rätt att kräva fullgörelse.859 Genom att studera uppsägningsrättens
omfattning i oreglerade fall torde alltså omfattningen av rätten att kräva
fullgörelse kunna klara något.
På det lagreglerade området förekommer uppsägningsrätt dels i
kommissionslagen, dels i lagen om handelsagentur.860 I förarbetena till
kommissionslagen framgår att 32 § som stadgar parternas rätt att säga upp avtalet
är ett uttryck för den allmänna rättsgrundsatsen som innebär att naturafullgörelse
inte kan framtvingas i avtal om sysslomannaskap.861 Den grundsats som
diskuteras i förarbetena är emellertid inte begränsad till sysslomannaskap utan
gäller även vid andra uppdrag.862
Den uppsägningsrätt som kommer till uttryck på det lagreglerade området
gäller såtillvida inget annat följer av lag eller avtal.863 Uppsägningsrätten torde
dock enligt all logik vara begränsad till varaktiga avtal.864 Om ordinär uppsägning
gällde alla avtal skulle principen om att avtal ska hållas få en mycket begränsad
betydelse. Därmed utesluts alltså avtal som löper på bestämd tid, då villkor om
avtalets upphörande i regel får anses innebära att uppsägning inte får ske under
avtalstiden. Kvar är då avtal som löper på obestämd tid tillsammans med ett antal
särskilda fall då avtal ingåtts för all framtid.865
Det är emellertid inte så enkelt att rätt att kräva fullgörelse är utesluten i varje
fall där avtal löper på obestämd tid därför att ordinär uppsägning då är möjlig.
859

Prop. 1990/91:63 s. 97.
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32 § kommissionslagen. 26 § lagen om handelsagentur.
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Prop. 2008/09:88 s. 143. Motsvarande regel fanns i 46 § 1914 års kommissionslag.
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Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala:
Iustus, s. 271.
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Sandström T., 2018, Mönster i förmögenhetsrätten: en lärobok, Stockholm: Norstedts, s. 247.
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Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 26.
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Dels torde sådana villkor i många fall kunna jämkas med stöd i 36 § avtalslagen, dels finns
lagreglerade undantag för vissa avtal. Se exempelvis 7 kap. 5 § Jordabalken.

294

För de fall uppsägningsrätten är förenad med viss uppsägningstid, vilket den i
regel är,866 måste de skäl som motiverat sådan inskränkning i uppsägningsrätten
beaktas. Uppsägningsrätt, såsom den är formulerad på det reglerade området, har
motiverats bland annat just med att uppdragstagare som omfattas av regleringen
inte bör kunna tvingas till fullgörelse. Vad lagstiftaren här haft för ögonen är
emellertid ett fortsatt samarbete parterna emellan.867 Att under tiden
uppsägningstid löper riskera vite vid underlåtenhet att avsluta affärer som
påbörjats före uppsägningen torde således inte kunna anses ligga inom ramen för
denna begränsning.
Det bör vidare ifrågasättas om uppsägningsrätten som råder i vissa fall
kategoriskt undanröjer rätten att kräva fullgörelse med hänsyn till att
uppsägningsrätten knappast kan ges retroaktiv verkan. Inom ramen för ett
löpande avtal, vare sig det är fråga om perdurerande eller återkommande
förpliktelser, torde rätt till fullgörelse för prestationer vars fullgörelsetid förföll
före tiden för meddelande om uppsägning trots allt föreligga. Givetvis begränsat
till de fall där allmänna förutsättningar för rätt till fullgörelse föreligger.
Ytterligare en faktor som måste beaktas är att det följer av allmänna
rättsgrundsatser att uppsägning inte får ske på ett illojalt sätt eller i syfte att skada
motparten.868 Sådant illojalt handlande kan leda till skadeståndsskyldighet. Det
bör dock kunna antas att ytterligare en innebörd av nämnda grundsats är att
uppsägning som görs i syfte att undkomma genomdrivande av redan
uppkommen fullgörelseplikt inte är giltig. Med andra ord att uppsägning bara får
effekt för framtida prestationer. Ett uttryck för denna idé återfinns i reglerna om
ändrings- och tilläggsarbeten enligt vilka uppdragstagaren är skyldig att utföra
tilläggsarbeten som innebär fara för allvarlig skada om uppdragsgivaren begär
det.869 Givet det skyddsintresse som ligger till grund för reglerna torde en tidigare
uppsägning inte kunna utesluta sådan skyldighet under uppsägningstiden.
Det här avsnittet har nu för det mesta handlat om att bemöta olika argument
för att rätten att kräva fullgörelse inte utgör en allmän princip eller att en sådan
princip på olika sätt är olämplig. Flera av de aspekter som berörts kommer med
866

NJA 2009 s. 672.

867

Prop. 2008/09:88 s. 66. Prop. 1990/91:63 s. 97.

868

Prop. 1990/91:63 s. 98.

869

Jfr 8 § 3st konsumenttjänstlagen.
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goda poänger och det kan sättas i fråga om en argumentation för att ett visst
sakförhållande föreligger bör bestå i att värja motargument.
Principen om att avtal ska hållas är grundläggande för avtalsrätten och kan i
mer specifika ordalag uttryckas som att den som ingått ett avtal har rätt till felfri
prestation. Som diskuterats ovan finns det emellertid en rad argument mot att i
alla händelser grunda en rätt att kräva fullgörelse på denna princip. Dessa
argument föranleder vid en samlad bedömning dock inte någon slutsats om att
rätten att kräva fullgörelse är begränsad till ett visst område av
förmögenhetsrätten, inte heller att det är fråga om en så begränsad rätt att det
närmast är fråga om ett undantag.
Rätten att kräva fullgörelse följer av allmänna avtalsrättsliga principer. Därmed
inte sagt att principen är tillämplig på varje fall av felaktiga prestationer. Principen
är förenad med undantag och begränsningar precis som de övriga påföljderna.
Att utkräva fullgörelse av en viss utförare är en mycket ingripande åtgärd och i
många fall torde det inte vara den mest ändamålsenliga påföljden. När fullgörelse
kan uppfattas som en naturlig och ändamålsenlig påföljd, särskilt med hänsyn till
huruvida den ligger i linje med båda parternas intressen, är den dock tillgänglig
även för oreglerade tjänster. 870
Sammanfattningsvis föreligger alltså inga principiella hinder för påföljden men
som antytts ovan finns ingen rätt att kräva fullgörelse när naturagäldenären vägrar
och det inte går att genomdriva sådan rätt med exekutivt tvång.871 Principen om
rätt att kräva fullgörelse är också förenad med ett viktigt undantag; nämligen att
sådan rätt inte föreligger om det innebär oskälig kostnad eller olägenhet för
naturagäldenären. Detta undantag omfattar de situationer där en rätt att kräva
fullgörelse enligt argumentationen nedan kan uppfattas som olämplig. Till
exempel för att avtalet omfattar en generisk och okomplicerad prestation som
kan utföras av någon annan när naturagäldenären vägrar. Med hänsyn till detta
viktiga undantag och de relativt få situationer som i realiteten återstår bortom
undantaget, förefaller en princip om rätt att kräva fullgörelse inte orimligt utan
uppfattas istället som en naturlig del av påföljdssystemet.
870

Jfr Högsta domstolens resultatorienterade argumentation angående rätt till fullgörelse vid
entreprenadarbeten i NJA 2013 s. 271 p. 8 med hänvisning till 30, 34 och 36 § köplagen. Se även
Prop. 1988/89:76 s. 37.
871

Rodhe K., 1956, Obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 377.
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10.4

Oskälig kostnad eller olägenhet

På det reglerade området där rätt att kräva fullgörelse återfinns, det vill säga i
köplagarna och i konsumenttjänstlagen, framträder ett likformigt mönster för
begränsning av rätten att kräva fullgörelse. Rätten att kräva fullgörelse är
nämligen begränsad till situationer då fullgörelse inte innebär oskälig kostnad
eller olägenhet för naturagäldenären.872
Vid fel i vara stadgas det i köplagen dels att säljaren inte är skyldig att fullgöra
köpet dels om det är omöjligt, dels om det i relation till köparens intressen skulle
innebära orimliga uppoffringar.873 Vid fel används istället terminologin oskälig kostnad
eller olägenhet för begränsning av skyldigheten att företa avhjälpande eller
omleverans.874 Av lagtextens ordalydelse framgår en väsentlig skillnad mellan de
båda undantagen från rätten att kräva fullgörelse. I dröjsmålsfallen stadgas som
nämnt att bedömningen av huruvida uppoffringarna som krävs för fullgörelse är
orimliga ska göras i relation till köparens intressen. Vid reglerna om avhjälpande
och omleverans saknas en sådan bedömningsgrund. Även i förarbetena är det
bara för dröjsmålsfallen som denna till köparens intressen relativa bedömningen
nämns. Vid jämförelse av specialmotiveringen för de respektive reglerna
framträder i övrigt inga faktorer som pekar på att den skilda
begreppsanvändningen är ämnad att markera några reella skillnader vid
tillämpning av undantagen.875
I konsumentköplagen stadgas nära nog identiska regler.876 Kriterierna för när
oskälig kostnad eller olägenhet för avhjälpande och omleverans framgår explicit
i konsumentköplagens regler.877 Någon verklig skillnad i relation till den allmänna

872

23 § 1st och 34 § 1st köplagen, 12 § 2st och 26 § 1st konsumentköplagen samt 20 § 1st och 28
§ 2st konsumenttjänstlagen.
873

23 § 1st köplagen.

874

34 § 1st köplagen.

875

Prop. 1988/89:76 s. 99–101, 126–128.

876

12 § 2st och 26 § 1st konsumentköplagen.

877

26 § 2st konsumentköplagen stadgar att hänsyn ska tas till varans värde, felets betydelse och
möjligheten att kompensera för kontraktsbrottet genom andra påföljder utan väsentlig olägenhet
för köparen.
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köplagen, utöver vad som följer naturligt vid avvägningar i
konsumentförhållanden, torde emellertid inte föreligga.878
Konsumenttjänstlagens regler om rätt att kräva fullgörelse är också förenade
med undantag. Här har emellertid en likformig terminologi valts både vid fel och
vid dröjsmål.879 De båda reglerna stadgar nämligen att fullgörelse inte kan
utkrävas om det innebär oskälig kostnad eller olägenhet för naturagäldenären.880
Även i Restatement of nordic contract law, DCFR, PECL och UPICC
återfinns en liknande struktur med rätt att kräva fullgörelse, dock inte begränsat
till vissa typer av avtalsbrott, förenat med undantag för omöjliga hinder och
oskäliga uppoffringar.881
Det tycks alltså föreligga grundläggande idé om att rätt att kräva fullgörelse
naturligen ska förenas med undantag vid dels omöjlighet, dels oskälig kostnad
eller olägenhet. Av förarbetena till konsumenttjänstlagen framgår att de däri
stadgade reglerna om fullgörelse, inklusive nu diskuterade begränsning, bygger
på alltjämt gällande rätt.882 Det har ovan diskuterats huruvida detta undantag är
tillräckligt för att värja alla de invändningar som kan framhållas mot giltigheten
av en allmän rätt att kräva fullgörelse. Sett till ordalydelsen för reglerna på det
reglerade området kan en sådan slutsats i princip dras.
Härvid bör emellertid noteras vad som sas vid införandet av
konsumenttjänstlagen:
Eftersom utgångspunkten är att konsumenten har rätt till en felfri prestation in
natura bör det dock fordras starka skäl för att han skall behöva avstå från ett
avhjälpande som han önskar.883

878

Jfr angående bedömningen vid tillämpning av köplagens regel i Prop. 1988/89:76 s. 98–101.

879

Se härom Prop. 1984/85:110 s. 73–74.

880

20 § 1st och 28 § 2st konsumenttjänstlagen.

881

Restatement of Nordic Contract Law § 8–6 (b). DCFR III. – 3:302. PECL 9:102. UPICC
7.2.2 (a–b). I UPICC 7.2.2.(c) stadgas därtill uttryckligen ett undantag för situationer där andra
påföljder kan ge ett fullgott skydd. Samma torde gälla enligt svensk rätt. Jfr. 26 § 2st
konsumentköplagen.
882

Prop. 1984/85:110 s. 60. SOU 1979:36 s. 301.

883

Prop. 1984/85:110 s. 60.
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Med hänsyn till de omfattande begränsningarna av rätten att kräva fullgörelse
som diskuterats ovan får, i avsaknad av andra förklaringar från lagstiftarens sida,
uttalandet antas gjorts med konsumentskyddsintresset för ögonen. Av
förarbetena till köplagen kan istället skönjas att begränsningen vid oskäliga
kostnader eller olägenheter är avsett att avgränsa påföljdens tillämpning till
situationer då avhjälpande framstår som en naturlig och ändamålsenlig påföljd.884
Tillfälliga svårigheter torde inte ge uppdragstagaren möjlighet att med
hänvisning till dem undslippa fullgörelse. För köpens del följer en sådan regel av
lag och några skäl för en annan ordning vid andra avtalstyper låter sig knappast
konstrueras. Om de hinder som gör fullgörelse omöjlig eller innebär oskäliga
kostnader eller olägenheter upphör inom skälig tid torde det alltså ändå vara
möjligt att kräva fullgörelse.885
Var gränsen för oskälig kostnad eller olägenhet går torde behöva avgöras med
utgångspunkt i den kontraktsbrytande partens förutsättningar att vidta
fullgörelse. Av specialmotiveringen till köplagens regel om avhjälpande och
omleverans framgår att undantaget för åtgärder som innebär oskälig kostnad eller
olägenhet innebär att sådan fullgörelse bara i undantagsfall kan krävas när säljaren
är en privatperson. I synnerhet föreligger undantag från sådan skyldighet när
avhjälpandet innebär att arbete måste utföras.886
Angående bedömning av vad som utgör oskälighet bör ytterligare en aspekt
uppmärksammas. Frågan är om inte vägran från uppdragstagarens sida i vissa fall
får anses utgöra oskälighet i sig. Om en uppdragstagare anser sig ha skäl för att
inte fullgöra avtalet och skadestånd i det specifika fallet är en fullgod påföljd är
frågan om en rätt att utkräva fullgörelse med exekutiva medel kan anses vara den
bättre metoden för att bibehålla avtalsbalansen i största möjliga mån.887
Så torde dock inte fallet vara när felet består i brist i prestation av egendom.
Skadestånd kan i de flesta fallet fungera tillfredsställande i sådana fall. Att med
handräckning verkställa ett krav på fullgörelse ter sig emellertid inte som en
oskälig olägenhet för uppdragstagaren. Med hänsyn till det och det här
förhärskande betraktelsesättet om avtalsförpliktelsers delbarhet förefaller den i
884

Prop. 1988/89:76 s. 38.

885

Jfr 23 § 2st köplagen.

886

Prop. 1988/89:76 s. 126.

887

Avsnitt 8.2.2.
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svensk rätt inbyggda säkerhetsventilen om undantag från rätt att kräva fullgörelse
vid oskälig kostnad eller olägenhet vara en fullgod lösning för att tillämpning av
fullgörelsepåföljderna inte ska verka avtalsfrämmande och i första hand träffa
situationer då påföljden förefaller vara en naturlig åtgärd för att bibehålla
avtalsbalansen efter ett kontraktsbrott.

10.5

Undantag för prestationer av personlig karaktär

Vid diskussion om huruvida en rätt att utkräva fullgörelse föreligger brukar något
särskilt sägas om prestationer av personlig karaktär. Såsom framställningen här
har disponerats är det möjligen överflödigt att beröra denna fråga. Den har
nämligen gemensamma beröringspunkter med den diskussion som ovan
framställts om exekutiva hinder.888 Närmare bestämt att utkrävande av fullgörelse
riktat mot en enskild individ utgör intrång i den personliga friheten.889 Det kan
vidare sättas i fråga om inte redan undantaget vid oskälig kostnad eller olägenhet
reglerar frågan om möjlighet att utkräva fullgörelse av personliga prestationer.
Med hänsyn dels till att det ändå finns en viss möjlighet att i exekutionstitel
ålägga part att fullgöra förpliktelser enligt avtal vid äventyr om vite, samt
förekomsten av specifika obligationsrättsliga regler för undantag vid personliga
prestationer ska ämnet ändå beröras kort.
Processrättsligt föreligger som ovan nämnt inga generella hinder för att
förelägga part att vid äventyr av vite vidta åtgärd som bara kan utföras av denne
personligen.890 NJA 2009 n. 33 är ett exempel där Högsta domstolen ålade den
förlorande parten att vid äventyr om vite fullfölja en fastighetsaffär genom att
underteckna köpebrev med visst innehåll som den förlorande parten motsatt
sig.891 Situationen skiljer sig i några avseenden från när exempelvis en artist åtagit
sig att uppträda på ett event. I målet var det fråga om en försumbart liten
arbetsprestation. Att en part med exekutiva medel tvingas underteckna ett avtal
888

Avsnitt 10.2.

889

Rodhe K., 1956, Obligationsrätt, Stockholm: Norstedts s. 378.

890

Westberg P., 2012, Civilrättsskipning, Stockholm: Norstedts, s. 264.

891

Domstolen konstaterade att parterna genom köpekontraktet förbundit sig vid ett visst
avtalsinnehåll, en av klausulerna i avtalet var av sådan karaktär att det var tvungen att ingå även i
köpebrevet. Med hänsyn till det ålades parten att underteckna köpebrev som innehöll de villkor
parterna sedan tidigare förbundit sig vid.
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med ett innehåll som denne inte accepterar kan förvisso tyckas vara en mycket
ingripande åtgärd. Det ska dock hållas i åtanke att det inte är denna del som är
kontroversiell i sammanhanget. Domstolar fastställer avtalsinnehåll trots den
förlorande partens invändningar hela tiden. När det gäller en till hälften
genomförd fastighetsaffär där köpeavtalet undertecknats men säljaren sedan
vägrar underteckna köpebrevet är situationen prekär på så sätt att domstolen
enligt det system för fastighetsregistrering som råder i Sverige inte kan läka
situationen genom att endast fastställa avtalsinnehållet i en dom. Det är alltså
tvånget för själva underskrivandet som här är föremål för diskussion.
Även om det likt situationen med undertecknandet av köpebrevet finns en viss
öppning för användande av exekutiva åtgärder torde de situationer som faktiskt
kan omfattas, det vill säga mindre arbetsprestationer av kompletterande karaktär
där andra påföljder inte kan leda till godtagbara resultat, heller inte omfattas av
en civilrättslig begränsning med hänsyn till den personliga karaktären av samma
skäl. Utformning av en civilrättslig princip om undantag från rätten att kräva
fullgörelse för prestationer av personlig karaktär synes därmed vara av begränsad
praktisk betydelse. Av pedagogiska skäl kan det emellertid vara av nytta att
förtydliga en sådan begränsning inom ramen för den civilrättsliga diskussionen.
Något ska också sägas om förekomsten av civilrättsliga regler om fullgörelse
av förpliktelser av personlig karaktär. Några lagregler om undantag från rätt att
erhålla prestation vid personliga arbetsprestationer finns dock inte i svensk
rätt.892 Angående skyldigheten att söka övervinna hinder för fullgörelse vid
dröjsmål framgår av köplagarnas förarbeten att den omfattar uppoffringar av
både fysisk och ekonomisk art.893 Det står alltså klart att vid köp omfattar rätten
att kräva fullgörelse att utkräva naturaprestation från säljaren. Därmed inte sagt
att denna rätt är absolut, påföljden är som ovan nämnt begränsad till vad som
kan anses rimligt.894
Därtill bör beaktas att regeln i 32 § kommissionslagen stadgar en rätt för
parterna i ett kommissionsförhållande att säga upp avtalet utan särskild anledning
892

En notis kan dock göras angående köplagens regel om rätt att kräva avhjälpande för vilket
avhjälpande som innebär att en säljare som inte är näringsidkare bara i undantagsfall kan tvingas
avhjälpa fel om det innebär reparation av varan. Prop. 1988/89:76 s. 126.
893

Prop. 1988/89:76 s. 100. Prop. 1989/90:89 s. 78.

894

23 § 1st köplagen. 12 § 2st konsumentköplagen.
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(ordinär uppsägning). I förarbetena framgår dessutom att uppsägningsrätten ger
uttryck för en allmän princip som gäller vid sysslomannaskap. Någon hänvisning
till vilken aspekt av sysslomannaskapet som motiverar principen anges emellertid
inte.895 Det kan vara fråga om den personliga prägel som förknippas med
sysslomannaskapet, det kan också vara en hänvisning till att sysslomannaavtal
ofta löper över längre tid och att det är avtalets varaktighet som motiverar
uppsägningsrätt.
I Restatement of Nordic Contract Law utesluts däremot prestationer som
innebär en betydande andel arbete av personlig karaktär uttryckligen.896 I DCFR
stadgas vidare att ”[s]pecific performance cannot, however, be enforced where […]
performance would be of such a personal character that it would be unreasonable to enforce it”897
Det framgår alltså redan av ordalydelsen att det är rimligheten i att genomdriva
en personlig prestation som avgör om huvudregeln, att genomdrivande kan ske,
ska gälla eller inte. Även av PECL framgår att tjänster av personlig karaktär eller
tjänster som baseras på en personlig relation inte kan genomdrivas.898 I UPICC
undantas prestationer av uteslutande personlig karaktär och i kommentaren
framgår att det är uppdrag med en unik prägel knuten till en viss person som
avses.899
För vad det nu är värt med hänsyn till vad som ovan sagts om processuella
begränsningar och den alltjämt gällande begränsningen om oskälig kostnad eller
olägenhet torde en slutsats om att den rätt att utkräva fullgörelse som följer av
allmänna principer i svensk rätt med stor sannolikhet är förenad med en
begränsning för förpliktelser av personlig karaktär när prestationen inte är av
bagatellartad karaktär.

895

Prop. 2008/09:88 s. 143. Motsvarande regel fanns i 46 § 1914 års kommissionslag.

896

Restatement of Nordic Contract Law § 8–6 (c).

897

DCFR III. – 3:302 (3).

898

PECL 9:102 (2c).

899

UPICC 7.2.2 (d). Detta förtydligas i kommentaren där det framgår att det är uppdrag med en
unik prägel knuten till en viss person som avses. UNIDROIT (red.), 2016, Principles of
commercial contracts, Rom: International Institute for the Unification of Private Law, s. 246.
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11 Prisavdrag
11.1

Inledande anmärkningar

Prisavdrag innebär att betalningsförpliktelsen i ett oneröst avtal till viss del
bortfaller.900 Prisavdrag har varit en del av kontraktsrätten åtminstone sedan
slavhandeln. Enligt den forna romerska rätten kunde prisavdrag krävas
framförallt när en slav haft sjukdomar och andra fysiska åkommor som inte
kunde upptäckas vid undersökning.901 Den romerska rättens lära om prisavdrag,
actio quanti minoris, innebar likt modern rätt att köparen berättigades avslag på
priset motsvarande skillnaden mellan slavens faktiska värde och det värde som
hade varit för handen om slaven varit i avtalat skick.902 För svensk del infördes
en regel om prisavdrag i 1905 års köplag, vid den tidpunkten var påföljden
främmande för svensk rättstradition och förslaget om att införa möjlighet till
prisavdrag i köplagen avstyrktes av de flesta justitieråden under lagförslagets
remissbehandling.903 Företeelsen diskuterades i litteraturen men för svensk rätts
del rådde det, åtminstone efter ikraftträdandet av 1734 års lag, samstämmighet
om att rätt till nedsättning av köpeskillingen inte förelåg.904 Sedan införandet i
den äldre köplagen har prisavdraget emellertid sakta men säkert rotat sig i svensk
rätt.

11.2

En allmän princip om prisavdrag

Argumenten för att prisavdrag kan tillämpas med stöd av allmänna principer är
goda. Påföljden förekommer med likartad utformning på ett antal platser i
900

Sandström T., 2018, Mönster i förmögenhetsrätten, Stockholm: Norstedts, s. 209.

901

Jfr principen om Caveat emptor. Zimmerman, R., 1996, The law of obligations: Roman foundations
of the civilian tradition, Oxford: Clarendon, s. 311–312.
902

Zimmerman, R., 1996, The law of obligations: Roman foundations of the civilian tradition, Oxford:
Clarendon, s. 311–315 och 318.
903

Förslag till lag om köp och byte af lös egendom, 1903, s. 103. Almén T., Eklund R., 1960, Om
köp och byte av lös egendom: kommentar till lagen den 20 juni 1905, Stockholm: Norstedts, s. 584.
904

Almén T., Eklund R., 1960, Om köp och byte av lös egendom: kommentar till lagen den 20 juni 1905,
Stockholm: Norstedts, s. 582–583. Rodhe K., 1956, Obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 553.
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rätten.905 Att rätten till prisavdrag följer av allmänna principer vinner även stöd i
Högsta domstolens praxis.906 Prisavdrag är vidare en lösning som är praktiskt
möjlig att tillämpa i många situationer och förefaller dessutom vara en enkel
lösning som är möjlig att tillämpa utan större praktiska hinder i de allra flesta fall
när avtalsbalansen rubbats genom bristfällig prestation.907 Som framgår nedan är
skälen för införande av prisavdrag på det reglerade området av generell karaktär
och de argument som framförs i förarbetena är relevanta även för oreglerade
avtalstyper.
Vid införande av prisavdragsregeln i 1905 års köplag var det främsta
argumentet att en påföljd som kunde tillämpas istället för hävning, när fel inte
kunde ge rätt till skadestånd, saknades. Det sågs som en brist i systemet eftersom
köpare ibland kan vara tvungna att ta det felaktiga godset i bruk för att undvika
förlust, vilket skulle innebära en oberättigad fördel för säljaren eftersom säljaren
vid frånvaro av en regel om prisavdrag då skulle kunna leverera bristfälligt gods
och helt undslippa påföljd.908 Påföljden är med andra ord tänkt att återställa den
avtalsbalans som rubbats genom ett kontraktsbrott, det är emellertid inte fråga
om en ersättning för det positiva kontraktsintresset utan det är fråga om att
utjämna relationen mellan avtalsprestationerna så att förhållandet mellan dem
överensstämmer med förhållandet mellan de avtalsenliga prestationerna i så hög

905

37 § 1st köplagen, 4 kap. 12 och 17–19 § Jordabalken, 8 kap. 9–11 § Jordabalken, 12 kap. 11 §
1st 1–2p Jordabalken, 28 § 1st konsumentköplagen, 21 § 1st konsumenttjänstlagen, 16 §
paketreselagen, 24 § fastighetsmäklarlagen. CISG art. 50. Restatement of Nordic Contract Law §
8–10. PECL 9:401. DCFR III. – 3:601. UPICC. Se även beträffande äldre rätt 42 § 1905 års
köplag, 18 § 1984 års fastighetsmäklarlag och 23 § 1995 års fastighetsmäklarlag. Det finns även
ett antal regelsystem där rätt till prisavdrag inte förekommer. Exempelvis kommissionslagen,
agentlagen och UPICC.
906

I NJA 2014 s. 960 p. 27 uttalade majoriteten i fråga om entreprenad att rätt till avdrag på
priset följer av dispositiv rätt. Domstolen för inga resonemang i saken men av sammanhanget (jfr
p. 24–26) förefaller det vara fråga om en analog tillämpning av köplagens prisavdragsregel.
NJA 2018 s. 266 p24 där domstolen uttalar att rätten till prisavdrag följer av allmänna
kontraktsrättsliga principer, målet refereras närmare nedan.
907

Se Förslag till lag om köp och byte af lös egendom, 1903, s. 103–104. Taxell E., 1972, Avtal
och rättsskydd, Åbo: Åbo akademi, s. 414.
908

Förslag till lag om köp och byte af lös egendom, 1903, s. 103.
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grad som möjligt.909 Även senare när prisavdrag införts i lagstiftning har dessa
skäl angetts.910 Det generella ändamålet bakom prisavdragsinstitutet i svensk rätt
bör alltså vara att tillhandahålla en möjlighet att återställa avtalsbalansen när en
bristande prestation rubbar denna. Främst, men inte enbart, är påföljden avsedd
att täcka ett den lucka som de övriga påföljderna lämnar när fullgörelse genom
avhjälpande eller omleverans inte kommer ifråga och skadestånd eller hävning
inte är möjligt eller förefaller allt för ingripande.
De ovan angivna argumenten för prisavdrag och de ändamål påföljden är
avsedd för är i hög grad generaliserbara då ekvivalens är en grund för hela
avtalsrätten.911 Det bör däremot inflikas att ändamålsövervägandena å andra
sidan inte per automatik ger vid handen att just prisavdrag är den mest lämpliga
påföljden för att återställa avtalsbalansen vid alla kontraktstyper.912
Med hänsyn till den etablering prisavdraget undergått i svensk rätt under de
senaste drygt hundra åren,913 ligger det dock nära till hands att just prisavdrag är
den påföljd som enligt nu angivna argument bör tillämpas i oreglerade fall. Ett
alternativ till prisavdrag skulle kunna vara att sänka kraven för hävningsrätt eller
utvidga rätten till avhjälpande. Sådana lösningar ter sig emellertid allt mer
ingripande mot säljaren och i normalfallet torde det innebära att avtalsbalansen i
slutänden rubbats mer än vid tillämpning av prisavdrag.
Trots att det förelegat goda argument för att prisavdrag utgör en allmän
kontraktsrättslig princip även i modern tid, har det funnits en viss försiktighet

909

Taxell E., 1972, Avtal och rättsskydd, Åbo: Åbo akademi, s. 414 och 416. Herre J., 1996,
Ersättningar i köprätten: särskilt om skadeståndsberäkning, Diss., Stockholm: Norstedts, s. 106–107.
910

Prop. 1983/84:16 s. 49. Prop. 1989/90:89 s. 125–126.

911

Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän konstraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala:
Iustus, s. 182.
912

Jfr Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän konstraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala:
Iustus, s. 190 vars slutsats är att prisavdrag inte lämpar sig i logistikrättsliga sammanhang.
913

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 179.
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kring frågan i den rättsvetenskapliga debatten.914 Numera har Högsta domstolen
genom rättsfallet NJA 2018 s. 266 klargjort att en allmän princip om rätt att kräva
avdrag på priset vid bristfällig prestation föreligger i svensk kontraktsrätt:
Av allmänna kontraktsrättsliga principer får anses följa att en part som erhåller en
prestation med fel eller brist har rätt att kräva avdrag på priset. Beroende på vilken
kontraktstyp prestationen avser beräknas avdraget på något olika sätt. Det
grundläggande är dock att avdraget ska vara så stort att det skäligen kan anses
återställa balansen mellan prestation och pris. 915

Just frågan om prisavdragets lämplighet vid avtalstyper där prisavdrag i regel får
bestämmas skönsmässigt är en av de frågor som lyfts fram som en
osäkerhetsfaktor i litteraturen.916 Av domstolens skäl framgår dock att prisavdrag
följer av allmänna principer och att principen omfattar situationer där avdraget
måste beräknas skönsmässigt. Med hänsyn till den skepticism som uttryckts för
prisavdragets lämplighet vid bristande omsorg, då avdragets storlek i regel måste
bestämmas skönsmässigt, ska i de följande denna skepticism bemötas.

914

Ramberg C., Ramberg J., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 228.
Sandström T., 2018, Mönster i förmögenhetsrätten, Stockholm: Norstedts, s. 211. Heidbrink J., 2005,
Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala: Iustus, s. 187. Krzymowska
A., 2018, Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling, Diss., Stockholm: Jure, s. 282. Jfr dock
Ramberg C., 2010, Skiljedom om jämkning av ansvarsbegränsning, reklamation, rådgivaransvar,
skadeståndsberäkning och prisavdrag, i Juridisk tidskrift nr 4 2010/11, s. 918–933 på s. 931–932
där författaren menar att prisavdrag är en allmän avtalsrättslig princip. Även Taxell E., 1972,
Avtal och rättsskydd, Åbo: Åbo akademi, s. 416 som menar att rätten till prisavdrag inte är
begränsad till bestämda avtalstyper. Hellner J., Hager R., Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II:
Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal, Stockholm: Norstedts, s. 256. Där meningen att vad som
gäller enligt fastighetsmäklarlagen kan antas gälla även vid andra uppdragsavtal. Hellner J., Hager
R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna ämnen, Stockholm: Wolters
kluwer, s. 180–181.
915

NJA 2018 s. 266 p24.

916

Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala:
Iustus, s. 188 not 24. Krzymowska A., 2018, Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling, Diss.,
Stockholm: Jure, s. 282.
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11.3

Principens räckvidd vid omsorgsförpliktelser

Som Heidbrink konstaterat framträder ett tydligt mönster på det reglerade
området, nämligen att regler om prisavdrag i de flesta fallen förekommer för
avtalstyper som avser prestation av ett objekt i någon form.917 Det förefaller
därför, trots att skälen för prisavdragsreglerna gör sig gällande inte bara vid
sådana kontrakt, befogat att särskilt diskutera principens räckvidd i det avseendet.
Heidbrink argumenterar för att prisavdrag och skadestånd i princip är identiska
påföljder vid brott mot en omsorgsplikt eftersom sådant avtalsbrott förutsätter
culpa. Det föreligger enligt Heidbrink endast två skillnader mellan prisavdrag och
skadestånd i sådana fall, nämligen att prisavdrag är tillämpligt när fel föreligger
men ingen skada uppkommit och att prisavdraget är begränsat till
kontraktssumman.918 Med hänsyn till det har slutsatsen att prisavdrag i princip
inte fyller någon funktion vid bristande omsorgsplikt gjorts.919
Om utgångspunkten att bristande omsorgsplikt alltid innebär culpöst
handlande accepteras är det förvisso så att prisavdrag bara kan bli aktuellt när
förutsättningarna för skadestånd föreligger, undantaget att skadestånd förutsätter
skada. Med hänsyn till att det har ansetts obilligt att ingen påföljd kan drabba
naturagäldenären i just denna situation, när ett fel föreligger men möjligheten till
skadestånd är utesluten och att det har angetts som ett av skälen för att införa
prisavdrag på det reglerade området, bör dessa omständigheter dock inte
tillmätas någon betydelse i frågan.
Mönstret av prisavdragsregler för prestationer präglade av resultatplikt är
heller inte undantagslöst. I lagstiftningen förekommer arvodesavdrag för
fastighetsmäklare och avdrag på priset är tillgängligt vid förvaring av egendom i
konsumentförhållanden.920 I Högsta domstolens praxis har rätten till prisavdrag

917

Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän konstraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala:
Iustus, s. 184.
918

Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala:
Iustus, s. 186.
919

Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala:
Iustus, s. 187. Krzymowska A., 2018, Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling, Diss., Stockholm:
Jure, s. 282.
920

24 § fastighetsmäklarlagen och 21 § konsumenttjänstlagen.

307

dessutom erkänts vid undervisningstjänster.921 Inga av dessa avtalstyper avser
prestation av ett fysiskt objekt och det står därmed klart att prisavdrag är en
möjlig påföljd inte bara vid resultatplikt.922 Huruvida det föreligger någon
begränsning avseende den allmänna principen om prisavdrag för förpliktelser att
visa omsorg är däremot inte självskrivet. Det finns därför anledning att studera
dessa exempel för att se om de utgör undantag motiverade av ett särskilt ändamål
eller om även de är uttryck för den allmänna principen om prisavdrag.
Arvodesavdrag för fastighetsmäklare regleras i 24 § fastighetsmäklarlagen.
Lagregeln har förts över från äldre lagstiftning och därvid endast genomgått
språkliga förändringar.923 Vid införandet av arvodesavdrag för fastighetsmäklare
i svensk rätt förekom ett argument som särskiljer sig från ändamålen med andra
prisavdragsregler. Arvodesavdrag ska fungera som ett skydd mot den situation
som kan uppstå då en fastighetsmäklare åtar sig uppdrag med ensamrätt. Enligt
23 § 3st fastighetsmäklarlagen gäller nämligen att mäklaren har rätt till provision
på köpeskillingen även när försäljningen inte skett genom dennes förmedling.924
Om ett förmedlingsuppdrag med ensamrätt ingås innebär det att mäklaren får
rätt till provision på köpeskillingen även om denne brustit i sin omsorg till den
grad att huvudmannen känt sig nödgad att sälja själv eller genom annans
förmedling och för denna funktion ska prisavdraget alltså fungera som
säkerhetsventil.925 Detta för mäklartjänster särskilda ändamål förefaller emellertid
inte vara det huvudsakliga skälet för införande av en prisavdragsregel i
fastighetsmäklarlagen. Den i 24 § fastighetsmäklarlagen reglerade rätten till
prisavdrag är generell och gäller vad alla typer av bristande prestation som inte är
ringa. I likhet med skälen för prisavdrag vid förpliktelser att uppnå ett resultat
anges i förarbetena att påföljden är tänkt att täcka den lucka i påföljdssystemet
som uppstår vid bristande prestation som inte leder till skada.926
921

NJA 2018 s. 266.

922

Perméus A., Lindberg D., 2013, IT-avtal: en kommentar till IT-branschens standardavtal, Stockholm:
Jure, s. 53.
923

Prop. 1994/95:14 s. 82–83 angående 18 § 1984 års fastighetsmäklarlag. Prop. 2010/11:15 s.
62 angående 23 § 1995 års fastighetsmäklarlag.
924

15 § 3st 1985 års fastighetsmäklarlag. 21 § 3st 1995 års fastighetsmäklarlag.
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Prop. 1983/84:16 s. 49.
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Prop. 1983/84:16 s. 49.
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Regeln i fastighetsmäklarlagen bör också förstås i relation till andra regler om
förmedling. Krzymowska diskuterar härvid omständigheten att regler om
prisavdrag saknas både i kommissionslagen och i agentlagen. Avsaknaden av
prisavdragsregler i nämnda lagar diskuteras utifrån två olika förklaringsmodeller.
Antingen att lagstiftaren ansett rätten till avdrag vara så självklar att reglering inte
behövs eller att någon sådan rätt helt enkelt inte finns.927 Härtill bör emellertid
en tredje förklaringsmodell kunna komma i fråga. Som nämnt ovan har
prisavdraget inte alltid haft en självklar plats i svensk rätt utan etableringen av
prisavdraget har skett gradvis.928 Även om en viss positivism funnits till en
generell rätt till prisavdrag redan tidigare kan frågan om sådan rätt vid
immateriella uppdrag inte sägas ha varit slutligt avgjord innan avgörandet
refererat i NJA 2018 s. 266. Avsaknaden av prisavdragsregler i
kommissionslagen och agentlagen kan alltså bero på att lagstiftaren inte varit
vaksam på prisavdragets tilltagande ställning i svensk rätt eller för att man velat
avvakta vidare rättsutveckling innan sådana avsteg från vad som gällt för
förmedling tidigare.929 Förmedlingsavtal är en väletablerad avtalsform med relativ
stark rättstradition, båda lagarna har dessutom god bäring på det oreglerade
området, därför är det inte uppseendeväckande att lagstiftaren saknar reformiver
på området.
Prisavdrag vid förvaringstjänster i konsumentförhållanden regleras i 21 §
konsumenttjänstlagen och avdragets storlek beräknas enligt en särskild regel i 22
§ 2st samma lag. I förarbetena till konsumenttjänstlagen kan meningen att
prisavdrag är särskilt relevant för avtalstypen skönjas. Som argument för
prisavdrag i dessa fall nämns nämligen särskilt att felbedömningen inte kan ske
med hänsyn till tjänstens beskaffenhet vid en viss tidpunkt utan tjänsten ska vara
felfri under hela avtalstiden. Det är med andra ord frågan om vad som i denna
avhandling betecknats som en perdurerande förpliktelse.930 Som det mycket
927

Krzymowska A., 2018, Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling, Diss., Stockholm: Jure, s.
279–280.
928

Avsnitt 11.1.

929

Jfr Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala:
Iustus, s. 184–185 där diskussion om prisavdragets lämplighet vid brister i plikt att visa omsorg
publicerats tiden före den nya kommissionslagens ikraftträdande.
930

Avsnitt 6.3.2.
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riktigt framhålls avseende förvaringstjänster i propositionen kan felaktigt
utförande i en perdurerande förpliktelse inte avhjälpas och med hänsyn till det
menar lagstiftaren att:
Har förvaringen under en tid skett på ett sådant sätt att tjänsten är felaktig, är
konsumenten således alltid berättigad till i vart fall ett prisavdrag på grund av felet
[…].931

Det kan alltså konstateras att det föreligger ett ytterligare skäl för prisavdrag vid
fel i förvaring enligt konsumenttjänstlagen. Även detta skäl är emellertid i högsta
grad generaliserbart och torde inte kunna betraktas som ett tecken på att
prisavdrag vid förvaringstjänster är ett undantag från en begränsning av den
allmänna principen om prisavdrag. Snarare tycks förekomsten av denna regel
vara ett uttryck för nämnda princip och talar därmed för att någon begränsning
för omsorgsförpliktelser inte föreligger.932
För den tjänst som förelåg i 2018 års rättsfall om bristfällig undervisningstjänst
finns ingen reglering. I rättsfallet var det fråga om en utländsk student, som på
grund av sitt medborgarskap i tredje land betalat studieavgifter för att få
möjlighet att delta i en utbildning vid svensk högskola, yrkade prisavdrag med
hänsyn till brister i undervisningen. Domstolen menade att det förelåg ett
kontraktsliknande förhållande och medgav rätt till prisavdrag, som i detta fall
alltså innebar delvis återbetalning av erlagda studieavgifter. I domskälen
presenteras inga argument för att just undervisningstjänster skulle betinga skäl
för tillämpning av prisavdrag som saknas vid andra avtalstyper.
931

Prop. 1984/85:110 s. 239.

932

Det kan diskuteras huruvida förvaring utgör en sådan immateriell omsorgsplikt för vilken
bland annat Heidbrink menar att prisavdrag inte är meningsfullt. Av den uppdelningen som
förordats i denna avhandling utgör sådana tjänster inte en materiell tjänst eftersom den inte avser
bearbetning av beställarens egendom och just förvaring är typexemplet på avtal med en
huvudplikt att visa omsorg då prestationen inte går ut på att producera resultat utan att under viss
tid omsorgsfullt anordna förvaring. Det är således metoden för förvaringen som är central vid
felbedömningen. Även i det här särskilda hänseendet är en sådan uppdelning motiverad då det
framförallt är vid bearbetning av objekt som det likt köp går att beräkna prisavdrag enligt
köprättens modell för det som kan betecknas som värdeminskningsfel. Se vidare 11.5. Även
Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala: Iustus,
s. 184.
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Härvid kan även nämnas hovrättens avgörande i RH 1998:60 där frågan om
prisavdrag utan stöd i lag prövades. I rättsfallet var det fråga om ett avtal om
överlåtelsebesiktning i samband med köp av fast egendom, en så kallad
jordabalksbesiktning. Domstolen menade att besiktningsmannen brustit i sin
skyldighet att med tillbörlig omsorg tillvarata huvudmannens intressen och
utdömde prisavdrag.
Både undervisning och överlåtelsebesiktning är goda exempel på tjänster som
karaktäriseras av förpliktelse att visa omsorg för motpartens intressen. Sådana
tjänster karaktäriseras också av att fel i regel torde innebära att prisavdrag, om
det ska tillämpas, måste bestämmas skönsmässigt.933 Det finns ingen egentlig
marknad för varken bristfälliga undervisningstjänster eller dito
besiktningstjänster, någon prisjämförelse mellan den avtalade och den faktiska
kvalitén låter sig därför inte göras, 934 det vore inte heller ändamålsenligt att
beräkna prisavdraget till kostnaden för avhjälpande vid sådana avtal eftersom
avhjälpande knappast kan komma i fråga.
Sammanfattningsvis talar inga särskilda ändamål på det reglerade området för
att de prisavdragsregler som gäller vid bristande omsorgsplikt för att reglerna
utgör särskilda undantag utan en undersökning av reglernas ändamålsskäl talar
snarare för att dessa regler i likhet med övriga prisavdragsregler ger uttryck för
en allmän princip som sträcker sig över hela förmögenhetsrätten och högsta
domstolens nyliga tillämpning av principen för en tjänst utan utpräglad
resultatplikt bekräftar det.
Härmed torde eventuellt kvarstående tvivel vara undanröjda. Rätten till
prisavdrag följer av allmänna avtalsrättsliga principer som gäller över hela

933

Jfr Heidbrinks tveksamma inställning till att tillämpa prisavdrag för sådana tjänster. Heidbrink
J., 2005, Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala: Iustus, s. 188,
särskilt not 24.
934

Möjligen kan det vid sådana tjänster diskuteras huruvida det finns en marknad för
besiktningstjänster av olika omfattning och att om brister föreligger i en del av besiktningen som
är att betrakta som särskild teknisk undersökning, en jämförelse med priset för bastjänster kan
göras.

311

kontraktsrätten.935 Det är emellertid en sak att konstatera att rätten till prisavdrag
följer av allmänna principer och en annan att säga någon om principens räckvidd,
förutsättningarna för tillämpning och avdragets storlek för de vitt skilda
kontraktstyper som förekommer på det oreglerade området. Det finns därmed
anledning att i det följande diskutera dessa frågor närmare.

11.4

Förutsättningar för prisavdrag

11.4.1 Allmänt om förutsättningarna för prisavdrag
De generella förutsättningarna för prisavdrag är att fel som motkontrahenten
ansvarar för föreligger och i vissa fall att fullgörelse genom avhjälpande eller
omleverans inte kommer ifråga.936 Möjligheten att få prisavdrag torde dessutom
förutsätta att priset är bestämt. Om ersättningens storlek inte framgår av
parternas avtal är situationen självreglerande då det i svensk rätt är en allmän
rättsgrundsats att priset ska bestämmas till vad som kan anses skäligt när avtalet

935

NJA 2018 s. 266 Ramberg C., 2010, Skiljedom om jämkning av ansvarsbegränsning,
reklamation, rådgivaransvar, skadeståndsberäkning och prisavdrag, i Juridisk tidskrift nr 4 2010/11,
s. 918–933 på s. 931–932. Taxell E., 1972, Avtal och rättsskydd, Åbo: Åbo akademi, s. 416. Hellner
J., Hager R., Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal, Stockholm:
Norstedts, s. 256. Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet.
Allmänna ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 180–181. Se även Ramberg C., Ramberg J., 2016,
Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 228. Sandström T., 2018, Mönster i
förmögenhetsrätten, Stockholm: Norstedts, s. 211. 37 § 1st köplagen, 4 kap. 12 och 17–19 §
Jordabalken, 8 kap. 9–11 § Jordabalken, 12 kap. 11 § 1st 1–2p Jordabalken, 28 § 1st
konsumentköplagen, 21 § 1st konsumenttjänstlagen, 16 § paketreselagen, 24 §
fastighetsmäklarlagen. Se även beträffande äldre rätt 42 § 1905 års köplag, 18 § 1984 års
fastighetsmäklarlag och 23 § 1995 års fastighetsmäklarlag. Jfr även Art. 50 CISG. PECL 9:401.
DCFR III – 3:601. Restatement of Nordic Contract Law § 8–10. Jfr dock Heidbrink J., 2005,
Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala: Iustus, s. 187. Krzymowska
A., 2018, Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling, Diss., Stockholm: Jure, s. 282.
936

37 § 1st köplagen. 28 § 1st konsumentköplagen. 21 § konsumenttjänstlagen. 4 kap. 11 §
Jordabalken. Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet.
Allmänna ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 180. Haaskjold E., 2017, Obligasjonsrett: en innføring,
Oslo: Universitetsforlaget, s. 148–149. Se även 24 § fastighetsmäklarlagen där rätten till
prisavdrag dock begränsas till bristande prestation som inte är ringa.
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inte reglerar frågan. 937 Ett fel kommer att inverka på den bedömningen. Möjligen
kan det diskuteras huruvida det utgör prisavdrag att i efterhand sätta ned ett pris
som parterna efter tjänsten blivit utförd har kommit överens om när felet visar
sig först därefter. Det saknar emellertid praktisk betydelse huruvida ett sådant
förfarande betecknas som prisavdrag eller att på grundval av ny information
fastställa ett pris som enligt dessa kan anses skäligt.
Detta är de generella förutsättningarna för prisavdrag. Det finns med andra
ord inga krav på varken culpa, skada eller att felet ska vara väsentligt men som
antytts ovan måste givetvis motparten anses svara för felet. Beror felet på
beställaren eller utomstående omständighet som uppdragstagaren i sin tur inte
svarar för kan felet inte göras gällande överhuvudtaget.938 Har fel för vilket
uppdragstagaren svarar däremot konstaterats är prisavdragspåföljden strikt i
ansvarsfrågan.939
Härutöver finns några frågetecken om vad som gäller vid ringa fel med hänsyn
till att en begränsning om det stadgas i fastighetsmäklarlagen samt i vad mån det
i köplagen stadgade undantaget för begagnade varor som köpts på auktion har
någon bäring utanför sitt tillämpningsområde.940 Innan förutsättningarna för
prisavdrag diskuteras närmare i följande avsnitt ska först något sägas om dessa
frågetecken.
I köplagen stadgas alltså att prisavdrag inte kan komma på fråga när köpet
avser begagnade varor köpta genom auktionsförfarande. Det framgår redan av
lagtexten och understryks också i förarbetena att det inte är auktionsförfarandet
i sig som utesluter prisavdrag utan påföljden är tillgänglig vid auktionsköp om
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Se 18 kap. 5 § handelsbalken, 45 § köplagen, 35 § konsumentköplagen, 36 § 1st
konsumenttjänstlagen, 11 § 3st kommissionslagen, 8 § agentlagen, samt 14 kap. 4 § 2st
konkurslagen. Även Lindskogs tillägg för egen del p1 i NJA 2014 s. 798. Jfr även 23 §
fastighetsmäklarlagen.
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Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala:
Iustus, s. 181. Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet.
Allmänna ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 180. Perméus A., Lindberg D., 2013, IT-avtal: en
kommentar till IT-branschens standardavtal, Stockholm: Jure, s. 53.
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varorna är nya.941 Det torde vara omständigheten att köparen genom
auktionsförfarandet själv är med och påverkar priset och att det vid auktion
normalt funnits andra köpare som varit villiga att betala en summa strax under
det vinnande budet i kombination med att begagnade varor vid
auktionsförsäljning köps i befintligt skick enligt 19 § 2st köplagen som utesluter
prisavdrag.942 Då kvalitén på varan inte är känd när priset bestäms är
förutsättningen att varan förvärvas i befintligt skick alltså alltjämt redan klar för
köparen.943 Ur de nu diskuterade reglerna går därmed inte att hänföra argument
för att prisavdrag inte bör tillämpas vid uppdragsavtal ingångna genom
anbudsförfarande. Vid tjänster faller sig en marknad för prestationer förvärvade
i befintligt skick inte lika naturligt som vid handel med varor. Även om
jämförbara situationer kan tänkas i avtal om tjänst torde den situation som
föreligger vid auktionshandel med begagnade varor, att penninggäldenären själv
är med och påverkar priset samtidigt som prestationens kvalité av ett eller annat
skäl är oviss och förenad med allmän friskrivning, vara ovanligt. Ett exempel kan
vara när en tjänst utförs av någon som saknar fackmässig utbildning och
erfarenhet,944 ett annat då en uppdragstagare vidtar tillfälliga lösningar eller i
samförstånd med beställaren använder material som egentligen inte är avsedda
för arbetet.945 Sådana omständigheter påverkar givetvis felbedömningen men
torde aldrig eller bara i enstaka undantagsfall förekomma i avtal där
penninggäldenären ingått avtal genom auktionsliknande anbudsförfarande eller
på annat sätt själv fått vara med och värdera värdet av tjänsten. Skulle sådana fall
förekomma torde emellertid inga generella hinder för analogvis tillämpning av
undantaget i 37 § 2st köplagen föreligga.
Som nämnt tidigare regleras ett undantag för rätten till avdrag på priset i
fastighetsmäklarlagen. Där gäller att rätt till avdrag inte föreligger om felet endast

941

Prop. 1988/89:76 s. 132–133.

942

Se Herre J., 1996, Ersättningar i köprätten: Särskilt om skadeståndsberäkning, Diss., Stockholm:
Norstedts, s. 112–114.
943

Se Sandström T., 2018, Mönster i förmögenhetsrätten, Stockholm: Norstedts, s. 210.
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Ett exempel på sådana avtal är rådgivningstjänster som drivs av juriststudenter.

945

Se Prop. 1984/85:110 s. 188–189.

314

är av ringa betydelse.946 Vilka fall som kan anses vara av ringa betydelse ska enligt
förarbetena avgöras från fall till fall. Ett exempel som nämns för ett ringa fel vid
fastighetsförmedling är emellertid brist i den av 12 § 1984 års fastighetsmäklarlag
stadgade skyldigheten att tillhandahålla en skriftlig beskrivning av fastigheten när
köparen är konsument.947 Det exempel som nämns i förarbetena rör alltså en
biförpliktelse som i förhållande till den huvudsakliga uppgiften generellt får anses
utgöra en mycket liten och relativt obetydlig del av avtalet.948 Av stadgandet
framgår att beskrivningen ska innehålla den typ av uppgifter som köparen både
torde ha ett stort intresse av att aktivt eftersöka och med relativ enkelhet kan
tillägna sig själv. Någon värdemässig påverkan torde ett sådant fel normalt inte
ha på tjänsten och i linje med den allmänna motiveringen till 1985 års
fastighetsmäklarlag, att prisavdrag vid bagatellartade fel inte är förenligt med det
praktiska livets krav talar detta för att det är fel som i relation med beställarens
syfte med tjänsten är försumbara undantaget är ämnade för.949
Som exempel på fel som inte är av ringa betydelse nämns i förarbetena att
mäklaren inte vidtar normala försäljningsåtgärder,950 det torde därtill stå klart att
det ställs höga krav på kvalitén vid sådant utförande. I RH 1995:82 ansåg
domstolen att det inte var av ringa betydelse att en fastighetsmäklare kommit 30
minuter sent till en visning.
Undantaget för ringa fel i fastighetsmäklarlagen är ett undantag i relation till
andra prisavdragsregler. Skälen för undantaget är förvisso generellt uttryckta och
946

Se avseende äldre rätt Prop. 1983/84:16 s. 25–26 och 49. Bestämmelsen har sedermera
överförts till nu gällande lagstiftning utan annat än språkliga ändringar. Se härom Prop.
1994/95:14 s. 82–83 angående 18 § 1984 års fastighetsmäklarlag och Prop. 2010/11:15 s. 62
angående 23 § 1995 års fastighetsmäklarlag.
947

Prop. 1983/84:16 s. 49. Skyldighet att lämna objektbeskrivning stadgas i 18 § nu gällande
fastighetsmäklarlag.
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Påståendet gäller för normalfallen. Situationer där köparens bevekelsegrunder förfelas på
grund av utebliven information om fastigheten kan tänkas. Jfr exempelvis omständigheterna i
NJA 1983 s. 858 där köparen av fast egendom medgavs prisavdrag med hänsyn till att mäklaren
lämnat felaktig information om fastighetens storlek.
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torde kunna appliceras på de flesta avtalsförhållanden. Med hänsyn till att
företeelsen är isolerad samt att regeln om prisavdrag i fastighetsmäklarlagen
måste förstås mot bakgrund av den lagreglerade modell för fastighetsmäklarens
arvode som baseras på köpeskillingen och uppstår redan vid försäljning är det i
nuläget oklart i vad mån undantaget kan tillmätas generell betydelse utanför
lagens tillämpningsområde.951
11.4.2 Ett fel som går att leva med
Ovan poängterades att fel är en förutsättning för prisavdrag och förevarande
avsnitt är ämnat att behandla denna förutsättning närmare. Förutsättningen om
att fel ska föreligga aktualiserar ett flertal frågor. Dels själva begränsningen till fel,
dels huruvida prisavdrag förutsätter ett kvarstående fel som penninggäldenären
så att säga måste inrätta sig efter, dels huruvida det är en förutsättning att felet
innebär en minskning av tjänstens ekonomiska värde i förhållande till vad som
avtalats och slutligen frågan om förhållandet mellan bristande respektive helt
utebliven prestation.
Vad gäller begränsningen till kontraktsbrott som utgör fel framträder ett
tydligt mönster på det reglerade området. Det finns nämligen inga regler om
prisavdrag för dröjsmål i någon av de lagar där prisavdrag förekommer.952 Härvid
kan dock diskuteras hur påståendet att prisavdrag endast är tillgängligt vid fel står
sig mot faktumet att rätt till avdrag på hyra enligt 12 kap 11 § 1st 3p Jordabalken
är tillgängligt när en lägenhet inte är i avtalsenligt skick vid tillträdet. Det kan
förvisso argumenteras för att 12 kap. 11 § jordabalken reglerar dröjsmål vid
lägenhetshyra då det är situationen då lägenheten inte är i avtalat skick vid
tillträdet som regleras. Regeln talar emellertid om bristfälligt skick vilket ger vid
handen att likhet med regler om fel också föreligger. Dessutom ska sägas att
nämnda regel enligt 16 § gäller även under hyrestiden. Även om regelns
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23 § fastighetsmäklarlagen.
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Ramberg C., Ramberg J., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 230. Hellner J.,
Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna ämnen, Stockholm:
Wolters kluwer, s. 179.
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utformning med ett fokus på avtalstidens början ger visst stöd för likhet med
dröjsmålsregler är det trots allt fel som regleras.953
Situationen skiljer sig något från den som föreligger vid köp, främst är det
omständigheten att upplåtelse av nyttjanderätt innebär en perdurerande
förpliktelse att prestera egendom i ett visst skick.954 Det får framförallt
konsekvenser för beräkningen av prisavdragets storlek. Det är emellertid inte
unikt för hyra, prisavdrag vid brister i en perdurerande förpliktelse förekommer
på det reglerade området vid förvaring och kan komma ifråga även vid andra
avtalstyper. Några exempel kan vara bevakning, städning och löpande avtal om
upplevelse- eller nöjestjänster. Vid sådana avtal måste den tid som prestationen
varit bristfällig tas i beaktande vid beräkning av prisavdraget.955 När den period
som en perdurerande förpliktelse varit befäst med fel ligger i början av
kontraktsperioden liknar situationen den som föreligger vid dröjsmål, därmed är
det inte helt enkelt att klassificera situationen som det ena eller det andra. Det
ligger emellertid nära till hands att betrakta situationen då uppdragstagaren börjat
utföra arbete men inte lyckas prestera enligt avtalet såsom fel.
Däremot talar den systematik som framträder i 24 § konsumenttjänstlagen.
Där stadgas att dröjsmål föreligger när uppdraget inte avslutats i tid. Frågan är
vilken principiell skiljelinje lagstiftaren kan tänkas haft för ögonen när denna
skillnad mellan situationen då avvikelser i uppdragsnormen föreligger vid
tidpunkten för färdigställande därför att uppdragstagaren inte hunnit färdigställa
arbetet respektive situationen då uppdragstagarens arbete lett till kvalitativa
brister. Av allmänmotiveringen framgår att:
Näringsidkaren är inte bara skyldig att utföra tjänsten så att resultatet av denna blir
fritt från fel. En andra huvudförpliktelse för honom är att se till att tjänsten blir
utförd i rätt tid.956
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Jfr Hagstrøm V., 2011, Obligasjonsrett, Oslo: Universitetsforlaget, s. 423–424.

954

Närmare härom i avsnitt 6.3.2.
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Närmare härom i avsnitt 11.5. Jfr härvid även omständigheterna i ARN 1995-372 där
resenärer tillerkändes prisavdrag enligt paketreselagens prisavdragsregel för bland annat försenad
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Något skäl till denna skiljelinje mellan fel och dröjsmål framgår emellertid inte i
förarbetena. Den främsta praktiska skillnaden mellan fel och dröjsmål är enligt
konsumenttjänstlagen att prisavdrag är tillgängligt vid fel men inte vid dröjsmål.
Som framgår ovan finns det goda skäl för att inte tillämpa prisavdrag vid
dröjsmål. Några egentliga skäl för att inte tillerkänna prisavdrag till den beställare
som vid tidpunkten för färdigställande inte erhållit avtalsenlig prestation därför
att uppdragstagaren inte hunnit färdigställa arbetet, samtidigt som påföljden är
tillgänglig vid samma tidpunkt när avtalsenlig prestation inte erhållits på grund av
brister i arbetet, låter sig svårligen konstrueras. Möjligen kan det i detta avseende
finnas skäl att diskutera nämnda skiljelinje när anspråk om påföljd ska göras
under kontraktstiden, när avvikelser från uppdragsnormen föreligger efter
kontraktstiden torde avtalsbrottet utgöra fel oavsett om avvikelsen beror på
uppdragstagarens tidsbrist eller på dennes oförmåga att prestera godtagbara
resultat i kvalitativt hänseende.957
En rättsystematisk analys av det reglerade området torde trots den från köpet
lånade systematiken avseende gränsdragningen mellan fel och dröjsmål alltså leda
till slutsatsen att prisavdrag är begränsat till avtalsbrott som utgör fel.
Nästa fråga som enligt ovan ska diskuteras är den om huruvida felet måste
kvarstå för att prisavdrag ska kunna tillämpas. Som nämnt ovan är det främsta
argumentet för prisavdrag att det behövs en utjämnande faktor för det
missförhållande som uppstår när en prestation är bristfällig och avhjälpande inte
kan komma ifråga samtidigt som felet inte föranleder rätt till skadestånd eller
hävning. En rimlig slutsats mot bakgrund av det är att prisavdrag bara är
tillgänglig vid bestående fel. Även den omständigheten att prisavdrag ska utgöra
ersättning för värdeskillnaden mellan tjänsten i avtalat skick och tjänsten i
levererat skick talar för att prisavdrag inte kan utgå om felet avhjälps. Prisavdrag
är med andra ord bara möjligt om felet består efter färdigställandet. 958
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Närmare om gränsen mellan fel och dröjsmål i avsnitt 7.1.2.
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Perméus A., Lindberg D., 2013, IT-avtal: en kommentar till IT-branschens standardavtal, Stockholm:
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den förfelade prestationen.
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Det står emellertid klart att denna grundtanke inte är absolut. I vissa fall kan
prisavdrag utgå trots att felet avhjälpts.959 Exemplet med bostadshyra har redan
nämnts, där gäller rätt till prisavdrag för den tid som felet förelegat. Har en
lägenhet varit belastad med brist under två veckor och felet därefter avhjälps har
hyresgästen rätt till nedsättning av den hyra som avser den tid bristen förelegat.960
Motsvarande gäller av vad som sägs i förarbetena att döma vid förvaringstjänster.
Angående sådana tjänster framgå av specialmotiveringen till 21 §
konsumenttjänstlagen att:
Förhållandena vid sådana tjänster är emellertid speciella bl.a. såtillvida att
bedömningen av huruvida tjänsten är felaktig inte är anknuten till en tidpunkt efter
det att tjänsten har slutförts. I stället gäller att tjänsten skall vara felfri under hela
förvaringstiden. Som tidigare har nämnts innebär detta bl.a. att ett fel hos tjänsten
kan avhjälpas endast såvitt avser eventuellt återstående förvaringstid
Har förvaringen under en tid skett på ett sådant sätt att tjänsten är felaktig, är
konsumenten således alltid berättigad till i vart fall ett prisavdrag på grund av
felet.961

Reglerna om prisavdrag vid hyra och vad som gäller vid förvaring i
konsumentförhållande torde vara ett uttryck för en generell avvikelse i
prisavdragets konstruktion avseende perdurerande förpliktelser. När en
prestationsplikt går ut på kontinuerlig prestation kan, som det framkommer i
förarbetena till konsumenttjänstlagen, avhjälpande bara ske för framtiden. Brister
som redan inträffat för viss tid kan inte rättas och felet är på ett sätt därmed evigt.
Vid avtal där prestationen avser att prestera vid en viss tidpunkt är det i regel
berättigat att penninggäldenären får leva med felet till dess avhjälpande har skett.
Vid sådana avtal är det bestående värde som tjänstens resultat innebär för
beställaren ofta centralt.
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Perméus A., Lindberg D., 2013, IT-avtal: en kommentar till IT-branschens standardavtal, Stockholm:
Jure, s. 53.
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Härtill kan kort frågan om följdfel och kvarstående effekter av ett avhjälpt fel
nämnas. Det är möjligt att argumentera för rätt till prisavdrag trots avhjälpande
under sådana förutsättningar. I NJA 1988 s. 3 var det fråga om köp av fast
egendom. Fastigheterna, som nyligen var uppförda av säljaren, visade sig efter
köpet vara befästa med fel i form av fuktskador. Säljaren tillika uppföraren av
fastigheterna avhjälpte felet, köparna menade emellertid att felen medfört att
fastigheterna på grund av felen fått dåligt rykte med följden att marknadsvärdet
minskat. Domstolen avslog yrkandet om prisavdrag för följdfelen med hänsyn
till att kärandeparterna inte kunnat visa att följdfelen medgav rätt till prisavdrag.
Domstolen tycks härvid lägga vikt vid svårigheterna att värdera felet sedan en
mera avsevärd tid förflutit och att det trots att värdeminskande faktorer i princip
kan beaktas, beräkningen ofta får bestämmas till kostnaden för avhjälpande.962
En viss öppning för rätt till prisavdrag trots avhjälpande lämnas alltså i målet, det
ska dock poängteras att det i fallet trots allt var fråga om ett följdfel eller
åtminstone en kvarstående effekt av felet. Avhjälpande hade skett men effekterna
av felet hade, enligt kärandeparterna, inte undanröjts därigenom. För rätt till
prisavdrag hade kärandeparterna alltså behövt visa att värdet efter avhjälpande
var lägre än vad värdet av en från början felfri prestation hade varit vid
tidpunkten för avhjälpandet.
Sammanfattningsvis kan sägas att prisavdrag torde förutsätta ett bestående fel.
Ett bestående fel är emellertid inte begränsat till brist i ett varaktigt resultat. Vid
brister i perdurerande förpliktelser är faktumet att felet förelegat under en viss
tid bestående. I andra fall kan effekterna av ett fel som sedermera avhjälpts vara
bestående.
En närbesläktad fråga är den om huruvida prisavdrag förutsätter
värdeminskningsfel. Med andra ord om tjänstens ekonomiska värde måste
påverkas av felet eller om även fel av annan betydelse kan grunda rätt till
prisavdrag. Prisavdrag beskrivs nämligen ibland som ersättning för
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Domstolen hänvisar härför till NJA 1979 s. 790 och NJA 1984 s. 3.
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värdeskillnad.963 Detta är i huvudsak en talande beskrivning för prisavdrag,964
påföljden är dock inte i alla händelser begränsat till värdeminskningsfel. I
förarbetena till konsumenttjänstlagen förtydligas att betydelsen inte behöver vara
av monetärt slag. Det exempel som framförs är situationen då en näringsidkare
valt ett annat material än det avtalade och det felaktiga materialvalet inte innebär
att värdet av resultatet de facto är lägre än avtalat.965
Frågan har delvis belysts i underrättspraxis där Malmö tingsrätt i ett fall
argumenterar för att prisavdrag är olämpligt när dess bestämmande blir
skönsmässigt.966 Argumentet är dock knappast hållbart med hänsyn till hur
principerna för bestämmande av prisavdragets storlek är utformade på det
reglerade området. Av 22 § 1st konsumenttjänstlagen framgår exempelvis att
prisavdragets storlek i vissa fall ska motsvara den betydelse felet har för
konsumenten och i 2st samma paragraf regleras att prisavdragets storlek alltid
ska bestämmas på detta sätt vid förvaringstjänster. För arbete på egendom
innebär detta enligt förarbetena att det ibland är nödvändigt att göra en
skönsmässig bedömning och gällande prisavdrag vid förvaringstjänster sägs
uttryckligen i förarbetena att prisavdragets storlek i de flesta fall får bedömas
genom en uppskattning av vad näringsidkarens prestation är värd för
konsumenten i förhållande till den avtalade standarden.967
Även i jordabalken stadgas en modell för beräkning av prisavdrag som i
praktiken innebär att en skönsmässig bedömning måste göras. Där regleras i 4
kap. 19c § att prisavdraget ska motsvara skillnaden mellan fastighetens värde i
avtalat skick och fastighetens värde i faktiskt skick på tillträdesdagen. Även om
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Ramberg C., Ramberg J., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 228. Jfr även
Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala: Iustus s.
181 där författaren menar att prisavdragets funktion kan beskrivas som ett strikt ansvar för skada
begränsat till prestationens värde.
964

I NJA 2001 s. 155 tillerkändes en konsument prisavdrag då en segelbåt visade sig vara
tillverkad i Polen, inte i Sverige och att detta påverkade värdet på båten. Några brister i båtens
funktion eller estetiska egenskaper förelåg emellertid inte.
965

Prop. 1984/85:110 s. 242.

966

Malmö tingsrätts mål nr. T 2657-11 av 2013-11-22.

967

Prop. 1984/85:110 s. 242.
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kostnaden för avhjälpande av felet kan vara vägledande för bestämmande av
prisavdraget är det alltså fråga om en skönsmässig uppskattning.968
Även om det finns en viss dignitet i argumentet att skönsmässiga bedömningar
vid bestämmande av prisavdrag bör undvikas kan med hänsyn till vad som ovan
sagt ett sådant sakargument inte anses utgöra grund för att avslå ett yrkande om
prisavdrag. Möjligen kan argumentet tillmätas betydelse såsom utslagsgivande vid
val mellan prisavdrag och annan påföljd men någon självständig betydelse bör
det inte tillmätas.
Det är alltså utan tvivel så att prisavdrag är tillämpligt även när det inte är
möjligt att göra en jämförelse mellan tjänstens värde i avtalat respektive utfört
skick. Med hänsyn till att det för konsumenttjänsternas del är möjligt att tillämpa
prisavdrag på fel som är av icke ekonomisk betydelse bör en viss möjlighet till
det finnas i fall som liknar dessa. Det vill säga fall där ett fel som inte innebär
värdeminskning är av stor betydelse för beställaren på samma sätt som när en
konsument i strid med avtalet får finna sig i estetiska eller funktionsmässiga
avvikelser från avtalad standard. Att slentrianmässigt tillerkänna feldrabbad part
avdrag på priset för varje avvikelse från avtalet oavsett om det innebär
värdeminskning eller inte torde dock vara oförenligt med gällande rätt.
Vad gäller förhållandet mellan bristande och utebliven prestation kan i praxis
skönjas en linje där prisavdrag kommer i fråga i det tidigare fallet men inte i det
senare. Det har redan konstaterats att dröjsmål inte föranleder rätt till prisavdrag.
Nu är emellertid frågan om prisavdrag är en lämplig påföljd när prestation
uteblivit. Underlåtelse att utföra hela eller delar av tjänsten är ett avtalsbrott men
denna situation innebär att betalningsskyldighet överhuvudtaget aldrig uppstår
och det finns därmed inget pris att reducera.969
Det nu sagda innebär att den fråga som var för handen i NJA 2008 s. 642 inte
avsåg prisavdrag.970 I målet var det fråga om skyldigheten att betala avgift för
barnomsorg när denna inte kunnat utnyttjas på grund av strejk. Frågan var
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NJA 1984 s. 3. NJA 1988 s. 3. RH 1994:136 RH 1995:55. Prop. 1989/90:77 s. 64.
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Lindskogs tillägg för egen del p8 i NJA 2014 s. 798.
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Jfr dock Perméus A., Lindberg D., 2013, IT-avtal: en kommentar till IT-branschens standardavtal,
Stockholm: Jure, s. 53 not 241. Ramberg C., Ramberg J., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm:
Wolters kluwer, s. 228 som argumenterar för att rättsfallet ger stöd till att prisavdrag kan
tillämpas utanför det lagreglerade området.
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framförallt huruvida det gick rikta anspråk mot kommunen på kontraktsrättslig
grund men domstolen kom också fram till att avgiften för de dagar
barnomsorgen varit stängd inte behövde betalas. Domstolen uttalar i frågan att
det är en grundläggande avtalsrättslig princip att en part inte behöver betala om
motprestationen bortfaller. Men det var alltså inte fråga om nedsättning av
avgiften (prisavdrag) utan snarare fullständig bortfall av skyldigheten att betala
för en del av tjänsten.971
Gränsdragningen kan belysas med bostadshyra som exempel. Det har ovan
konstaterats att när en lägenhet är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till
prisavdrag för den tid bristen föreligger. Om situationen istället är sådan att
hyresgästen överhuvudtaget inte har tillgång till lägenheten under en viss tid är
det inte fråga om prisavdrag utan istället ett fullständigt bortfall av skyldigheten
att prestera enligt avtalet. I regel torde gränsdragningen inte ha någon praktisk
betydelse. Den främsta nyttan med gränsdragningen är att den allmänna
principen som säger att den som inte erhåller prestation överhuvudtaget inte
behöver betala enligt avtalet till skillnad från prisavdragspåföljden inte är förenad
med begränsningar avseende motpartens rätt att istället fullgöra eller att
avtalsbrottet måste vara av viss dignitet för att betalningsskyldighet ska förfalla i
likhet med hävningspåföljden. Det är heller inte nödvändigt att konstatera fel när
prestation uteblivit helt.
11.4.3 Prisavdrag som primär respektive sekundär påföljd
Prisavdrag framställs ibland, både i lagstiftning och i litteraturen, som en
sekundär påföljd i den meningen att påföljden kan utkrävas först om fullgörelse,
inklusive avhjälpande och omleverans, inte kommer i fråga .972 Det behöver inte
vara fråga om ett fall av omöjlighet, alltså att fullgörelse omöjligen kan komma i
fråga. Det kan utöver den situationen även vara så att uppdragstagaren vägrar
971

Det kan diskuteras om det är fråga om bortfall av betalningsskyldighet eller om det istället
förhåller sig så att betalningsskyldighet aldrig uppstått. Frågan saknar praktisk betydelse i det här
sammanhanget och därför lämnas den därhän.
972

37 § 1st köplagen. 28 § 1st konsumentköplagen. 21 § 1st konsumenttjänstlagen. Perméus A.,
Lindberg D., 2013, IT-avtal: en kommentar till IT-branschens standardavtal, Stockholm: Jure, s. 51–52.
Av DCFR III.– 3:601(1) framgår att prisavdrag förutsätter att borgenären accepterar felet.

323

fullgöra sin plikt, att densamme inte kan vidta fullgörelse utan att det medför
oskäliga olägenheter för uppdragstagaren eller att beställaren har ett särskilt skäl
för att avvisa ett erbjudande om att färdigställa den felbelastade tjänsten.973 Även
omständigheten att fullgörelse inte kan ske inom skälig tid möjliggör
prisavdrag.974
På det reglerade området framträder alltså ett visst mönster angående
prisavdragets position i påföljdshierarkin.975 Å andra sidan finns det även flera
exempel på regler om prisavdrag där den felande parten inte har rätt att först
försöka avhjälpa felet.976 Högsta domstolen konstaterade vidare i det ovan
refererade målet från 2018 att det inte fanns stöd för att naturagäldenären vid
den aktuella avtalstypen har rätt att i första hand avhjälpa felet. Prisavdrag
tillämpades alltså såsom primär påföljd.
Vid vissa typer av prestationer, såsom vid köp av varor och vid arbeten på lösa
saker eller fast egendom, har motparten en rätt att avhjälpa felet, dvs. att genom
åtgärder återställa den utförda prestationen till avtalad standard. Endast om så inte
sker eller inte sker inom skälig tid föreligger en rätt till prisavdrag. Vid
tillhandahållande av utbildningstjänster av det slag som är aktuellt finns det
emellertid inget tydligt stöd i svensk rätt för att utbildningsanordnaren ska anses
ha en rätt att avhjälpa bristerna som en förutsättning för rätten till avdrag på
priset.977

Den brokiga regleringen föranleder frågan om huruvida den allmänna principen
om rätt till prisavdrag vid fel generellt gäller som primär påföljd eller om
motparten i vissa fall har rätt att först avhjälpa felet. Först och främst kan
konstateras att på det reglerade området är det avtalstyper som karaktäriseras av
973

Jfr 20 § 1–2st och 21 § 1st konsumenttjänstlagen.

974

37 § 1st köplagen. Huruvida det föreligger ett särskilt behov av en sådan regel, med hänsyn till
att ett fullgörande som inte kan ske inom skälig tid i alla händelser torde innebära att fullgörelse
inte kan ske utan oskälig olägenhet, kan dock ifrågasättas.
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Närmare härom i avsnitt 11.4.3.

976

24 § fastighetsmäklarlagen. 16 § paketreselagen.
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NJA 2018 s. 266 p25. Jfr med NJA 2016 s. 222 där rätt till prisavdrag inte förelåg vid arbete
på egendom eftersom beställaren inte möjliggjort ett avhjälpande som uppdragstagaren erbjudit
sig att utföra.
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resultatplikt som omfattas av begränsningen. Här kan särskilt nämnas 21 §
konsumenttjänstlagen som i och för sig omfattar både arbete på egendom
(resultatplikt) och förvaring (omsorgsplikt) men där det i förarbetena framgår att
för förvaringstjänsterna torde avhjälpande aldrig kunna komma ifråga och att
prisavdrag därför alltid är tillgängligt vid fel i förvaringstjänst.978
För de prisavdragsregler som inte är subsidiära till fullgörelsepåföljderna är
bilden inte lika enhetlig. Sådana regler om prisavdrag återfinns i
fastighetsmäklarlagen, paketreselagen och jordabalken. Därtill ska nämnas
tillämpningen av prisavdrag med stöd i allmänna principer i det ovan refererade
rättsfallet NJA 2018 s. 266.979 Vad gäller förvaringstjänster och hyra respektive
arrende enligt jordabalkens regler torde fel vid sådana avtal sällan kunna fullgöras
med hänsyn till att de bristande prestationerna i regel är perdurerande och således
ska vara felfria under hela kontraktstiden. När prestationen varit behäftad med
fel under en viss tid har möjligheten att prestera felfritt under den perioden
således redan passerat. Förutsättningarna vid mäklartjänster och paketresor är
annorlunda, i många fall kan även fel i sådana tjänster vara irreparabla. Det kan
till exempel röra sig om försenad ankomst till ett resmål,980 undermålig kvalité i
ett upplevelsearrangemang eller en mäklare som under en period inte gör sig
tillgänglig för potentiella köpare.981 Exempel på fel som är möjliga att avhjälpa
kan emellertid tänkas vid sådana tjänster. I fallet ARN 2001-1492 upptäckte en
resenär under en måltid som omfattades av paketresan ett metallföremål i sin
mat. För felet rekommenderade nämnden ett prisavdrag. Ett sådant fel hade
kunnat avhjälpas genom att vid tillfället servera en ny måltid. Det ska poängteras
att varken fastighetsmäklarlagen eller paketreselagen stadgar rätt till avhjälpande
överhuvudtaget. Någon motivering för denna ordning framgår inte av
978

Prop. 1984/85:110 s. 239.
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Även ARN 1993-6186 där nämnden med stöd i allmänna rättsgrundsatser rekommenderade
prisavdrag. Avdrag hade yrkats för brist som var hänförlig till ändring av reseavtalet före avresa,
vilket inte omfattas av paketreselagens prisavdragsregel.
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Sådana var omständigheterna i ARN 1995-372. Förvisso kan det argumenteras för att
försenad ankomst kan repareras genom förlängd vistelse men lösningen men med hänsyn till att
sådant avhjälpande i många skulle innebära praktiska svårigheter är det knappast en lösning
lämplig för normalfallen.
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Se RH 1995:82 där en fastighetsmäklares arvode sattes ned efter att mäklaren kommit sent till
en visning.
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förarbetena, ett rimligt antagande torde vara att det beror på att de fel som kan
uppkomma vid sådana tjänster likt förvaringsavtalen sällan kan komma i fråga
för avhjälpande, antingen på grund av omöjlighet eller för att avhjälpande eller
omleverans inte återställer avtalsbalansen på samma sätt som vid köp eller arbete
på egendom.
Det senare argumentet kan appliceras på den typ av undervisningstjänster som
det var fråga om i 2018 års fall. Även om det är praktiskt möjligt att avhjälpa
tjänsten genom att anordna nya undervisningstillfällen skulle det knappast
återställa avtalsbalansen eftersom det skulle kräva att studenten avsatte en
ansenlig mängd tid till nya studier. Möjligen var det denna skillnad som föreligger
mellan resultatorienterade, ofta momentana tjänsteförpliktelser och förpliktelser
att visa omsorg som i regel inte är av momentan karaktär, domstolen hade för
ögonen i de ovan citerade stycket från domskälen.
Sammanfattningsvis är det inte helt klart huruvida det för vissa tjänster
föreligger en rätt för utföraren att först försöka fullgöra sina förpliktelser genom
avhjälpande eller omleverans. Sådan rätt föreligger för ett antal avtalstyper av
resultatkaraktär på det oreglerade området och det är sannolikt att sådan rätt
föreligger även i oreglerade fall när fullgörelse är möjligt och i det enskilda fallet
kan återställa balansen i avtalet.982 Med hänsyn till svårigheterna att tillämpa ett
sådant undantag vid bristande plikt att visa omsorg torde prisavdrag vid sådana
avtal utgöra en primär påföljd. Vid perdurerande förpliktelser är det utan tvekan
så eftersom rättelse av en bristande prestation vid sådana förhållanden är omöjlig.

11.5

Beräkning av prisavdragets storlek

Det bör stå klart att vid resultattjänster, där den ekonomiska differensen mellan
avtalat och faktiskt skick kan beräknas, ska prisavdraget också motsvara
differensen. Ibland sker detta genom beräkning av kostnaderna för

982

Jfr dock Frost K., 2013, Om retten og pligten til naturalopfyldelse, i Tidsskrift for rettsvitenskap
01–02/2013 vol. 126, s. 94–144 i avsnitt 6.
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avhjälpande.983 När den bristande prestationen avser en omsorgsförpliktelse eller
när felet inte innebär värdeminskning måste istället en skönsmässig bedömning
av ett skäligt prisavdrag vidtas.984
Härvid kan den i konsumenttjänstlagen reglerade konstruktionen för
prisavdrag analyseras. Av 22 § 1st konsumenttjänstlagen framgår att prisavdraget
i första hand ska motsvara vad det kostar konsumenten att avhjälpa felet och när
beräkning enligt denna modell medför ett oskäligt stort prisavdrag ska
beräkningen istället utgå ifrån den betydelse felet kan antas ha för konsumenten.
Av lagens förarbeten framgår att denna beräkningsmodell i princip är tänkt att
motsvara idén bakom den köprättsliga modellen för beräkning av prisavdrag då
det är tjänstens värdeminskning på grund av felet som är i fokus för
beräkningen.985 Vid förvaringstjänster som omfattas av konsumenttjänstlagens
tillämpningsområde gäller enligt 22 § 2st konsumenttjänstlagen istället att
prisavdragets storlek alltid ska beräknas till ett belopp som motsvarar felets
betydelse för konsumenten, något som i regel måste göras genom en skönsmässig
uppskattning av vad tjänsten är värd i felaktigt skick.986
I diagrammet nedan illustreras ett exempel på modellen för beräkning genom
jämförelse där prestationerna enligt avtalet har förhållande 10/80. När den
faktiska naturaprestationen som illustreras i staplarna till höger når upp till åttio
procent av det avtalade värdet justeras ersättningen i motsvarande mån så att den
uppgår till åttio procent av det avtalade priset.987 Förhållandet på de faktiska
prestationerna blir då 80/64. Prestationernas förhållande till varandra har därmed
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38 § köplagen. 4 kap. 19c § Jordabalken. 28 § 1st konsumentköplagen där det stadgas att
prisavdraget ska svara mot felet, vilket i praktiken torde innebära att avdraget beräknas enligt samma
princip som framgår av regleringen i köplagen och jordabalkens fjärde kapitel. Prop. 1989/90:89 s.
126. Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna ämnen,
Stockholm: Wolters kluwer, s. 181.
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Prop. 1984/85:110 s. 62 där det i allmänna motiveringen framgår att beräkningsmodellen
införts därför att det vid arbete på egendom torde vara den mest praktiska modellen för att
beräkna värdeminskningen.
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O., m.fl., 2016, Restatement of Nordic Contract Law, Köpenhamn: Jurist- och Økonomforbundet, s.
272.
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utjämnats. Penninggäldenären får acceptera en bristfällig prestation men befrias
samtidigt från en del av sin egen prestationsskyldighet.
Naturaprestation

Avtalsenlig prestation

Ersättning

Faktisk prestation

I regel torde staplarna på den vänstra sidan av diagrammet vara lika stora och
ofta kommer beräkningen av värdet av den avtalade naturaprestationen utgå ifrån
det avtalade priset. I exemplet har en differens mellan natura- och
penningprestationen uppställts för att förtydliga att påföljdssystemet inte är ett
skydd mot dåliga affärer. Om ett avtal innebär att prestationer av olika stort värde
ska utväxlas är det också den avtalsbalansen som ska försöka uppnås genom
prisavdrag vid brist på naturagäldenärens sida.
Vad gäller värderingen av naturagäldenärens prestation i avtalat respektive
faktiskt skick är det för det faktiska skickets del dess marknadsvärde som ska vara
vägledande.988 För värdet av prestationen i avtalat skick torde många gånger det
avtalade priset kunna bli vägledande.989 Härvid finns det emellertid anledning att
vara vaksam. Som nämnt ovan får prisavdragspåföljden inte bli ett medel för
skydd mot dåliga affärer och även om det avtalade priset många gånger kan vara
vägledande för värdering av den avtalade prestationen bör det inte låtas bli
ensamt avgörande. Det kan ofta vara svårt att fastställa marknadsvärdet för
prestationerna, särskilt när det kommer till värdering av bristfällig prestation
988

NJA 2001 s. 155. Herre J., 1996, Ersättningar i köprätten: särskilt om skadeståndsberäkning, Diss.,
Stockholm: Norstedts, s. 114. Hagstrøm V., 2011, Obligasjonsrett, Oslo: Universitetsforlaget, s.
415. RT 1998 s. 1510 och RT 2000 s. 199.
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eftersom det sällan finns någon egentlig marknad för bristfälliga tjänster. I vissa
fall blir därför kostnaden för avhjälpande relevant då denna, när det inte finns
någon alternativ marknad för den bristfälliga prestationen, de facto utgör
värdeskillnaden mellan det avtalade och det presterade skicket.990
I litteraturen har en viss skepsis mot användandet av denna beräkningsmetod
utanför konsumenttjänstlagens tillämpningsområde framställts.991 Av
förarbetena till konsumenttjänstlagen framgår emellertid att anledningen till att
beräkningsmodellen införts i lagen var att den ansågs utgöra den mest praktiska
metoden att värdera värdeskillnaden.992 Detta torde ha att göra med att det sällan
finns någon andrahandsmarknad för redan utförda, dessutom bristfälliga tjänster
och att det därmed inte går att omsätta prestationen igen. Värdeskillnaden utgörs
därför av kostnaden för att försätta prestationen i avtalat skick. Som framhållits
i litteraturen utgör 22 § konsumenttjänstlagen inte ett definitivt uttryck för
allmänna principer om beräkning av prisavdrag. Principen är att prisavdraget ska
fungera utjämnande när avtalsbalansen rubbats och därför ska skillnaden mellan
prestationen i avtalat respektive faktiskt skick utgöra prisavdragets storlek.993 När
prestationen i faktiskt skick inte har något marknadsvärde är ett praktiskt
tillvägagångssätt för beräkning av värdeskillnaden att låta prisavdraget motsvara
avhjälpningskostnaden.
För värderingen av prestationen är det också viktigt att ta hänsyn till
prestationernas värdefluktuation. Om förhållandet mellan naturaprestationens
värde och det avtalade priset varierar över tid måste en tidpunkt väljas. Mycket
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Jfr 22 § konsumenttjänstlagen.
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Ramberg C., Ramberg J., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 229. Även
Herre J., 1996, Ersättningar i köprätten: särskilt om skadeståndsberäkning, Diss., Stockholm: Norstedts,
s. 120 som jämför denna beräkningsmetod för prisavdrag med den inom köprätten rådande
modellen för ersättning vid utövande av rätten att själv avhjälpa ett fel och menar att ersättning
för avhjälpandekostnader inte bör sammanblandas med prisavdrag.
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Lando O., m.fl., 2016, Restatement of Nordic Contract Law, Köpenhamn: Jurist- och
Økonomforbundet, s. 272.
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talar för att värdeskillnaden ska beräknas utifrån en värdering av
naturaprestationen vid den avtalade tidpunkten för färdigställande.994
Vidare föranleder återigen igen den avvikande systematiken för prisavdrag vid
bostadshyra särskild uppmärksamhet. Det som i förhållande till annan
kontraktsrättslig reglering är avvikande vid bostadshyra och förvaringstjänster är
att det är fråga om en perdurerande förpliktelse. Vid bostadshyra är det enligt
reglerna skälig nedsättning av hyra som ska tillerkännas. Beräkning av
nedsättningen torde emellertid komma att göras på liknande sätt som vid ett
typiskt värdeminskningsfel med det undantag att hänsyn till hur lång perioden
som felet pågått varit. Vid köp av vara är det skillnaden mellan varan i avtalat
skick och i det faktiska skicket som utgör prisavdrag. Vid nedsättning av hyra är
det skillnaden mellan avtalat och faktiskt skick multiplicerat med den tid som
felet förelåg som torde utgöra skäligt prisavdrag. Systematiken i hyreslagen torde
vara ett uttryck för vad som gäller vid perdurerande förpliktelser.
Det finns dock tillfällen när det inte är möjligt att beräkna prisavdraget med
hänsyn till varken värdeskillnad eller kostnaden för avhjälpande. Dessa
situationer gör sig gällande när det inte finns någon marknad för den aktuella
prestationen i bristfälligt skick och avhjälpande inte leder till återställande av
avtalsbalansen.995 Det finns ingen egentlig vägledning i hur en skönsmässig
beräkning bör gå till. Vägledande uttalanden i förarbetena saknas och i praxis
säger domstolen, i de fall parternas processföring inte får avgörande betydelse
för frågan, sällan något om vilka faktorer som fått relevans vid den skönsmässiga
bedömningen.996 Haaskjold föreslår att en hypotetisk värdering av vad beställaren
kunnat tänka sig betala för tjänsten om felet varit känt vid avtalets ingående.997

994

38 § köplagen. Art. 50 CISG. 4 kap. 19c § Jordabalken. Hellner J., Hager R., Persson A., 2015,
Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal, Stockholm: Norstedts, s. 124. Hellner J.,
Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna ämnen, Stockholm:
Wolters kluwer, s. 181. Haaskjold E., 2017, Obligasjonsrett: en innføring, Oslo: Universitetsforlaget, s.
151–152.
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Haaskjold E., 2017, Obligasjonsrett: en innføring, Oslo: Universitetsforlaget, s. 152. Hagstrøm V.,
2011, Obligasjonsrett, Oslo: Universitetsforlaget, s. 418. Lando O., m.fl., 2016, Restatement of Nordic
Contract Law, Köpenhamn: Jurist- och Økonomforbundet, s. 272.
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NJA 1988 s. 3. NJA 1998 s. 792. NJA 2018 s. 266.
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Haaskjold E., 2017, Obligasjonsrett: en innføring, Oslo: Universitetsforlaget, s. 152.
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Möjligen kan en sådan modell tjäna till viss vägledning, särskilt när felet inte är
av ekonomisk art.

11.6

Något om prisavdragets förhållande till skadestånd

En särskild fråga som bör behandlas vid diskussion om möjlighet att få
prisavdrag i ett visst fall är prisavdragets relation till skadestånd. Skadestånd har
som bekant en reparativ och en fullgörelsefrämjande funktion i kontraktuella
förhållanden. Den fullgörelsefrämjande funktionen delas av alla påföljder och ger
därmed ingen ledning i fråga om konkurrens mellan påföljderna. Den reparativa
funktionen är emellertid högst central i fråga om relationen mellan prisavdrag
och skadestånd. Prisavdrag ska vara utjämnande till sin karaktär, med det menas
att priset ska justeras i förhållande till den avtalade motprestationen när den
senare inte motsvarar den avtalade normen. Det är med andra ord inte fråga om
skada. Skadebegreppet får i detta sammanhang förstås som att den ena
avtalspartens förmögenhetsmassa har minskat. Förutsättningarna för prisavdrag
innebär inte nödvändigtvis att skada har inträffat i den bemärkelsen utan
beställarens förmögenhetsmassa kan trots felet mycket väl förblivit densamma
eller till och med ha ökat. Prisavdrag kan också tänkas i situationer som inte alls
går att hänföra till beställarens förmögenhetsmassa.
Ett exempel på en sådan situation är då beställaren skickat gods med en
speditör och betalat en extra avgift för expressleverans. Om villkoren i avtalet är
uppställda så att tilläggstjänsten uppfattas som en garanti för leverans inom en
till två dagar och godset sedermera levereras först efter fem dagar men bristen
inte leder till skada för beställaren kan prisavdrag motsvarande prisskillnaden
mellan expressfrakt och normalfrakt ändå tänkas.
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12 Hävning
12.1

Inledande anmärkningar

Hävning, även kallat förtida uppsägning och extraordinär uppsägning,998 innebär
att avtalsförpliktelserna upphör.999 I praktiken får hävning olika betydelse
beroende på när hävning sker. Har arbetet med att fullgöra en förpliktelse ännu
inte påbörjats innebär hävningen att arbetet heller inte ska påbörjats. I annat fall
ska förpliktelserna återgå i den mån det är möjligt. Om heller inte det är möjligt
får hävningen ingen verkan över de delar av avtalet som inte är möjliga att
återbära.1000
Hävningsrätten vid inträffat avtalsbrott av väsentlig betydelse för borgenären
följer av allmänna principer i svensk rätt.1001 Hävningsrätten är givetvis inte
förutsättningslös utan är genom förutsättningarna för hävningsrätt reducerad fall
av särskilt allvarlig natur.1002
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Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 184. Sandström T., 2018, Mönster i Förmögenhetsrätten,
Stockholm: Norstedts, s. 243.
999

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 184. Rodhe K., 1956, Obligationsrätt, Stockholm: Norstedts,
s. 417. Ramberg C., Ramberg J., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 230.
Hagstrøm V., 2011, Obligasjonsrett, Oslo: Universitetsforlaget, s. 425.
1000

Se Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala:
Iustus, s. 195–196.
1001

Bengtsson B., 1967, Hävning och uppsägning vid kontraktsbrott, Stockholm: Norstedts, s. 611.
Rodhe K., 1956, Obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 427. Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet:
allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala: Iustus, s. 195. Prop. 2008/09:88 s. 146.
Jfr 25–26 och 39 § köplagen. 13 och 29 § konsumentköplagen. 21 och 29 §
konsumenttjänstlagen. 4 kap. 12 och 19 § Jordabalken. 35 § Kommissionslagen. 26 § agentlagen.
CISG Art. 49. Restatement of Nordic Contract Law § 8–11. DCFR III. – 3:502. PECL 9: 301.
UPICC 7.3.1. Angående anteciperat avtalsbrott se vidare under 12.4.
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Se Rodhe K., 1956, Obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 427,
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Med hänsyn till den ingripande natur hävning har i en avtalssituation faller det
sig naturligt att denna påföljd dels är sekundär till andra mindre ingripande
påföljder, dels är förenad med inskränkningar rörande kontraktsbrottets art.1003
Hävningsmöjligheten är i regel tillgänglig både för borgenär och för gäldenär.
Med hänsyn till avhandlingens inriktning är det bara hävning vid bristande
prestation på naturagäldenärens sida som behandlas här. Det kan emellertid vara
på sin plats med ett klargörande om att principen om hävningsrätt förutsätter ett
ömsesidigt förpliktande avtal och att rätten till hävning på gäldenärens respektive
borgenärens sida är i stort likalydande.1004

12.2

Verkan av hävning

12.2.1 Verkan av hävning beror på tiden för uppfyllelse
Inledningsvis måste konstateras att detta avsnitt gäller hävningens verkan
avseende parternas förpliktelser. Vid sidan om detta ämne kan diskuteras i vilken
mån hävningen har verkan på exempelvis avtalsvillkor om forum, lagval och
preklusion,1005 sådana frågor har emellertid inte getts något utrymme här.
Även om det knappast råder tvivel om huruvida hävningsrätten följer av
allmänna principer i svensk rätt är det högst oklart om det går att tala om en given
innebörd i varje givet fall. På det lagreglerade området förekommer
hävningsregler för vitt skilda avtalstyper och i avsaknad av vägledande
avgöranden och hävdvunnen allmän systematik i doktrinen är
likhetsargumentation till de olika avtalstyperna den enda rationella lösningen.

1003

Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala:
Iustus, s. 195.
1004

Se Krzymowska A., 2018, Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling, Diss., Stockholm: Jure,
s. 283. 61 § köplagen som reglerar hävningsrätt vid avtalsbrott hos båda parterna. Jfr också 21
och 29 § konsumenttjänstlagen med 47 § samma lag.
1005

Jfr DCFR III. – 3:509(2).
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Hävning innebär som nämnt ovan att avtalsförpliktelserna upphör, i regel med
omedelbar verkan och utan beaktande av uppsägningstid.1006 Detta är emellertid
en något förenklad beskrivning av påföljden. En giltig hävningsförklaring leder
inte till automatiskt upphörande av alla plikter,1007 även om det kan sägas vara
kärnan i hävningens innebörd. Framställningar om verkan av hävning brukar ta
sikte på avtalsförhållandet i sin helhet och utgå från avtalstypen som sådan. I
litteraturen talas det exempelvis om hävning i inledningsstadiet, i
fullgörandestadiet och vid fullbordat avtal.1008 Förenklat innebär modellen att
avtal kan sägas upp i sin helhet under inledningsstadiet, endast för framtiden och
i undantagsfall i sin helhet under fullgörandestadiet samt endast i undantagsfall
efter fullbordande.
Modellen beskriver visserligen huvudfallet men det finns ett antal situationer
som svårligen kan passas in. Ett löpande avtal om varutransport är ett exempel.
Hävning kan då inte sägas upp för redan utförda transporter medan skyldigheten
att utföra transporter på avrop som sker efter hävningsförklaringen inte
föreligger. Därtill är det tveksamt om hävning får verkan för skyldigheten att
leverera gods som var under transport vid tidpunkten för hävning.
Verkan av hävning kan med de enskilda förpliktelserna för ögonen istället
indelas i tre kategorier: suspension, restitution och fortlöpande.1009 Suspension
avser upphörande av skyldighet att fullgöra förpliktelser i framtiden. Situationen
kan liknas med uppsägning med omedelbar verkan. Restitution innebär istället
att förpliktelserna, både redan uppfyllda och sådana som ska fullgöras i framtiden
hävs. För framtida uppfyllelseplikter faller fullgörelseplikten medan redan
uppfyllda plikter ska gå åter. Fortlöpande innebär att en eller flera förpliktelser
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Rodhe K., 1956, Obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 420. Krzymovska A., 2018,
Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling, Diss., Stockholm: Jure, s. 282. Lilleholt K., 2017,
kontraktsrett og obligasjonsrett, Oslo: Cappelen damm, s. 314. Ramberg C., Ramberg J., 2016, Allmän
avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer s. 230.
1007

Jfr DCFR III. – 3:509(1).
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Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 194–196. Se även Heidbrink J., 2005, s. Logistikavtalet: allmän
kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala: Iustus, s. 240.
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Haaskjold talar om Suspensjon, restitusjon och kontinuasjon i Haaskjold E., 2017, Obligasjonsrett: en
innføring, Oslo: Universitetsforlaget, s. 157–159.
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fortsätter gälla trots hävningen.1010 Den sistnämnda kategorin kan av sakens natur
inte gälla ett avtalsförhållande i sin helhet utan kan gälla enstaka förpliktelser, i
ett sådant fall vore det tämligen meningslöst att överhuvudtaget medge
hävningsrätt.
Ett exempel på en förpliktelse som kan fortlöpa efter hävning är lojalitetsplikt.
Att ett avtal är hävt innebär exempelvis att plikten inte att ta till vara motpartens
egendom med tillbörlig omsorg omedelbart upphör vid hävning utan en sådan
vårdplikt torde fortsätta gälla för den tid det tar att avveckla avtalsförhållandet.1011
Någon praktisk skillnad leder de två framställningsteknikerna emellertid inte
till. En presentation av hävningsrätt indelad i avtalstyper har pedagogiska
nackdelar då den är fokuserad på huvudförpliktelsen och utelämnar till skillnad
från idén om suspension, restitution och fortlöpande, möjligheten att leda
diskussion kring biförpliktelserna och parallella huvudförpliktelser i mer
komplicerade avtalskonstruktioner. Samtidigt är det tämligen opraktiskt att
dissekera avtalet i enskilda förpliktelser för att avgöra verkan av hävningen.
En god medelväg torde vara att låta avtalets olika förpliktelsetyper avseende
tiden för uppfyllelse vara vägledande. Tidigare i denna avhandling föreslogs fyra
typer av förpliktelser i det avseendet; Momentana, återkommande, perdurerande
och ackumulerande förpliktelser. Vid undersökning av det lagreglerade området
har det visat sig att olika lösningar presenteras för dessa fyra kategorier. För
momentana plikter stadgas i köplagens 37 § att hävning innebär att prestationerna
i sin helhet ska gå åter. Detta kan dock vara mer problematiskt vid tjänster med
hänsyn till att lös egendom ofta kan återbördas medan ett redan utfört arbete
sällan kan det. För återkommande förpliktelser återfinns en modell i köplagen
regel för hävning av succesiva leveranser i 44 § köplagen. De perdurerande
förpliktelserna kommer som nämnt till uttryck i konsumenttjänstlagens
hävningsregel avseende dess tillämplighet på förvaringstjänster och jordabalkens
regler om hyra. Anmärkningar kan också göras med anledning av köplagens 73 §
och uttalanden i litteraturen. De ackumulerande förpliktelserna representeras i 23
§ konsumenttjänstlagen som reglerar verkan av hävning vid redan påbörjat arbete
på egendom. Den följande framställningen om verkan av hävning följer denna
1010

Jfr Ramberg C., Ramberg J., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 231.
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Lilleholt K., 2017, Kontraktsrett og obligasjonsrett, Oslo: Cappelen damm, s. 315. Jfr även 73 §
köplagen.
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systematik. Det bör emellertid hållas i åtanke att hävningsförklaringar ofta avser
hela avtalet och utgångspunkten är också här att en sådan hävningsförklaring är
för handen. Genomgången är alltså inriktad på prövning av om en förpliktelse
kan hävas förutsatt att den omfattas av beställarens hävningsförklaring.
12.2.2 Verkan av hävning vid momentana förpliktelser
Som exempel på en momentan förpliktelse kan köpeavtalet ses som ett
skolboksexempel. Prestation av egendom är i regel en momentan plikt och för
dessa är som redan antytts hävning för redan utförd prestation möjlig.
Karaktäristiskt för denna typ av förpliktelse är att fel inte uppstår före fullgörande
eftersom det sker ögonblickligt. Före fullgörandetidpunkten är dröjsmål, för
tjänsternas del närmare bestämt försenad start, den huvudsakliga grunden för
hävning.1012 För tjänster sker prestationen sällan ögonblickligen på samma sätt
som vid köp och har arbetet med en momentan tjänsteförpliktelse påbörjats kan
det emellertid tänkas att ett hävningsgrundande fel inträffar medan endast en
obetydlig del av prestationerna ännu har utförts. I sådana fall är det i normalfallet
antingen fråga om att det begynnande arbetet ger anledning att befara framtida
avtalsbrott,1013 alternativt att hävning inte är möjlig på grund av att utrymmet att
avhjälpa fel fortfarande är stort.
När ett avtalsbrott i inledningsfasen, innan mer än en obetydlig del av tjänsten
utförts, i sig är av väsentlig betydelse torde det dock vara möjligt att häva avtalet
i sin helhet, det vill säga restitution enligt indelningen ovan.1014 Vid momentana
plikter torde felet som sagt i de flesta fall upptäckas först när arbetet avslutats.
Här kan 66 § 1st köplagen och den likalydande regeln i 45 § 1st
konsumentköplagen vara av viss ledning.1015 Där stadgas att köparen bara får
häva avtalet om varan kan återlämnas väsentligen oförändrad och oförminskad.
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Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 194.
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Se Bengtsson B., 1967, Hävning och uppsägning vid kontraktsbrott, Stockholm: Norstedts, s. 445.
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Jfr 29 § 1st konsumenttjänstlagen.

1015

Det kan anmärkas att möjlighet till hävning av redan utfört arbete inte finns enligt reglerna i
kommissionslagen eller agentlagen.
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Heidbrink har uttalat att denna konstruktion i ett uppdragsförhållande skulle
innebära att hävning inte är möjlig för redan utförda prestationer eftersom
arbetsprestationer inte kan återbördas.1016 Det är förvisso så att prestation av
egendom i regel kan gå åter och att hävning därmed förefaller vara en rimlig. Vad
gäller redan utförda prestationer torde huvudregeln vid avtal om tjänst innebära
att hävning inte är möjlig. Det innebär som antytts inte sällan stora svårigheter
att återbära en naturaprestation avseende arbete och därför kan hävning ofta bara
få verkan för framtiden.1017 Detta faktum innebär dock inte att hävning vid avtal
om tjänst alltid omfattas av denna begränsning utan en prövning av möjligheten
att ge hävning retroaktiv verkan behöver göras för det enskilda fallet.
Skillnaden mellan prestation av egendom och arbetsprestationer manifesteras
i lagstiftningen genom att olika väsentlighetskrav uppställts i de respektive
köplagarna och i konsumenttjänstlagen.1018 Verkan av full hävning, när det väl är
möjligt, är emellertid densamma. Innebörden av hävning vid redan utförd
prestation är således att prestationerna ska gå åter så långt det är möjligt.
För en adekvat likhetsargumentation om köplagens regel måste även regelns
undantag beaktas. I 66 § 2st köplagen tillika 45 § 2st konsumentköplagen anges
tre situationer då kravet om att återbörda varan i väsentligen oförändrat skick
inte gäller för rätt till hävning. Dessa är för det första att värdeminskningen inte
beror på köparen, för det andra att värdeminskningen skett som ett led i
nödvändiga åtgärder för att undersöka varan och för det tredje att köparen inom
ramen för sin förfoganderätt har överlåtit eller förbrukat varan. Med dessa tre
undantag är översättningen till uppdragsavtal inte lika besvärlig. Om en utförd
prestation är befäst med ett för naturaborgenären väsentligt fel har den i
förhållande till avtalet minskat i värde på grund av en omständighet som inte
beror på naturaborgenären, nämligen gäldenärens avtalsbrott. Av
konsumenttjänstlagens hävningsregler framgår att hävning av redan utförd
prestation bara är möjlig om syftet med tjänsten är väsentligt förfelat.1019 En
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Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala:
Iustus, s. 226. På s. 227 konstaterar Heidbrink dock att bestämmelsen saknar betydelse utanför
sitt tillämpningsområde eftersom dess syfte inte kommer till uttryck i källmaterialet.
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Se Johansson S., 2013, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, Stockholm: Norstedts, s. 323.
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Avsnitt 12.3.2 och 12.3.3.
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21 § 2st och 29 § 1st konsumenttjänstlagen samt Prop. 1984/85:110 s. 62.
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slutsats om att motsvarande gäller i oreglerade fall kan inte göras med rådande
rättsläge, med hänsyn till konsumenttjänstlagens konsumentskyddande funktion
torde det dock stå klart att om sådan hävningsrätt föreligger i kommersiella
förhållanden är väsentlighetskravet knappast lägre. För fall där full hävning av
redan utförd arbetsprestation är möjlig kommer det i alla händelser alltså vara
fråga om en för naturaborgenären värdelös prestation. Att under sådana
omständigheter begränsa hävningsrätten till prestationer som kan återbördas
synes inte ligga förhålla sig särskilt väl med idén om att påföljdsbestämning ska
sträva efter att utjämna avtalsbalansen. En momentan förpliktelse som redan
utförts och som på grund av naturagäldenärens avtalsbrott i princip är utan värde
torde därmed kunna vara föremål för hävning oavsett om den är möjlig att
återbörda eller inte. Eftersom detta torde vara huvudfallet vid momentana
tjänsteförpliktelser är slutsatsen därmed att hävning av sådana prestationer i regel
är möjlig i de relativt sällsynta fall som förutsättningarna därför föreligger.
Det ska trots det konstaterandet även nämnas att i 66 § 3st köplagen framgår
att hävning utöver de i 2st stadgade undantagen är möjlig om köparen ersätter
säljaren för den värdeminskning varan utstått i köparens vård. Om en hävning
av redan utfört arbete besväras av faktumet att naturagäldenärens oåterkalleliga
prestation inte är helt utan värde och inte kan återbördas kan situationen lösas
genom att ersättning för den delen lämnas utanför hävningens verkningar. Idén
vinner stöd också i konsumenttjänstlagens regler om verkan av hävning i 23 §.
Där stadgas i 1st att uppdragstagaren har rätt att återfå tillhandahållet material
och att beställaren är skyldig att betala för materialet om så inte kan ske utan
olägenhet för beställaren. Av 2st följer att uppdragstagaren har rätt till ersättning
för arbete som redan utförts vid hävningstidpunkten. Det framgår emellertid av
förarbetena att full betalning inte kommer i fråga om den redan utförda delen av
arbetet är behäft med fel.1020 I sak motsvarar alltså systematiken i 66 § köplagen
och 23 § varandra. En utgångspunkt för momentana förpliktelser, där det i regel
är fråga om hävning av redan utförd prestation, bör alltså vara att när en rätt till
hävning har konstaterats är verkan av hävningen att uppdragstagaren har rätt att
1020

Prop. 1984/85:110 s. 245. I propositionen uttrycks emellertid principen som en hävningsrätt
för framtida prestationer förenat med rätt till prisavdrag för redan utförd prestation. Huruvida
modellen betraktas på det sättet eller istället som en princip om att betalningsskyldighet vid full
hävning bara kvarstår för bestående värden saknar emellertid praktisk betydelse.
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återfå material i den mån det är möjligt och under beställarens medverkan samt
att betalningsskyldigheten så när som på vad som motsvaras av arbetets
bestående värden upphör.1021
Om en begränsad del av den utförda tjänsten är felaktig torde hävning vidare
vara möjlig i analogi med köplagens 43 § om partiellt avtalsbrott. Där stadgas att
hävning är möjlig för den förfelade prestationen eller om felet är av väsentlig
betydelse i fråga om hela avtalet, i sin helhet. En situation där tidigare utfört
arbete kan bli föremål för hävning på grund av en senare felaktig prestation låter
sig inte konstrueras vid uppdragsavtal. Däremot kan avtalsbrottet vara väsentligt
i fråga om framtida prestationer med hänsyn till att felet varit
förtroendeskadligt.1022
12.2.3 Verkan av hävning vid återkommande förpliktelser
För hävning av återkommande förpliktelser är det karaktäristiskt att det är fråga
om ett avtal som i någon mån är delbart avseende prestationerna. För uppdragens
del kan det vara fråga om återkommande städningstjänster, bevakning som ska
ske i regelbundna ronder, uppdatering av programvara eller regelbunden backup
av data. Med hänsyn till att det är fråga om flera ifrån varandra isolerade
prestationer av ofta momentan karaktär bör frågan om hävning är möjlig delas
upp avseende tidigare utförda prestationer, prestationen avtalsbrottet är
hänförligt till samt framtida prestationer.
Gällande tidigare utförda prestationer som inte är hänförliga till avtalsbrottet
torde hävning vara möjlig om de individuella prestationerna har ett så nära
samband med varandra att ett kontraktsbrott avseende den ena kan vara
hävningsgrundande även för den andra.1023 Härför talar en analogi till 44 § 3st
köplagen enligt vilken tidigare leveranser kan hävas i samband med en förfelad
leverans om det på grund av sambandet mellan leveranserna skulle innebära en
1021

Jfr 23 § konsumenttjänstlagen.

1022

Ramberg C., Ramberg J., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 232.
Krzymovska A., 2018, Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling, Diss., Stockholm: Jure, s. 295.
Se även DCFR III.– 3:502(2b).
1023

Jfr NJA 1943 s. 689 där en säljare ansetts ha rätt att häva två leveransavtal med samma
motpart med hänsyn till motpartens betalningsdröjsmål avseende ett av dem.
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betydande olägenhet för köparen att vara fortsatt bunden gällande dem.1024 Det
ska alltså vara fråga om delprestationer som har ett sådant samband till varandra
att värdet av tidigare prestationer påverkas av ett avtalsbrott avseende en senare
utförd prestation. Så är till exempel inte fallet vid redovisningstjänster. Har
löpande bokföring utförts felfritt i slutet av varje vecka under en period är värdet
av de prestationerna,1025 förutsatt att resultatet kommit borgenären tillgodo,
oförändrat av felaktigt utförande vid en senare delprestation.
Avgörande för om tillräckligt samband föreligger torde vara beställarens syfte
med tjänsten i sin helhet. Uppfyller de individuella delprestationerna självständigt
syftet med tjänsten avseende en viss tid torde hävningsrätt alltså inte kunna
föreligga. Det krävs att prestationerna är beroende av varandra för att tillgodose
ändamålet med tjänsten.1026
För den delprestation som avtalsbrottet avser torde rättsläget vara detsamma
som vid momentana engångsprestationer. Det framgår också direkt av den
köprättsliga regleringen att hävningsrätt föreligger för den delprestation
avtalsbrottet gäller om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse.1027 När fel upptäcks
efter färdigställande torde i analogi med de köprättsliga reglerna hävning alltså
vara möjlig för den enskilda delprestationen under samma förutsättningar som
angivits för momentana engångsförpliktelser ovan.
För att häva avseende framtida delprestationer kan två grunder för hävning
tänkas. För det första är sådan hävning möjlig enligt den ovan refererade
sambandsregeln i 44 § 3st köplagen respektive CISG art. 73 (3). Föreligger
tillräckligt samband mellan den prestation som avtalsbrottet avser och framtida
1024

En liknande regel återfinns i CISG art. 73 (3). Enligt den internationella köplagen är kravet
emellertid strängare jämfört med svensk rätt. Av köplagen stadgas som nämnt ett krav om
betydande olägenhet för köparen. Regeln i CISG stadgar att sambandet mellan delprestationerna
ska vara av sådan art att de tidigare på grund av felet inte kan användas för det avsedda
ändamålet. Ett krav om att syftet med avtalet förfelas får anses strängare än ett krav om väsentlig
olägenhet. Se Ramberg J., Herre J., 2013, Köplagen: en kommentar, Stockholm: Norstedts, s. 390.
1025

För att det ska vara fråga om en återkommande förpliktelse ska det i regel framgå av avtalet
att arbetet ska delredovisas. Exemplet är alltså inte relevant om det är på grund av
redovisningsfirmans egna rutiner som delredovisning sker veckovis. Jfr Ramberg J., Herre J.,
2013, Köplagen: en kommentar, Stockholm: Norstedts, s. 385.
1026

Jfr Ramberg J., Herre J., 2013, Köplagen: en kommentar, Stockholm: Norstedts, s. 389.

1027

44 § köplagen och CISG art. 73 (1).

340

prestationer torde hävning vara möjlig även i de fallen. För det andra kan en
analogi till 43 § köplagen tänkas. Enligt nämnda regel krävs att ett avtalsbrott är
av väsentlig betydelse för hela avtalsförhållandet. Med hänsyn till att
väsentligheten ska avse hela avtalsförhållandet bör hävning bara vara möjlig för
samtliga framtida prestationer.1028
Hävning för framtiden är för övrigt en i regel oproblematisk fråga i
uppdragsförhållanden. Huvudregeln får snarast anses innebära att hävning endast
är möjlig för framtiden. Det som nu varit föremål för diskussion är den speciella
situation som föreligger när ett avtal innebär att flera självständiga prestationer
ska utföras var för sig och ett avtalsbrott begås beträffande en av dem. Vid
löpande avtal med ackumulerande förpliktelser torde analogier till de ovan
nämnda regler inte vara relevant.
12.2.4 Verkan av hävning vid ackumulerande förpliktelser
En ackumulerande förpliktelse kännetecknas av att det är fråga om en
huvudförpliktelse som uppfylls succesivt. Det är alltså inte fråga om uppfyllande
av flera självständiga prestationer. Ett typexempel på en sådan förpliktelsetyp är
arbete på egendom; att uppföra en byggnad enligt angivna instruktioner.
Förpliktelsen uppfylls då succesivt genom att olika delmoment utförs. För
hävning av denna typ av förpliktelse ligger det nära tillhands att ta intryck av
konsumenttjänstlagens hävningsregler.
Enligt 21 § 3st konsumenttjänstlagen ges möjlighet till hävning både av avtalet
i sin helhet och av endast framtida prestationer. Regeln är säregen på det
reglerade området och förarbetena ger mycket lite ledning i fråga om vilka delar
som är hänförliga till lagens konsumentskyddande funktion. I detta fall är det
därför av vikt att jämföra med det begränsade material som finns på det
kommersiella området. Nämligen standardavtal och transnationella
regelsamlingar. För standardavtalens del torde en jämförelse med
konsumenttjänstlagens regler AB04 vara av störst relevans.
Regeln i 23 § 3st konsumenttjänstlagen gäller enligt sin ordalydelse
anteciperade avtalsbrott vilket kan förklaras av innebörden av 12 § i samma lag.
1028

Möjligen kan en situation där olika typer av prestationer sker löpande och där väsentligheten
endast avser en viss typ av prestation tänkas.
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Tidpunkten för felbedömning är enligt nämnda regel tiden för det faktiska
färdigställandet alternativt den avtalade tidpunkten därför. Det innebär alltså att
ett fel i lagens mening inte kan uppstå under kontraktstidens gång. I praktiken
kan emellertid den bristande prestationen vara utförd i sin helhet och när
förhållandena är sådana att det inte finns någon möjlighet att rätta till bristen eller
utföra prestationen på nytt har det ingen betydelse om kontraktsbrottet betraktas
som redan inträffat eller som ett anteciperat dito. Anteciperingskraven är i sådana
fall utan tvekan uppfyllda. Det kan i sammanhanget noteras att regeln i 8 kap. 1
§ AB04 ger rätt att häva entreprenaden med hänvisning till avvikelser i en redan
utförd del av entreprenaden.1029
För hävning är det tillräckligt med ett fel av väsentlig betydelse för beställaren
medan det för full hävning, precis som vid hävning av redan utförda prestationer
uppställs ett krav om kvalificerad väsentlighet.1030 Som nämnt är det tveksamt
om möjligheten till hävning av redan utförda prestationer sträcker sig utanför
konsumenträtten och om sådan hävningsrätt skulle föreligga i ett enskilt fall torde
kravet för hävning i vart fall inte vara lägre på det kommersiella området. När
full hävning är möjlig torde verkan därav överensstämma med vad som sagts om
hävning av redan utförda prestationer ovan.
Av intresse för frågan om hävning av ackumulerande tjänster med verkan för
framtiden är regeln i 23 § konsumenttjänstlagen där parternas ekonomiska
mellanhavanden vid sådan hävning regleras. Till att börja med gäller enligt regelns
andra stycke att uppdragstagaren vid hävning med verkan för framtiden har rätt
till ersättning för redan utfört arbete. Enligt konsumenttjänstlagen ska
ersättningen bestämmas till kostnaden för tjänsten med avdrag för vad
färdigställande skulle komma att kosta konsumenten. Enligt AB04 ska värdering
ske med hänsyn till kvalitén på det utförda arbetet och med kontraktssumman
för hela entreprenaden som måttstock.1031 Lösningen i AB-avtalet synes särskilt
lämplig vid omfattande arbeten och kan antas tjäna till bibehållande av
avtalsbalansen i störts utsträckning av de två. Som med frågan om verkan av

1029

Se särskilt p. 3 i nämnda villkor.

1030

Avsnitt 12.3.3.

1031

8 kap. 5 § 1st AB04.

342

hävning i stort bör frågan bäst lösas genom analogi till relevanta regler i de
enskilda fallen.
Vid full hävning av ett ackumulerande uppdrag har rätt att återfå det material
som denne eventuellt tillhandahållit om det kan återbördas och i annat fall rätt
till ersättning för materialet.1032 Av förarbetena till konsumenttjänstlagen framgår
att det innebär dels det uppenbara att uppdragstagaren måste beredas tillträde till
platsen där materialet finns men även att beställaren kan behöva avvara föremålet
för tjänsten för att ge motparten möjlighet att demontera material som denne
tillhandahållit.1033 Det uttalas i förarbetena att det i det senare exemplet bara kan
bli fråga om något nämnvärt besvär för konsumenten. I kommersiella
förhållanden bör det emellertid vara möjligt att göra en friare bedömning av vad
den hävande parten måste tåla i förhållande till omständigheterna i det enskilda
fallet.1034 Exempelvis tiden objektet behöver vara i uppdragstagarens vård i
relation till materialets värde. 23 § 1st reglerar vidare en skyldighet för
konsumenten att ersätta näringsidkaren för sådant material som inte kan
återställas, förutsatt att det är skäligt och med en begräsning till materialets värde
för konsumenten. I kommersiella förhållanden torde det snarare bli fråga om en
värdering av materialets anskaffningskostnad.1035
12.2.5 Verkan av hävning vid perdurerande förpliktelser
Perdurerande förpliktelser karaktäriseras av att uppfyllandet är pågående och går
ut på att en viss konstant i avtalsförhållandet hela tider håller avtalsenlig kvalité.
Det kan vara fråga om tillhandahållande av serverutrymme där arbetet går ut på
att sköta underhåll av servrar och mjukvara så att tjänsten under hela

1032

23 § 1st konsumenttjänstlagen, 8kap. AB04, DCFR III. – 3:510(3).

1033

Prop. 1984/85:110 s. 243.

1034

Eftersom AB04 inte medger hävning annat än för framtiden finns ingen regel om rätt att
återta material. Vid hävning ska istället entreprenören ersättas för redan utfört arbete och
tillhandahållet material. Enligt DCFR III. – 3:510(3) gäller dock att material får ersättas monetärt
istället för att beställaren låter det återhämtas om återlämning orsakar motparten unreasonable effort.
Gränsdragningen avser alltså inte rätt för den som tillhandahållit materialet utan en möjlighet för
motparten.
1035

Jfr kap 8. 5 § 3st AB04.

343

kontraktstiden är tillräcklig för att tillgodose vad beställaren har rätt att kräva av
tjänsten. Hävning av sådana förpliktelser kan utan tvekan få verkan för
framtiden. Det vill säga med innebörden att parternas förpliktelser förfaller.1036
Regler om hävning som omfattar typiskt sett perdurerande förpliktelser
återfinns också i konsumenttjänstlagen. Här avses framförallt de redan
diskuterade reglerna, men nu med särskilt intresse av dess verkningar på avtal om
förvaring som till skillnad från ett typiskt avtal om arbete på egendom avser en
perdurerande huvudförpliktelse.
Det ska vidare nämnas att det vid tillsvidareavtal är möjligt med ordinär
uppsägning när som helst.1037 I litteraturen har det getts uttryck för att
hävningspåföljden saknar betydelse i fall där utgångspunkten är att ordinär
uppsägning är möjlig.1038 Det föreligger emellertid en viktig skillnad mellan
åberopande av hävningsrätt och avtalsenlig uppsägning av ett tillsvidareavtal. Vid
ordinär uppsägning är den part som vill avveckla avtalet i många fall nämligen
skyldig att iaktta en viss uppsägningstid.1039 Vid hävning kan vissa förpliktelser
såsom vårdplikt förvisso överleva hävningen en begränsad tid men någon
skyldighet att fortsätta verka för avtalets efterlevnad under en viss given tid finns
inte.1040 När förutsättningarna för hävning föreligger är möjligheten till hävning
därmed vital för beställaren även när ordinär uppsägning följer av allmänna
principer.
Vad gäller möjligheten för full hävning torde en likalydande slutsats som ovan
kunna dras, i konsumentförhållanden bör analogier till konsumenttjänstlagens
regler med krav om kvalificerad väsentlighet kunna göras medan läget i
kommersiella förhållanden är mer oklart. För perdurerande plikter kan möjligen
argumenteras för att full hävning kan vara adekvat i vissa fall. Det synes i likhet
med hävning av tidigare prestationer vid återkommande förpliktelser särskilt
1036

35 § kommissionslagen. 26 § agentlagen. 21 § 3–4st konsumenttjänstlagen. Prop.
1984/85:110 s. 239–240. DCFR III. – 3:506.
1037

Jfr 33 § kommissionslagen och 24 § agentlagen.

1038

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 193.
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NJA 2009 s. 672 och NJA 2018 s. 19.

1040

Jfr 35 § kommissionslagen, 26 § agentlagen samt Johansson S., 2013, Konsumenttjänstlagen: en
kommentar, Stockholm: Norstedts, s. 326 angående hävning av förvaringsavtal enligt
konsumenttjänstlagens regler.
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betungande att låta beställaren utge ersättning för tiden före avtalsbrottets inträde
om felet innebär att det tidigare arbetet blir utan värde. Med förvaringsavtalet
som exempel skulle en sådan situation kunna vara att förvaringen utförs felfritt
under en tid och att ett avtalsbrott som innebär att egendomen blir totalförstörd
sedan inträffar. Visserligen kan sådana situationer lösas med skadestånd varför
det för ämnets enhetlighets skull kan vara bättre att inte göra några undantag för
sådana fall.
En särskild förpliktelsetyp som inordnas under kategorin perdurerande
förpliktelser är sådana biförpliktelser som gäller vid avtal där parterna delar
känslig information med varandra, exempelvis tystnadsplikt till följd av
sekretessvillkor och den lojalitetsplikt som följer av konkurrensklausuler. Det kan
visserligen ifrågasättas om denna typ av förpliktelse avser en prestation,
egentligen är det fråga om en plikt att förhålla sig passiv. Det är dock onekligen
fråga om en plikt, pågående redan från avtalets ingående och sträcker sig över
hela den tid som stadgas i avtalet. En bedömning måste i sedvanlig ordning göras
i det enskilda fallet men det synes främmande att komma till en slutsats som
innebär att företagshemligheter kan spridas och utnyttjas utan konsekvens efter
att ett avtal har hävts.1041 Detta är alltså typiskt sett den typen av förpliktelser som
överlever hävning även avseende framtiden.
Avslutningsvis kan det för verkan av hävning i stort sättas i fråga vilken
egentlig funktion hävning av redan utförda tjänsteprestationer har i
påföljdssystemet. Avseende beställarens betalningsplikt kan prisavdrag många
gånger tjäna som en fullgod påföljd.1042 På det lagreglerade området ges i regel
den som drabbats av kontraktsbrott möjligheten att välja mellan de båda
påföljderna. Det hindrar emellertid inte att prisavdragets effektivitet avseende
återställande av avtalsbalansen tas i beaktande vid prövning om hävning med
hänsyn till väsentlighetskravet överhuvudtaget är möjlig. För de fall hela
prestationen inte belastas av fel utgör prisavdraget dessutom en mer flexibel
påföljd som lättare kan anpassas till det enskilda fallet och skapa balans i fall när
prestationerna inte kan återgå i sin helhet. Vid arbete på egendom torde dessa
situationer inte vålla några större svårigheter.

1041

Haaskjold E., 2017, Obligasjonsrett: en innføring, Oslo: Universitetsforlaget, s. 159.

1042

Bengtsson B., 1967, Hävning och uppsägning vid kontraktsbrott, Stockholm: Norstedts, s. 445.
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För arbeten som ännu inte påbörjats vållar frågan om verkan av hävning inga
särskilda svårigheter. När förutsättningar för hävning föreligger är det
oproblematiskt att häva avtalet avseende sådana prestationer. Har beställaren
redan betalt för prestationerna ska betalningen gå åter och i annat fall faller både
skyldigheten att utföra prestationen för naturagäldenären och betalningsskyldigheten för motparten om arbetet utförs trots hävning.1043

12.3

Förutsättningar för hävning

12.3.1 Allmänt om förutsättningarna för hävning
En första förutsättning som måste föreligga för hävningsrätt är att fullgörelse inte
kommer att ske. Detta krav har redan diskuterats under avsnittet om
prisavdrag.1044
För att hävning ska vara möjlig måste ett antal rekvisit vara uppfyllda, är de
inte det är hävningen obefogad. Den som ensidigt verkställer en hävning på
obefogade grunder, exempelvis genom att ställa in betalningar eller slutar
medverka till tjänstens utförande enligt avtalet, riskerar att själv drabbas av
påföljd. I regel torde gälla att den som häver ett avtal på obefogad grund måste
ersätta motparten för dennes positiva kontraktsintresse.1045
Hävning förutsätter att fullgörelse inte kan komma ifråga. Med andra ord har
naturagäldenären rätt att under vissa omständigheter först företa avhjälpande
eller omleverans.1046 Det innebär att den borgenär som inte godtar ett
avhjälpande som på rimliga premisser erbjuds denne förlorar sin rätt att häva. 1047
Även mellan prisavdrag och hävning föreligger det viss konkurrens i den
meningen att en felaktig prestation som godtagits mot ett avdrag på priset inte
1043

Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala:
Iustis, s. 223.
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Avsnitt 11.4.3.
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43 § kommissionslagen. Prop. 2008/09:88 s. 146. Bengtsson B., 1976, Särskilda avtalstyper I:
gåva, hyra av lös sak, lån, förvaring, entreprenadavtal, avtal om arbete på lös sak, sysslomansavtal och andra
uppdrag, Stockholm: Norstedts, s. 153. Krzymovska A., 2018, Mäklarrättsliga principer vid
företagsförmedling, Diss., Stockholm: Jure, s. 302.
1046

Jfr 37 § 1st köplagen. 28 § 1st konsumentköplagen och 21 § 1st konsumenttjänstlagen.

1047

NU 1984:5 s. 284.
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kan komma i fråga för hävning. Valet mellan prisavdrag och hävning ligger hos
borgenären, givet att förutsättningarna för de båda påföljderna föreligger.1048 Av
stadgandena på det reglerade området är mönstret om hävningsrättens sekundära
natur tydligt.1049 Det saknas dock anledning att tro annat än att Högsta
domstolens slutsats i rättsfallet NJA 2018 s. 266 om att prisavdrag för vissa typer
av tjänster kan utgöra den primära påföljden inte också skulle gälla hävning. 1050
Slutsatsen vilade på uppdragets natur och faktumet att det i svensk rätt inte finns
något stöd för att naturagäldenären har rätt att i första hand fullgöra
huvudförpliktelser. Att det inte kunde anses föreligga någon skyldighet för
borgenären att i första hand låta gäldenären fullgöra i första hand hade således
inte med påföljdsreglerna i sig att göra.
Därmed torde även för hävning gälla att när en rätt för uppdragstagaren att
först företa fullgörelse föreligger måste en begäran därom göras innan hävning
kan åberopas med framgång. Vid sådana tjänster där sådan rätt inte föreligger är
det istället möjligt att direkt begära hävning när de övriga förutsättningarna för
hävning föreligger.
Ytterligare en förutsättning för hävning är att det kontraktsbrott som den
feldrabbade parten vill lägga till grund för sin hävningsförklaring ska vara av
tillräcklig dignitet. Detta kommer att diskuteras närmare i de olika avsnitten
nedan, sammanfattningsvis kan sägas att det finns tre olika kvalifikationsgrunder.
För det första att avtalsbrottet ska vara av väsentlig betydelse (ordinär
väsentlighet).1051 För det andra att avtalsbrottet väsentligen förfelar syftet med
tjänsten (kvalificerad väsentlighet). För det tredje att det föreligger annan viktig
grund för hävning. 1052
De tre kvalifikationsgrunderna tar sikte på hävning med olika verkansgrader.
Det har i avsnittet om verkan av hävning redan snuddats vid att ordinär
väsentlighet i regel gäller för hävning av pågående och framtida prestationer samt
att kvalificerad väsentlighet är vad som torde krävas i de fall hävning av redan
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Johansson S., 2013, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, Stockholm: Norstedts, s. 322.
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21 § 1st konsumenttjänstlagen. 28 § 1st konsumentköplagen. 37 § 1st köplagen. Jfr dock
CISG Art. 49(1). DCFR III. – 3:502(1). UPICC 7.3.1(1). PECL 9:301(1).
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Avsnitt 12.3.2.

1052
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utförda prestationer överhuvudtaget är möjligt. Dessa aspekter kommer
tillsammans med möjligheten till hävning på grund av annan viktig grund
utvecklas närmare nedan.
Det kan i sammanhanget vara värt att nämna att ytterligare en grund för
hävning återfinns i regleringen. Vid hävning på grund av dröjsmål följer nämligen
att väsentlighetskravet kan ersättas av en absolut tidsgräns genom att borgenären
meddelar tilläggstid. Reglerna är av begränsad nytta för avhandlingens ämne och
kommer inte att utvecklas nedan. Det kan dock konstateras att regeln återfinns
över hela förmögenhetsrätten där hävning vid dröjsmål är möjlig.1053 I
konsumenttjänstlagen saknas en uttrycklig regel om betydelsen av att
konsumenten sätter ut en tilläggstid. Av förarbetena framgår dock att fortsatt
dröjsmål efter utsättande av en ny tid för fullgörande till sin natur är av väsentlig
betydelse och att hävning därför är möjlig.1054 I litteraturen har det med hänsyn
till detta framhållits att vad som gäller i frågan enligt 13 § 2st konsumentköplagen
bör kunna ligga till grund för bedömning även i fall som omfattas av
konsumenttjänstlagen.1055 Även i de transnationella referensverken gäller att
väsentlighetskravet kan ersättas av en överskriden tilläggstid vid dröjsmål.1056
Tilläggstiden får enligt gällande rätt på det reglerade området inte vara oskäligt
kort,1057 några argument för en annan ordning i oreglerade fall torde inte låta sig
konstrueras.
Med det sagt bör i sammanhanget poängteras att det inom ramen för den här
avhandlingen diskuterats vilket verkligt värde det har att betrakta dröjsmål och
fel som två olika typer av avtalsbrott för uppdragsavtalen.1058 Frågan om
möjligheten att sätta ut tilläggstid är en sådan fråga som motiverar uppdelningen.
Om arbetet under kontraktstiden drar ut på tiden är det inte möjligt att sätta ut
tilläggstid och få till stånd hävning vid överskridande av densamme. Det är först
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25 § 2st köplagen. 13 § 2st konsumentköplagen.
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Prop. 1984/85:110 s. 263.
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Johansson S., 2013, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, Stockholm: Norstedts, s. 385.
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DCFR III. – 3:503. PECL 9:301(1) och 8:106(3). UPICC 7.3.1(3). Restatement of Nordic
Contract Law § 8–11(3).
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Avsnitt 7.1.
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när färdigställandet de facto är försenat som regeln om tilläggstid är relevant, en
annan slutsats skulle stå i strid med principen om att avtal ska hållas.
Ytterligare ett rekvisit som ska vara uppfyllt för att ett avtalsbrott ska vara
hävningsgrundande är vad som kan kallas för synbarhetskravet. Det är
avtalsbrottets väsentlighet, det vill säga den kvalificerande faktorn som ska ha
varit synbar för den kontraktsbrytande parten för att hävningsgrund ska
föreligga.1059
12.3.2 Det ordinära väsentlighetskravet
Av allmänna förmögenhetsrättsliga principer följer att hävning bara är möjligt
om det åberopade felet är av väsentlig betydelse.1060 Mönstret på det lagreglerade
området är i denna fråga tämligen enhetligt då ett sådant krav återfinns över hela
den centrala förmögenhetsrätten både vid fel och vid dröjsmål, huvudregeln som
kan skönjas i reglerna är att ett avtalsbrott ska vara av väsentlig betydelse för att
kunna ligga till grund för en giltig hävningsförklaring.1061 I de transnationella
referensverken är mönstret också tydligt; det ska vara fråga om fundamental non
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Närmare härom i avsnitt 12.3.4.
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Rodhe K., 1956, Obligationsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 429. Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet:
allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala: Iustus, s. 196. Hagstrøm V., 2011,
Obligasjonsrett, Oslo: Universitetsforlaget, s. 426. Haaskjold E., 2017, Obligasjonsrett: en innføring,
Oslo: Universitetsforlaget, s. 153. Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II:
Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 99 och 189. Krzymowska A.,
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2018, Mönster i förmögenhetsrätten, Stockholm: Norstedts, s. 244. Jfr angående det reglerade området
25 § 1st och 39 § 1st köplagen, 13 § 1st och 29 § konsumentköplagen, 21 § 2st och 29 § 1st
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performance.1062 Även enligt den internationella köplagen begränsas hävningsrätten
till väsentliga avtalsbrott.1063 Mönstret i den nationella rätten överensstämmer
dock inte med de internationella källorna vad avser den grad av väsentlighet som
krävs.
Enligt svensk rätt ska felet som sagt vara av väsentlig betydelse utan att någon
legaldefinition ges. Med hänsyn till att det i vissa fall finns särskilda regler som
kräver en högre väsentlighetsgrad kan emellertid en slutsats dras om att det i
svensk rätt finns dels ett ordinärt, dels ett kvalificerat väsentlighetskrav.1064 I
CISG och i de transnationella regelsamlingarna är normalkravet högre och
motsvarar den kvalificerade väsentligheten i svensk rätt. Det vill säga att
avtalsbrottet väsentligen berövar motparten från vad denne kunnat förvänta sig
av avtalet.1065 I förevarande avsnitt diskuteras den svenska huvudregeln: att
avtalsbrottet ska vara av väsentlig betydelse.
Hävningsrätten motiveras av ett antal funktioner,1066 ur ett
förmögenhetsrättsligt perspektiv torde den främsta av dem vara den reparativa
funktionen, det vill säga borgenärens möjlighet att komma ifrån ett avtal som
kommit att bli ogynnsamt efter att avtalsbalans rubbats genom motpartens
kontraktsbrott.1067 Denna funktion står emellertid i strid med andra intressen,
både gäldenärens intresse av att låta avtalsförhållandet fortlöpa och intressen
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Restatement of Nordic Contract Law § 8–11(1), DCFR III. – 3:502, PECL 9:301(1), UPICC
7.3.1(3).
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Art. 49(1) CISG.

1064

Se avsnitt 12.3.1.
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CISG Art 25, Restatement of nordic contract law § 8–11(2), DCFR III.– 3:502(2a). Enligt 2b
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utom kontraktsförhållandet så som samhällsekonomiska intressen av att avtal i
så stor utsträckning som möjligt avvecklas i enlighet med parternas ursprungliga
viljeförklaringar.1068 En begränsning med hänsyn till kontraktsbrottets
allvarlighetsgrad är ett sätt att skapa balans mellan parternas kolliderande
intressen. Med andra ord får hävningsrätten inte vara så lättillgänglig att den kan
användas för att undkomma en dålig affär.1069 Även här har alltså principen om
att avtal ska hållas en central roll. När en avtalsstörning kommit att bli tillräcklig
stor för att hävningsrätten ska vara tillgänglig för borgenären kan emellertid
diskuteras.
Det kan till att börja med konstateras att den bedömning som görs enligt
förutsättningsläran inte överensstämmer med de lagregler som finns på området.
Det har visserligen argumenterats för att förutsättningsläran numera saknar
någon egentlig praktisk betydelse därför att det som kan uträttas med läran också
kan åstadkommas med misstagsregler, tolkning samt med hjälp av avtalslagens
generalklausul.1070 Uppfattningen torde emellertid vara att läran ännu spelar en
viktig roll som rättslig figur.1071Angående frågan om vilken roll den spelar och
vilken dess placering i systemet är, varierar resonemangen dock.1072 Oavsett
vilken position man väljer i dessa frågor står klart att svenska domstolar de facto
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Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala:
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använder sig av förutsättningsargumentation och den begreppsbildning som hör
förutsättningsläran till.1073
Vid diskussion om väsentlighetskravet vid hävning torde det därför vara av
vikt att resonera kring förutsättningslärans väsentlighetskrav, särskilt med hänsyn
till att den måste anses överlappa hävningsinstitutets funktioner.1074 Som bekant
krävs enligt förutsättningsläran att fyra kriterier är uppfyllda.1075 En av dessa är
att förutsättningsfelet ska vara av väsentlig betydelse. Väsentlighetskravet som
förknippas med förutsättningsläran innebär att bevekelsegrunden ska ha inverkat
på avtalet. Detta kan jämföras med väsentlighetsgraden som definierar så kallad
kvalificerad väsentlighet, det vill säga att syftet med avtalet ska vara förfelat.1076
Vad gäller det ordinära väsentlighetskravet,1077 alltså den väsentlighet som
normalt krävs för hävning vid avtalsbrott, ger ordalydelsen i hävningsreglerna på
det lagreglerade området dock intryck av att kravet inte är kopplat till
kontraktsförutsättningarna utan till storleken på kontraktsbrottet.1078 Bengtsson
har vid diskussion om vad han kallar för det opreciserade väsentlighetskravet
beskrivit bedömningen som en jämförelse mellan borgenärens
förmögenhetsställning i den hypotetiska situationen då avtalet uppfyllts
respektive den faktiska situationen med det inträffade avtalsbrottet,1079 med
1073

Se exempelvis NJA 1981 s. 269, NJA 1985 s. 178, NJA 1997 s. 5 och NJA 2002 s. 626.
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andra ord en objektiv bedömning av den ekonomiska betydelsen av
avtalsbrottet.1080
Att borgenären går miste om vad avtalet huvudsakligen berättigade till har
tagits upp som en av bedömningsgrunderna vid väsentlighetsbedömningen av
både Ramberg och Krzymovska.1081 Denna grund har förvisso ett visst släktskap
med förutsättningslärans systematik men något absolut krav om att
avtalsförutsättningarna ska ha förfelats torde alltså inte kunna uppställas, inte
heller är borgenärens bevekelsegrunder en ensamt avgörande faktor.1082
Det står klart att väsentligheten ska bedömas från borgenärens synpunkt.1083
Utgångspunkten ska göras utifrån borgenärens intressen i det enskilda fallet och
ett fel som i regel är att anse som ringa kan alltså vara av väsentlig betydelse och
därmed vara hävningsgrundande i det enskilda fallet.1084 I förarbetena till
köplagen tas exemplet med en mindre färgavvikelse på en vara upp som exempel
på en sådan situation. I normalfallet kan betydelsen av en liten nyansskillnad
knappast vara av sådan dignitet att hävningsrätt föreligger. För den köpare som
genom köpet kompletterar ett tidigare köp av exempelvis byggnadsmaterial är
saken emellertid en annan.1085
Väsentligheten påverkas vidare av både felets beskaffenhet och av tidsfaktorn.
Ett fel som i sig inte är av väsentlig betydelse kan efter en tid ändå få effekter
som når upp till kravet.1086 Likaså kan ett fel som i sig är av väsentlig betydelse
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ändå inte ligga till grund för hävningsrätt om effekterna av felet är övergående
eller inom rimlig tid kan åtgärdas av motparten.1087
Det är emellertid inte enbart borgenärens ekonomiska intressen som är
avgörande vid väsentlighetsbedömningen utan alla omständigheter i det enskilda
fallet är av relevans för bedömningen och några klart utkristalliserade parametrar
att ta hänsyn till i varje givet fall går egentligen inte att presentera.1088
Särskild hänsyn bör dock tas till om borgenären genom avtalsbrottet berövats
vad avtalet huvudsakligen berättigar till.1089 Ytterligare två faktorer som nämns i
litteraturen är omständigheten att avtalsbrottet är avsiktligt eller
förtroendeskadligt.1090 Även i rättspraxis finns stöd för att förtroendeskadligt
beteende kan vägas in vid väsentlighetsbedömningen. I NJA 1938 s. 524 hade en
beställare, i detta fall staten genom vägstyrelsen, rätt att häva ett avtal om
snöröjning med hänsyn till att uppdragstagaren genom en kontakt med en
anställd på myndigheten tagit ut överpriser inom ramen för andra avtal mellan
parterna. Förfarande ansågs förtroendeskadligt i den grad att hävningsrätt förelåg
även för andra avtal. Det talar för att ett avtalsbrott som i sig inte är av väsentlig
betydelse kan vara det om det begås på ett förtroendeskadligt sätt. I
sammanhanget bör nämnas att även om sådana omständigheter kan tas i
beaktande vid väsentlighetsbedömningen finns det inget krav på vårdslöshet,
utan det är som sagt avtalsbrottets effekter för den enskilde borgenären som har
den avgörande betydelsen för avtalsbrottets väsentlighetsgrad.1091
Även i rättspraxis går det att hämta viss vägledning angående frågan om vilka
faktorer som kan låtas påverka väsentlighetsbedömningen. I rättsfallet NJA 1991
s. 682 hade Högsta domstolen bland annat att avgöra huruvida hävningsrätt
förelegat av ett certeparti. Domstolen tog av skälen att döma hänsyn till att avtalet
fortgått under en längre tid utan några allvarliga olägenheter, att utredningen inte
kunnat visa att felet i sig var av sådan vikt att det kunde anses vara av väsentlig
1087
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betydelse, att det inte kunnat visas att mindre ingripande påföljder kunde
tillämpas samt att det kunde antas att avtalsbrottet inte utgjorde det egentliga
skälet till hävning.
En intressant fråga som väcks av domstolens argumentation i 1991 års fall är
i vilken mån och på vilket sätt borgenärens motiv till hävningsförklaringen
inverkar på väsentlighetsbedömningen. Högsta domstolen nämner alltså
omständigheten att det kan antas att skälet varit ett annat än avtalsbrottet i sig
som en av fyra faktorer. Det går därmed inte dra några egentliga slutsatser om
huruvida borgenärens motiv till hävningsförklaringen kan tillmätas självständig
betydelse eller inte. Avgörandet lämnar dock en viss öppning för att
väsentlighetsbedömningen i någon mån påverkas om borgenären lämnat
hävningsförklaring med motivet att utnyttja ett avtalsbrott för att undkomma en
dålig affär. Väsentlighetsbedömningen är som ovan nämnt en intresseavvägning
och detta är alltså en sådan omständighet som i avvägningen talar mot
hävningsrätt.
Sammanfattningsvis följer väsentlighetskravet för hävningsrätt av allmänna
principer, bedömningen av huruvida ett visst avtalsbrott är av väsentlig betydelse
ska avgöras i det enskilda fallen och från borgenärens synpunkt. Bedömningen
utgörs emellertid av en intresseavvägning där alla omständigheter kan tas i
beaktande och även omständigheter som talar emot hävningsrätt, exempelvis att
ett sådant förfarande skulle vara oskäligt betungande för gäldenären kan tas i
beaktande.
12.3.3 Kvalificerad väsentlighet och andra viktiga skäl
Två avvikelser i den svenska förmögenhetsrätten som är värda att nämna i
sammanhanget återfinns på det lagreglerade området. Det är dels i fråga om
hävning vid fel enligt konsumenttjänstlagen, dels om hävningsreglerna i
kommissions- respektive agentlagen.
I 21 § 2st konsumenttjänstlagen, där hävningsregeln för fel i tjänsten återfinns
och i 29 § 1st konsumenttjänstlagen som bland annat reglerar hävning av redan
utfört arbete, stadgas att hävning är möjlig om syftet med tjänsten i huvudsak är
förfelat. Samma skärpta väsentlighetskrav gäller enligt 26 § köplagen vid dröjsmål
med specialbeställda varor. Situationen vid köp av varor som tillverkas för
köparens särskilda ändamål har stora likheter med den som föreligger vid avtal
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om tjänst. Framförallt gäller i båda fallen att prestationen som gäldenären utfört
sällan kan komma denna till nytta i ett annat avseende om avtalet hävs.
Enligt regeln i konsumenttjänstlagen gäller att om resultatet av tjänsten är
otjänligt eller om värdet av tjänsten i praktiken är utan värde för konsumenten är
rekvisitet uppfyllt och det gäller oavsett om det är fråga om ett allvarligt fel eller
ett obetydligt sådant.1092 På resterande delar av det lagreglerade området är
väsentlighetsrekvisitet istället utformat så att det är avtalsbrottets väsentliga
betydelse för naturaborgenären som utgör tröskeln för hävningsrätt.1093 Av
förarbetena till konsumenttjänstlagen framgår att detta särskilt stränga
väsentlighetsrekvisit, så kallad kvalificerad väsentlighet, motiveras av att regeln är
avsedd att tillämpas på en redan utförd prestation som ovan nämnt i normalfallet
inte kan återbördas.1094 Dessa förhållanden är inte unika för arbete på egendom
och med hänsyn till att detta i förhållande till köprätten är ett för konsumenten
inskränk konsumentskydd kan avvikelsen knappast förklaras med att den härrör
från konsumenträtten. Däremot kan möjligheten att överhuvudtaget häva ett
avtal beträffande redan utförda arbeten antas huvudsakligen höra till
konsumenträtten.1095
Med hänsyn till att konsumenttjänstlagens regel i det större perspektivet får
anses utgöra en avvikelse, förvisso motiverad med allmängiltiga argument, är det
svårt att säga vad som utgör gällande rätt i frågan.1096 I den mån hävning av redan
utförda prestationer är möjlig kan det dock inte hållas för osannolikt att en
domstol skulle tillämpa kvalificerad väsentlighet i likhet med
konsumenttjänstlagens stränga regel.
Även i kommissionslagen och i agentlagen finns det som ovan nämnt
nämnvärda avvikelser från det annars enhetliga mönstret för hävningsrättens
väsentlighetskrav. I de båda lagarna regleras rätt att omedelbart säga upp
återstoden av ett avtal om ett inträffat avtalsbrott är av väsentlig betydelse. Kravet
på väsentligt avtalsbrott kompletteras emellertid i båda fallen även med en
1092

Johansson S., 2013, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, Stockholm: Norstedts, s. 323.

1093

Se hänvisningar i föregående not.

1094

Prop. 1984/85:110 s. 62 och SOU 1979:36 s. 314.

1095

Johansson S., 2013, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, Stockholm: Norstedts, s. 323.

1096

Ramberg anser att regeln inte ger uttryck för en allmän princip. Ramberg C., Ramberg J.,
2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 231.
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alternativ hävningsgrund. Nämligen när det föreligger viktig grund för
hävning.1097
Vad som utgör viktig grund är överlämnat till rättstillämpningen, klart står
emellertid redan av förarbetena att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och
som exempel på omständigheter som utgör viktig grund nämns force majeure
liknande situationer och långvarig sjukdom. Som exempel på omständigheter
som inte utgör viktig grund nämns tilltagande ålder, byte av bostadsort och
nedläggning av verksamheten.1098
Det är alltså relativt allvarliga omständigheter det ska vara fråga om. Det står
inte helt klart huruvida en viktig grund kan utgöras av motpartens avtalsbrott när
detta inte når upp till kravet om väsentlig betydelse. Redan av lagtexten framgår
att det ska vara fråga om en situation annan än den som utgörs av avtalsbrott av
väsentlig betydelse. Inom ramen för den språkliga tolkningen av reglerna ryms
då avtalsbrott av icke-väsentlig betydelse. I förarbetet till agentlagen nämns att
regeln om viktig grund är avsedd att ge möjlighet till hävning ”om det föreligger någon
annan viktig grund för detta än motpartens avtalsbrott”.1099 Det nämns också att det inte
behöver vara fråga om en enstaka och plötslig händelse utan viktig grund för
uppsägning kan utgöras av flera omständigheter som inträffat och gradvis blivit
en viktig grund.1100 Däri torde ett icke-väsentligt avtalsbrott i kombination med
andra omständigheter eller upprepade avtalsbrott av ringa betydelse rymmas.1101
Det kan givetvis argumenteras för att yttre omständigheter kan påverka
väsentlighetsgraden av ett avtalsbrott och att det i sådana fall inte blir fråga om
hävning för viktig grund utan att det i själva verket är fråga om ett väsentligt
1097

35 § 1st 2p kommissionslagen respektive 26 § 1st 2p agentlagen. Jfr även möjligheten till
sådan hävning i konsumenttjänstlagen med frånvaron av sådan möjlighet i AB04.
1098

Prop. 2008/09:88 s. 147–148. Prop. 1990/91:63 s. 107–108.

1099

Prop. 1990/91:63 s. 106.

1100

Prop. 1990/91:63 s. 106.
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Se Bengtsson B., 1967, Hävning och uppsägning vid kontraktsbrott, Stockholm: Norstedts, s. 184–
185 och 223–224. Det kan förvisso diskuteras huruvida upprepade avtalsbrott grundar
hävningsrätt enligt vad som får anses vara huvudregeln; avtalsbrott av väsentlig betydelse. Taxell
menar att man i regel tar hänsyn till väsentligheten av det enskilda avtalsbrottet. Taxell E., 1972,
Avtal och rättsskydd, Åbo: Åbo akademi s. 217. I förarbetena till konsumentköplagen antyds
emellertid att upprepade avtalsbrott av i och för sig ringa betydelse skulle kunna grunda
hävningsrätt. Prop. 1989/90:89 s. 128. Stöd för den meningen finns även i litteraturen. Hagstrøm
V., 2011, Obligasjonsrett, Oslo: Universitetsforlaget, s. 430.
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avtalsbrott. Det föreligger dock en viktig skillnad mellan situationen då ett
kontraktsbrott i sig är av väsentlig betydelse och då ett icke-väsentligt avtalsbrott
i kombination med ytterligare en om ständighet tillsammans utgör viktig grund
och det har med synbarhet att göra.
Synbarhetskravet vid hävning ska behandlas närmare strax nedan men kan
kort sägas innebära att väsentligheten av ett avtalsbrott ska ha varit synbar, det
vill säga kunnat förutses, för den kontraktsbrytande parten. Hävning vid viktig
grund är emellertid inte förenat med ett synbarhetskrav varken i
kommissionslagen eller i agentlagen. Därmed kan en situation där ett lindrigt
kontraktsbrott i kombination med en oförutsebar händelse utgör viktig grund
tänkas.
Sådana situationer får anses höra till undantagen och av kontexten i de båda
lagarnas förarbeten står klart att det inte är lindriga kontraktsbrott som varit för
ögonen vid införandet av reglerna. Någon inverkan på väsentlighetskravet vid
hävning på grund av avtalsbrott i oreglerade fall torde reglerna alltså inte ha men
torde allt jämt komma att bli föremål för analog tillämpning i särskilda fall.
12.3.4 Krav på insikt om avtalsbrottets väsentlighet
Synbarhetsrekvisitet, eller med andra ord kravet på insikt, framställs på lite olika
sätt i den svenska juridiska litteraturen. Ibland som en självständig förutsättning
för hävning och ibland som en del av väsentlighetsbedömningen.1102 Med hänsyn
till att det är själva väsentligheten av avtalsbrottet som ska ha varit synbar för den
kontraktsbrytande parten torde det mest rationella sättet vara att beskriva
synbarhetskravet som en självständig förutsättning för hävning.
Eftersom väsentlighetsbedömningen i första hand ska utgå från betydelsen av
kontraktsbrottet för den enskilda borgenären kan det också tyckas underligt att
väga in synbarhet i väsentlighetsbedömningen. Möjligen kan kontraktsbrottet
uppfattas som ett större svek om motparten insåg att det skulle komma att få
väsentlig betydelse för borgenären och därmed anses vara mer
förtroendeskadligt. På det sättet kan synbarheten möjligen anses ha en viss
betydelse för väsentligheten.
1102

Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala:
Iustus s. 213.
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På vilket sätt synbarhetskravet ska betraktas är inte en smaksak, det får stora
konsekvenser för den enskilde borgenärens möjlighet att häva. Att
väsentlighetsbedömningen ska utgå från den enskilde borgenären och att i
princip alla omständigheter kan tas i beaktande har redan konstaterats.1103 Det
torde därigenom stå klart att huruvida borgenärens särskilda ändamål och
beaktansvärda motiv till att önska hävning varit synbara för motparten kan tas i
beaktande i väsentlighetsbedömningen. Om synbarheten uteslutande betraktas
som en del av väsentlighetsbedömningen kan andra faktorer väga upp för
avsaknad av gäldenärens insikt så att hävning ändå är möjlig. Betraktas
synbarhetskravet istället som en självständig förutsättning för hävning kan
hävning inte ske vid avsaknad av gäldenärens insikt, oavsett grad av väsentlighet
för borgenären.
Just denna omständighet, att ett självständigt synbarhetskrav får
konsekvensen att hävning ofta inte kommer att vara möjlig trots att ett
avtalsbrott av väsentlig betydelse är för handen har diskuterats av Heidbrink. Han
använder avtal om köp av blombuketter med särskilt villkor om leverans som
exempel. Förutsättningarna i exemplet är att en konferensarrangör beställt
blommor av en blomsterhandlare till ett av sina evenemang som ska börja
klockan 14 på dagen för blomleveransen samt att en eventuell försening av
blomleveransen skulle utgöra väsentlig betydelse för arrangören. Heidbrink
menar att om beställaren anger tidiga eftermiddagen som önskad leveranstid kan
blomsterhandlaren överhuvudtaget inte anses ha begått ett kontraktsbrott och då
kommer inte hävning i fråga. Om arrangören istället angett klockan 14 som
leveranstid menar Heidbrink att det vore märkligt om det skulle krävas insikt för
hävningsrätt eftersom det skulle innebära att arrangören måste betala för
blommor som inte kommer att vara till någon ekonomisk nytta.1104
Det stämmer nog att beställaren i ett sådant exempel skulle uppfatta det som
märkligt och främmande, men hur är det för blomsterhandlaren som har beställt
in blommor från sin leverantör, snittat, satt ihop buketter och som sedan
kommer sent med sin leverans, dessutom utan att ha insett väsentligheten av sitt
avtalsbrott? Även det måste ur blomsterhandlarens perspektiv uppfattas som
1103

Avsnitt 12.1.
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Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss., Uppsala:
Iustus, s. 217–218.
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främmande och märkligt. Hävningsrätten bör utgå från en helhetsbedömning av
förutsättningarna i det enskilda fallet. På samma sätt som kontraktsbrottets
betydelse för borgenären är avgörande bör betydelsen av en eventuell hävning
för gäldenären ges utrymme i den slutliga bedömningen av om hävningsrätt
föreligger.1105 En balans mellan dem båda kan uppnås genom tillämpandet av ett
krav på avtalsbrottets väsentlighet å ena sidan och ett självständigt krav om
synbarhet å den andra.
Avtal innebär risker och när ett avtal inte avvecklas som parterna gemensamt
hade planerat, kan båda sällan bli helt nöjda. En av dem måste bära risken för
avvikelsen. Rimligen är det den som brutit mot avtalet som ska bära risken, och
ofta är nog det också den mest rimliga lösningen. Någon sådan absolut princip
för riskfördelning existerar dock inte i svensk rätt. Culpareglerna är ett gott
exempel som visar på motsatsen. För att avgöra vem som ska bära risken i fall
utan given lösning torde en avvägning mellan betydelsen av avtalsbrottet för
gäldenären och betydelsen av hävning för gäldenären som ovan nämnts kunna
ge svar. I fallet med blomsterleveransen går det exempelvis att diskutera de båda
parternas ekonomiska förluster för de respektive lösningarna.
En fri bedömning av sådant slag bidrar dock knappast till förutsägbarhet. En
mer förutsägbar lösning på problemet kan då vara att tillämpa ett självständigt
synbarhetskrav. Om rätten till hävning görs beroende av att väsentligheten hos
avtalsbrottet varit synbar måste den part som ingår avtal under förutsättningar
att en viss avvikelse som typiskt sett inte är av väsentlig betydelse, till exempel 15
minuters försenad leverans, är väsentligt i det enskilda fallet.
Innebörden av synbarhet, såsom det kommer till uttryck på det reglerade
området, torde inte ha att göra med väsentlighetsgraden i sig utan verkar
motiveras av riskfördelningsskäl. I förarbetena till köplagen nämns
omständigheten att ett fel som för den ena köparen inte är väsentligt kan vara
väsentligt för en annan. Det förefaller obilligt att låta borgenären häva för ett fel
som typiskt sett är obetydligt när denne inte gjort klart för sin motpart att det i
det enskilda fallet är av väsentlig betydelse, rimligen är det vad som avses i
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Haaskjold E., 2017, Obligasjonsrett: en innføring, Oslo: Universitetsforlaget, s. 154–155.
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förarbetsuttalandet.1106 Sådana rättspolitiska argument kan också skönjas i
litteraturen.1107
Med hänsyn till att 1914 års kommissionslag inte innehöll något synarhetskrav
och att den nuvarande kommissionslagen gör det samt att den nya lagen i
sammanhanget är relativt ny är vad som sades om insikt vid införande av den nya
lagen av särskilt intresse.1108 I propositionen framgår explicit att det
synbarhetsrekvisit som förekommer i lagens hävningsregel är ett självständigt
sådant, komparativet ytterligare är menat att ge uttryck för detta:
Ytterligare en förutsättning för att en part ska få frånträda kommissionsavtalet i
förtid är att den som begick avtalsbrottet insåg eller borde ha insett att avtalsbrottet
var av väsentlig betydelse för den andre parten.1109

Av förarbetena till kommissionslagen kan vidare skönjas att det är
omständigheten då ett avtalsbrott typiskt sett inte kan anses vara av väsentlig
betydelse som varit för lagstiftarens ögon vid införande av synbarhetskravet.
Eftersom insikten enligt regeln inte måste vara konkret, det vill säga att den
kontraktsbrytande parten verkligen insett väsentligheten, är de övriga fallen
självreglerande. När ett avtalsbrott typiskt sett är av väsentlig betydelse är
synbarhetskravet uppfyllt redan genom att gäldenären borde insett avtalsbrottets
väsentliga betydelse av avtalsbrottet. Det talar för att insiktskravet som
förekommer i lagstiftningen är ämnat att fördela risken på borgenären när ett
avtalsbrott är av väsentlig betydelse för denna men typiskt sett inte kan anses vara

1106

Prop. 1988/89:76 s. 134. Jfr dock Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i
transporträttslig miljö, Diss., Uppsala: Iustus, s. 213–214 som menar att insiktskravet i köplagen inte
motiveras av köplagens förarbeten. Det kan vidare nämnas att Heidbrink på s. 216 i angivet
arbete gör en poäng av att insiktskravet bara förekommer i vissa lagregleringar. De lagar som
saknade insiktsrekvisit i exemplen var kommissionslagen och sjölagen. Vid det tillfället gällde den
gamla kommissionslagen och de exempel på hävningsregler som saknade insiktsrekvisit hade
gemensamt att vara av äldre börd. Numera har den nya kommissionslagen trätt i kraft och det
kan konstateras att ett insiktsrekvisit infördes i den nya lagens hävningsregel.
1107

Taxell E., 1972, Avtal och rättsskydd, Åbo: Åbo akademi, s. 216. Krzymowska A., 2018,
Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling, Diss., Stockholm: Jure, s. 301.
1108

Jfr 51 § 2st och 52 § 2st 1914 års kommissionslag med 35 § 1st 1p i den nya lagen.

1109

Prop. 2008/09:88 s. 147.

361

det och motparten inte gjorts särskilt uppmärksammad på den särskilda
förutsättningen:
Det skulle dock kunna vara oskäligt mot den andra parten om det fanns
uppsägningsrätt även när betydelsen av avtalsbrottet inte var känd eller ens borde
ha varit känd för denne. Rätt till förtida uppsägning bör därför föreligga bara om
den som begick avtalsbrottet insåg eller borde ha insett avtalsbrottets betydelse för
den andra parten […].1110
Om ett mindre avtalsbrott av viss karaktär allmänt sett inte kan vara av väsentlig
betydelse för en part i ett kommissionsförhållande, men det på grund av särskilda
förhållanden hos den aktuelle parten kommer att få stor betydelse, kan denne ha
rätt att häva avtalet. En förutsättning är dock att den som begick avtalsbrottet insåg
vilken betydelse avtalsbrottet hade för den drabbade parten eller på grund av
omständigheterna borde ha insett det.1111

När väsentlighet är ett kriterium för att avtalsbrott ska vara hävningsgrundande
finns det en del som talar för att det följer av allmänna principer att väsentligen
av det aktuella avtalsbrottet måste ha varit synbar för den avtalsbrytande parten.
Hur det verkligen förhåller sig är dock ännu oklart.1112 Den eventuella principen
kommer till uttryck i ett det mönster som framträder på det lagreglerade området
i svensk rätt och i de transnationella referensverken där mönstret är enhetligt och
väl överensstämmande med synbarhetskravet enligt svensk rätt.1113
Oavsett hur det verkligen förhåller sig i frågan om huruvida ett självständigt
insiktsrekvisit följer av allmänna principer om hävningsrätt står det klart att
gäldenärens insikt om avtalsbrottets väsentlighet åtminstone har betydelse för
hävningsrätten. Minst genom sin påverkan inom ramen för
1110

Prop. 2008/09:88 s. 68–69. Vid citatet hänvisas jämförelsevis till reglerna i köplagen
respektive agentlagen. Liknande argumentation förekommer i förarbetena till nu gällande lag om
handelsagentur. Prop. 1990/91:63 s. 38.
1111

Prop. 2008/09:88 s. 147.

1112

Bengtsson B., 1967, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott, Stockholm: Norstedts, s.

209.
1113

Jfr dock Heidbrink J., 2005, Logistikavtalet: allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, Diss.,
Uppsala: Iustus, s. 213–214 och 218 som menar att några rättspolitiska skäl för ett allmänt
synbarhetskrav inte kommer till uttryck på det reglerade området och att det inte kan slås fast att
ett sådant allmänt krav existerar i oreglerade fall.
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väsentlighetsbedömningen. Även om synbarhetskravet inte skulle följa av
allmänna principer kan ett självständigt krav på insikt tillämpas analogvis. Med
hänsyn till kravets allmänna karaktär, att det inte är hänförligt till ett visst
karaktäristika hos en viss avtalstyp, samt att det är förekommande för en bred
samling avtalstyper på det lagreglerade området torde möjligheten till analogier
vara stor. De flesta avtal på det oreglerade området har strukturell likhet med
avtalstyper som omfattas av lagreglerna och utfallslikheten torde vara lika
träffsäker. Det är när det kommer till ändamålslikhet som det blir mer osäkert,
det är också där tveksamheterna för frågan om förekomsten av en allmän princip
förekommer. Godtas de antaganden om riskfördelning och jämvikt i
avtalsförhållandet som gjorts gällande ovan torde emellertid följa att likhet
föreligger för de allra flesta tänkbara fall på det reglerade området.

12.4

Hävning vid anteciperat avtalsbrott

12.4.1 Inledande anmärkningar
Möjligheten att häva ett avtal vid anteciperat avtalsbrott torde följa av allmänna
principer.1114 Hävningsrätten vid anteciperade avtalsbrott är ur
naturaborgenärens perspektiv av särskilt stor betydelse vid tjänster eftersom
hävning för redan utförd prestation i princip är utesluten.1115 Om befarade
avtalsbrott inte utgjorde grund för hävning skulle det innebära att beställaren av
en tjänst i princip skulle tvingas både invänta avtalsbrottet och utge ersättning
för det arbete som utförts under tiden.
Principen om rätt till hävning i nu aktuella fall är inte utan begränsningar.
Naturagäldenären kan värja sig från hävningen genom att ställa fullgod säkerhet

1114

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 104. Ramberg C., Ramberg J., 2016, Allmän avtalsrätt,
Stockholm: Wolters kluwer, s. 235. Lilleholt K., 2017, Kontraktsrett og obligasjonsrett, Oslo: Cappelen
damm, s. 314. Jfr 44 § 2st och 62 § köplagen, 21 § 3–4st och 29 § konsumenttjänstlagen. CISG
art. 71–72. DCFR III.– 3:504. PECL 9:304. UPICC 7.3.4. Restatement of Nordic Contract Law §
8–11(4).
1115

Se härom i avsnitt 12.2.3 och 12.2.4.
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för sin fullgörelse.1116 Som vid inträffade avtalsbrott står den part som på egen
hand verkställer hävning genom inställande av egen prestation och underlåtelse
att medverka till avtalets efterlevnad en risk att själv behöva ersätta motparten
för dennes förlust.1117 Därmed torde det vara av vikt att reglerna för hävningsrätt
vid anteciperat avtalsbrott är förutsebara så att den part som vill utnyttja reglerna
har möjlighet att bedöma risken.1118
Hävningsregeln för anteciperat avtalsbrott har i litteraturen beskrivits på det
sätt att hävning är möjlig ”om det står klart att det kommer att inträffa ett väsentligt
kontraktsbrott”.1119 Av denna föreslagna formulering följer två uppenbara frågor,
nämligen vad som menas med anteciperingsgraden står klart samt vad som gäller
för det befarade avtalsbrottets väsentlighet. Utöver dessa två frågor finns
anledning att dela upp frågan om hävningsrätt vid anteciperade avtalsbrott
avseende den grund som anteciperingen vilar på. I litteraturen görs skillnad på
avtalsbrott som befaras på grund av att gäldenären förklarar sig vägra fullgörelse
(vägran) och då avtalsbrott kan anteciperas på grund av gäldenärens bristande
förmåga till fullgörelse (oförmåga).1120 Med vägran avses inte bara ren ovilja till
fullgörelse utan även fall då gäldenären förklarar att denne inte anser sig bunden
av avtalet i sin helhet eller ett visst villkor däri. Därutöver finns det anledning att
särskilt diskutera motpartens insolvens.1121
Av anteciperingsregeln i DCFR följer uttryckligen att både en
vägransförklaring från motparten och faktumet att framtida avtalsbrott av
väsentlig betydelse står klart är hävningsgrundande.1122 Det kan sättas i fråga om

1116

Jfr 62 § Köplagen. Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2
häftet. Allmänna ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 196. Lilleholt K., 2017, Kontraktsrett og
obligasjonsrett, Oslo: Cappelen damm, s. 314.
1117

Prop. 1988/89:76 s. 181. NU 1984:5 s. 344. Jfr avsnitt 12.3.

1118

Jfr avsnitt 11.5.
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Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 196.
1120

Bengtsson B., 1967, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott, Stockholm: Norstedts, s.
215–216. Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 103.
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denna distinktion är av någon praktisk nytta. Spontant torde en vägransförklaring
av borgenären uppfattas som en omständighet vilken innebär att det står klart att
framtida avtalsbrott kommer att inträffa. Av förarbetena till köplagen framgår att
orsaken till anteciperingen inte har någon betydelse. Tillämpningsområdet för
26 § köplagen är således bredare än för både stoppningsrätten enligt 61 § och för
de påföljder som kan göras gällande vid inträffat avtalsbrott.1123
Innan väsentlighetskravet och anteciperingsgraden diskuteras är det därmed
på sin plats att säga något om huruvida orsaken till anteciperingen har inverkan
på hävningsrätten.
12.4.2 Vägran, oförmåga och insolvens
Vägran kan ha olika form. Det kan vara fråga om otillåten detention eller
retention, en gäldenär som inte anser sig bunden av avtalsvillkoren eller
frånträder avtalet på grund av ovilja. Även när parterna är oense om hur
prestationen enligt avtalet ska utföras och borgenären ställer orimliga villkor för
fullgörelsen utgör en förklarad ovilja från gäldenären befarat avtalsbrott.1124
I litteraturen anges att det är osäkert vad som gäller för vägran på det
oreglerade området och tre huvudsakliga lösningar för problemet presenteras
därvid. För det första att ett meddelande om vägran betraktas som ett anteciperat
avtalsbrott, för det andra att en sådan förklaring ska betraktas som ett inträffat
avtalsbrott och för det tredje att meddelande om vägran inte ska ges någon
relevans överhuvudtaget.
Som exempel på en situation när det är lämpligt att inte ge vägran någon
rättslig relevans alls nämns i litteraturen att naturaprestationen redan är fullgjord

1123

Det är till synes både själva orsaken till det väntade avtalsbrottet och orsaken till farhågorna
som är orsaksneutrala. Prop. 1988/89:76 s. 181.
1124

Bengtsson B., 1967, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott, Stockholm: Norstedts, s.
215–216. Även Hellner m.fl. likställer situationen då gäldenären inte går med på otillåtet höga
villkor för fullgörelse med vägran till fullgörelse. Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell
avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 103.
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och att penninggäldenären meddelar att denne inte kommer att betala.1125 För
avhandlingsämnet är just det exemplet inte av relevans med hänsyn till att det rör
borgenärens kontraktsbrott. Det motsatta förhållandet, det vill säga vägran att
utföra naturaprestation vid redan erlagd betalning, är en långt mer komplex
situation.1126 Med hänsyn till de stora svårigheter och den begränsade möjligheten
att få till stånd fullgörelse bör omständigheten att betalning redan erlagts inte
påverka rätten att häva vid anteciperade avtalsbrott.1127
För modellen att betrakta vägran som en grund att befara avtalsbrott förordas
en likalydande tillämpning som vid oförmåga i oreglerade fall.1128 Denna
utgångspunkt är förhärskande inom köprätten och påföljderna som kan
aktualiseras vid vägran är alltså de som följer av reglerna i 61–63 § köplagen,
närmare bestämt 62 § i fråga om hävning.1129
Angående lösningen som innebär att en vägransförklaring betraktas som ett
inträtt avtalsbrott hänvisas i litteraturen till regeln i 32 § kommissionslagen. Där
stadgas att avtalet upphör om kommissionären avsäger sig uppdraget.1130 Det
framgår uttryckligen i lagtexten att stadgandet är tillämpligt även i fall där så sker
utan fog. I förarbetena till kommissionslagen framhålls att nämnda regel är ett
uttryck för den allmänna rättsgrundsatsen om att syssloman inte kan tvingas till
fullgörelse. För frågan om rätt till hävning finns det här en viktig poäng att göra.
Huruvida det föreligger hävningsrätt eller inte har inget att göra med huruvida
avtalsförhållandet kan upphöra. Hävningsrätt handlar om möjligheten att få
avtalsförhållandet att upphöra utan att drabbas av påföljd.

1125

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 103–104. Det synes förvisso rimligt att i ett sådant fall inte
medge hävning med hänsyn till den goda möjligheten att få till stånd fullgörelse. För fall då
betalning inte ens med exekutiva medel kan frambringas bör hävning emellertid vara den enda
rimliga lösningen.
1126

Jfr avsnitt 10.1.

1127

Jfr 64 § 2st köplagen om verkan av hävning, tillämplig både vid hävning på grund av
inträffade och anteciperade avtalsbrott.
1128

Närmare härom nedan.

1129

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 103.
1130

Detsamma gäller om kommittenten återkallar uppdraget.
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Det är nog förvisso så, att när en kommissionär utan fog avsäger sig ett
uppdrag föreligger grund för hävning. Frågan är dock rent teoretisk i dessa fall
eftersom avtalsförhållandet upphör redan genom kommissionärens meddelande
om vägran, någon hävningsförklaring krävs alltså inte. Verkningarna av ett dylikt
upphörande torde vara detsamma som vid hävning men någon hävning i
bemärkelsen extraordinär uppsägning är det inte fråga om.
Det kan vidare sättas i fråga vilken nytta det skulle medföra att i vissa fall
betrakta vägran som ett inträffat avtalsbrott. Då hävningsrätt följer av allmänna
principer i båda fallen och den enda egentliga skillnaden i rätten att göra påföljden
gällande vilar i den sannolikhetsbedömning som måste göras vid anteciperade
avtalsbrott låter sig en relevant motivering till uppdelningen inte konstrueras.
Vägran från motparten torde i alla händelser innebära att framtida avtalsbrott
betraktas som mycket sannolikt. Det kan därmed konstateras att alla fall av
vägran bör betraktas som fall av anteciperade avtalsbrott eftersom det synsättet i
störst grad bidrar till harmoni i rättssystemet, givet att saken redan betraktas så
inom köprätten.1131
Sammanfattningsvis är den mening som här förordas vid fall av vägran att
dessa i alla händelser ska omfattas av principen om hävningsrätt vid anteciperade
avtalsbrott. Det innebär alltså att samma ordning ska gälla vid vägran som vid
oförmåga.
En specifik typ av oförmåga föreligger när naturagäldenären är insolvent.
Gällande insolvensfallen bör skiljas på ordinär insolvens och konkursfallen. Är
gäldenären insolvent men utan att ha gått i konkurs torde förebilden i 62 §
köplagen gå att tillämpa. Det ska då särskilt erinras om gäldenärens möjlighet att
undvika hävning genom att ställa godtagbar säkerhet för fullgörelsen.1132
I konkursfallen är saken emellertid långt mer komplex. Framförallt försvåras
bilden av en mängd regler med varierat innehåll. I 63 § köplagen regleras en rätt
för konkursboet att inträda i avtalet under vissa förutsättningar och förhållande
mellan nämnda regel och den om rätt till hävning vid anteciperat avtalsbrott är

1131

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 103.
1132

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 88.
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inte helt klar.1133 Vidare stadgar reglerna i 27 § agentlagen och 36 § 1st
kommissionslagen att avtalet upphör om någon av parterna försätts i konkurs.
Vidare finns regler om naturagäldenärens konkurs av intresse för ämnet bland
annat i 4 kap. 26 § Jordabalken, CISG art. 72 och 3 kap. 9–10 §
försäkringsavtalslagen. Utan vägledande praxis är frågan alltjämt osäker och
någon slutsats om gällande allmänna principer för hävningsrätt vid motpartens
konkurs kan inte dras för avtal om tjänster i oreglerade fall. Analogier, framförallt
till de centrala förmögenhetsrättsliga regleringarna torde vara möjliga och en
generell utgångspunkt om att låta köplagens regler vara vägledande för avtal som
präglas av resultatplikt torde kunna antas. Vid varaktiga avtal ligger det närmare
tillhands att ta intryck av reglerna i kommissionslagen och agentlagen. Även om
dessa inte reglerar hävningsrätt per se utan snarare automatiskt upphörande vid
konkurs talar de för att hävningsrätt föreligger även om sådant upphörande inte
anses gälla i ett oreglerat fall.1134 Med rådande rättsläge gör den som vill kunna
göra hävningsrätt gällande vid motpartens eventuella konkurs klokt i att avtala
därom.1135
12.4.3 Väsentlighet vid anteciperat avtalsbrott
På det lagreglerade området används olika uttryck för digniteten av det befarade
avtalsbrottet, innebörden av dem torde dock vara i stort sett enhetligt. Av
köplagens regel om hävning vid befarat avtalsbrott i 62 § hänvisas till att det
hypotetiska avtalsbrottet ska ge rätt till hävning. Det kan inte tolkas på annat sätt
än att det avtalsbrott som anteciperas måste antas uppfylla förutsättningarna för
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Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 92.
1134

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 94.
1135

Det kan diskuteras huruvida det alltid är möjligt att avtala om rätt till hävning. När regler om
konkursboets rätt att inträda i avtalet gäller är det inte säkert att ett sådant avtalsvillkor kommer
att få avsedda rättsverkningar. Se Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II:
Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 92–93.
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hävning vid inträffat avtalsbrott.1136 Med andra ord ska det vara fråga om ett
befarat avtalsbrott av väsentlig betydelse för gäldenären.1137
Av konsumenttjänstlagens motsvarande regler i 21 § 3–4st och 29 § 2st stadgas
uttryckligen att det anteciperade avtalsbrottet ska vara av väsentlig betydelse.1138
Ingenting tycks tala för att det skulle vara fråga om särskilt stränga krav på
väsentligheten eller att väsentlighetsbedömningen skulle ske i särskild ordning
vid befarade avtalsbrott. Snarare talar formuleringen i köplagen med den
implicerade hänvisningen till reglerna om hävning vid inträffat avtalsbrott för
motsatsen.
Något bör också sägas om förhållandet mellan väsentlighetsbedömningen vid
inträffade avtalsbrott och risken för upprepade avtalsbrott.1139 Hävningsrätten
vid anteciperat avtalsbrott är inte en regel om undantag från väsentlighetskravet.
Om ett inträffat avtalsbrott i ett varaktigt avtal bedömts som icke väsentligt bör
risken för upprepat kontraktsbrott tagits i beaktande och rättsystematiskt
förefaller det därför underligt om borgenären i ett sådant fall skulle få häva på
grund av antecipering av upprepat avtalsbrott.1140
12.4.4 Anteciperingsgraden
En fråga av central vikt för möjligheten att häva avtal vid anteciperat avtalsbrott
är den om vilken grad anteciperingen måste ha. Det vill säga hur sannolikt ett
framtida hävningsgrundande avtalsbrott är.1141
Av 62 § köplagen, vilken både här och i litteraturen förordas som uttryck för
den allmänna princip som gäller i oreglerade fall, framgår att det ska stå klart att

1136

Lilleholt K., 2017, Kontraktsrett og obligasjonsrett, Oslo: Cappelen damm, s. 314. Prop.
1988/89:76 s. 181. NU 1984:5 s. 344.
1137

Jfr 25 och 39 § köplagen.

1138

Likt regleringen för inträffade avtalsbrott stadgas dock ett kvalificerat väsentlighetskrav för
hävning av redan utförd prestation i 21 § 3st .
1139

Jfr angående återkommande förpliktelser och reglerna om succesiv leverans i avsnitt 12.2.3.

1140

Bengtsson B., 1967, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott, Stockholm: Norstedts, s.
220–221.
1141

Ramberg C., Ramberg J., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm: Wolters kluwer, s. 235.
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avtalsbrott kommer att inträffa. Av reglerna i konsumenttjänstlagen krävs istället
att det finns starka skäl att anta framtida avtalsbrott.
Angående begreppet starka skäl i konsumenttjänstlagen kan noteras att samma
anteciperingskrav ställs för näringsidkarens rätt att häva vid anteciperat
avtalsbrott på konsumentens sida.1142 Det torde tala för att den från övriga
rättsområden avvikande begreppsanvändningen inte är ämnad att belysa en
skillnad som gör sig gällande på grundval av konsumentskyddet.
Det ska också erinras att begreppet starka skäl anges som sannolikhetsgrad för
anteciperat avtalsbrott i 61 § 1st köplagen som reglerar detentionsrätt för båda
parterna, den så kallade stoppningsrätten. Det kan förutsättas att denna
anteciperingsgrad är lägre än den som gäller enligt 62 § vilket måste anses vara
försvårande för den som vill påstå att de båda sannolikhetsgraderna är
jämförbara.1143
Det bör dock kunna antas att någon egentlig skillnad mellan begreppet står
klart och starka skäl såsom sannolikhetsgrad för hävningsrätt vid befarade
avtalsbrott inte föreligger.1144 Även i den internationella köplagen och de
transnationella principsamlingarna förekommer som nämnt regler om hävning
vid anteciperat avtalsbrott. Samtliga studerade referensverk kräver att det ska stå
klart att avtalsbrott kommer att inträffa.1145
En slutsats om att den allmänna regeln om hävningsrätt vid anteciperat
avtalsbrott kräver att det står klart att ett avtalsbrott ska inträffa bör således kunna
dras. Den naturliga följdfrågan blir då vad som egentligen ligger i det uttrycket.
1142

47 § konsumenttjänstlagen.

1143

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 196–197. Haaskjold E., 2017, Obligasjonsrett: en innføring,
Oslo: Universitetsforlaget, s. 195. Prop. 1988/89:76 s. 181. NU 1984:5 s. 343.
1144

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 197. Prop. 1984/85:110 s. 238 där formuleringen ”står klart
eller är i hög grad sannolikt” används vid diskussion om 21 § 2st som enligt sin ordalydelse alltså
kräver starka skäl att anta. I det nordiska köplagsförslaget används begreppet står klart synonymt
med hög grad av sannolikhet. NU 1984:5 s. 343.
1145

CISG art. 71–72 (står klart, is clear på engelska). DCFR III.– 3:504 (becomes clear). PECL
9:304 (is clear). UPICC 7.3.4 (is clear). Restatement of Nordic Contract Law § 8–11(4) (is clear).
Se angående innebörden av clear I Ramberg C., Ramberg J., 2016, Allmän avtalsrätt, Stockholm:
Wolters kluwer, s. 236.
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Av förarbetena på det lagreglerade området kan utläsas att det ska vara fråga om
en hög grad av sannolikhet.1146 Ett uttryck som användes gällande äldre rätt är att
det ska vara fråga om till visshet gränsande sannolikhet.1147 Det är alltså ett mycket
högt ställt krav på sannolikhet.
En fråga som i sammanhanget aktualiseras av UPICC 7.3.4. är huruvida det
föreligger en rätt för borgenären att kräva godtagbar säkerhet vid lägre grad av
sannolikhet. Enligt nämnda princip inträder rätt att häva ett avtal om det är
sannolikt1148 att ett väsentligt avtalsbrott kommer att inträffa. Något stöd för att
en liknande ordning ska gälla i svensk rätt finns dock till synes inte. Möjligen kan
viss ledning hämtas i reglerna om motpartens konkurs. I 63 § köplagen stadgas
att borgenären efter att konkursboet inträtt i avtalet för kräva säkerhet för sin
fordran om anstånd med fullgörelse har getts. Utan ytterligare stöd går det
emellertid inte dra någon generell slutsats i frågan.

1146

Prop. 1984/85:110 s. 238. NU 1984:5 s. 343.

1147

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 104. Jfr ang. norsk rätt Haaskjold E., 2017, Obligasjonsrett: en
innføring, Oslo: Universitetsforlaget, s. 195 där uttrycket en till visshet grensende sannsynlighet används.
1148

“A party who reasonably belives that there will be a fundamental non-performance.” UPICC 7.3.4.

371

13 Skadestånd
13.1

Inledande anmärkningar

Allmänna skadeståndsrättsliga grundsatser är i allmänhet inte knutna till specifika
avtalstyper, även om det finns vissa frågor som gör sig mer påminda för en del
avtal. Ett sådant exempel är produktansvaret som naturligen kommer i fråga först
och främst vid prestation av egendom.1149 Att närma sig ämnet inomobligatoriska
skadestånd för avtal om tjänster specifikt faller sig således inte lika naturligt som
för exempelvis prisavdrag. Här har därför ett särskilt fokus dels på de
grundläggande förutsättningarna för skadestånd och därutöver särskilda frågor
för tjänsterna fått stå i fokus. Någon fullständig genomgång av den
inomobligatoriska skadeståndsrätten skulle inte kunna göras rättvis i det här
sammanhanget.
Som antytts är det nödvändigt att behandla de inomobligatoriska
skadestånden för sig eftersom de i vissa avseenden avviker från innehållet i den
utomobligatoriska skadeståndsrätten.1150 Samtidigt är reglerna för den inomrespektive utomobligatoriska skadeståndsrätten i flera fall sammanflätade och
förhållandet mellan inomobligatoriska skadestånd å ena sidan och
utomobligatoriska å den andra förtjänar därför inledningsvis särskild
uppmärksamhet.
I svensk rätt är den allmänna skadeståndslagen tillämplig inte bara på
utomobligatoriska fall utan gäller även uttryckligen avtalsförhållanden. I
praktiken är lagens betydelse emellertid kraftigt begränsat. Av 1 kap. 1 §
skadeståndslagen framgår inte bara att särskilda föreskrifter för skadestånd i
inomobligatoriska förhållanden och avtalsvillkor med avvikande innebörd sätter
lagens regler ur spel . Stadgandet innebär dessutom att vad som i övrigt följer av
regler för skadestånd i avtalsförhållanden går före lagreglerna. Det innebär att
1149

Liknande ansvar kan emellertid göras gällande exempelvis inom ramen för rådgivaransvaret
då en viss produkt rekommenderas för ett specifikt ändamål. Jfr härom nedan angående det så
kallade dillodlarmålet i avsnitt 13.3.6.
1150

Bengtsson B., Ullman H., Unger S., 2013, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden,
Stockholm: Jure, s. 17.
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vad som följer av köplagens skadeståndsregel utgör lex specialis till
skadeståndslagen samt att lagen är dispositiv och kan åsidosättas av parternas
viljeförklaringar.1151
Särskilda regler om skadestånd i avtalsförhållanden hittas inte bara i
lagstiftning och ordalydelsen ”vad som i övrigt följer” i skadeståndslagens
tillämplighetsbestämmelse måste innebära att det är andra regler än de som följer
av särskilda föreskrifter som åsyftas. Kontraktuella skadestånd omfattas i stor
utsträckning av allmänna principer och det inledande stadgandet i
skadeståndslagen får förstås så att även dessa går före. Exempelvis kan nämnas
att culparekvisitet i 2 kap. 1 § skadeståndslagen inte alltid gäller i
kontraktsförhållanden på det sätt som framgår av lagen ens i oreglerade fall. Inte
heller är brott ett krav för ersättning av ren förmögenhetsskada i
kontraktsförhållanden. Det följer av ordalydelsen i 2 kap. 2 § skadeståndslagen
att sådan skada bara ersätts om den uppstår genom brottslig handling men
eftersom annat följer av allmänna principer om skadestånd i
kontraktsförhållanden och stadgandet i 1 kap. 1 § skadeståndslagen ger en sådan
princip företräde kan ren förmögenhetsskada som uppstår genom avtalsbrott
alltså ändå grunda skadeståndsrätt.1152
Hellner och Radetzki diskuterar problemet med konkurrerande
ansvarsgrunder, det vill säga att gäldenären har rätt till skadestånd både på inomoch utomkontraktuell grund. Problematiseringen består i fråga om det ena eller
det andra systemet är mer fördelaktigt och huruvida möjlighet då finns att välja
regelsystem. Skadeståndsreglerna, menar författarna, är ofta mer fördelaktiga i
kontraktsförhållanden. Men i vissa fall, till exempel då ersättningsnivån begränsas
till priset för tjänsten skulle det vara mer fördelaktigt att tillämpa
skadeståndslagens regler.1153 Med hänsyn till det ovan diskuterade stadgandet om
skadeståndslagens tillämpningsområde synes problemet emellertid vara av rent
1151

Bengtsson B., Ullman H., Unger S., 2013, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden,
Stockholm: Jure, s. 18. Bengtsson B., 2007, Allmänna principer om kontraktsansvar?, i LindellFrantz E., m.fl., (red.), Festskrift till Lars Gorton, Lund: Juristförlaget, s. 17–33 på s. 17–18.
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Bengtsson B., Ullman H., Unger S., 2013, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden,
Stockholm: Jure, s. 19–21. Hellner J., Radetzki M., 2018, Skadeståndsrätt, Stockholm: Norstedts, s.
68 och 89–91.
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Hellner J., Radetzki M., 2018, Skadeståndsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 91–92.
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teoretiskt intresse när skadan orsakats genom avtalsbrott. Att skadeståndslagens
regler är subsidiära till särskilda föreskrifter, parternas avtal och vad som i övrigt
följer av regel om skadestånd i kontraktsförhållanden torde utesluta möjligheten
att konkurrerande anspråk verkligen ska kunna föreligga.1154
Regler om skadestånd vid gäldenärens kontraktsbrott finns över hela det
förmögenhetsrättsliga området.1155 Innehållet i dessa regler är brokigt och
framställning över innehållet på det reglerade området skildras bäst med en
uppdelning av den skadeståndsrättsliga ansvarsgrunden för ögonen. Den
divergerade regleringen för rätt till skadestånd är ett uttryck för områdets
komplexitet. Det går knappast tala om en princip om rätt till skadestånd i
kontraktsförhållanden.1156 Det är snarare fråga om ett ämnesområde för vilket en
mängd principer om skadestånd råder. Vissa grundläggande frågor om
förutsättningar för skadestånd såsom adekvans är emellertid desamma för hela
skadeståndsrätten.1157

13.2

Förutsättningar för skadestånd

13.2.1 Uppkommen skada
Det kan förefalla självklart att skada är ett krav för att skadestånd ska kunna utgå
men det finns anledning att särskilt beröra kravet på skada. Inledningsvis ska det
erinras att det är ekonomisk skada det ska vara fråga om.1158 Att en part är
missnöjd räcker alltså inte för skadeståndsskyldighet. Om en kommissionär inom
ramen för ett avtal om inköpskommission helt frångår huvudmannens
instruktioner och förvärvar egendom som huvudmannen inte är intresserad av
föreligger givetvis fel i tjänsten och ett flertal rättsverkningar kan tänkas, dock
1154
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inte skadestånd. Åtminstone inte om affärerna i sig varit goda i ekonomiskt
hänseende eftersom någon ekonomisk skada då inte uppkommit.
Huvudmannens förmögenhetsmassa minskar inte om kommissionären för
dennes räkning och med dennes medel köper en båt med ett marknadsvärde som
minst motsvarar priset. Att uppdraget egentligen gick ut på att köpa en bil
påverkar inte den bedömningen. I praktiken är risken för följdskador vid ett
sådant avtalsbrott stor och möjligheten till skadestånd för sådana förluster är
möjlig, investeringen i sig innebär dock ingen skada.
För att skada ska anses föreligga ska gäldenärens totala förmögenhetsmassa
alltså anses ha minskat. Det kan vara fråga både om den faktiska och om en
hypotetisk förmögenhetsmassa. Detta kan också uttryckas som det positiva och
det negativa kontraktsintresset. Ersättning för det negativa kontraktsintresset
innebär att gäldenärens förmögenhetsmassa, så som den var vid avtalet ingående,
ska återställas. Denna ersättningsform är för avtalsrättens del att betrakta som en
undantagssituation som framförallt gäller vid olika typer av ogiltighet.1159
Ersättning för det positiva intresset går ut på att försätta gäldenärens i det
ekonomiska läge som denne skulle varit i om avtalet hade fullgjorts. Det är alltså
fråga om att bedöma ett hypotetiskt händelseförlopp för att söka fastställa
borgenärens ekonomiska ställning givet att avtalsbrottet inte hade inträffat.1160 I
svensk rätt är huvudregeln att ersättning vid kontraktsbrott ska utges efter det
positiva kontraktsintresset.1161
13.2.2 Kontraktsbrott
Det har nu redan antytts att en förutsättning för att kontraktuella skadestånd ska
komma ifråga är att skadan uppstått genom kontraktsbrott, åtminstone gäller
detta när skadan är en så kallad ren förmögenhetsskada. En distinktion mellan de
1159
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olika skadetyperna vad gäller kravet på att skadan ska ha orsakats genom
kontraktsbrott synes emellertid vara av rent teoretiskt intresse. Om sak eller
personskada orsakas på annat sätt än genom kontraktsbrott inom ramen för ett
avtalsförhållande mellan två parter, i de få fall en sådan situation skulle kunna
uppstå, är slutsatsen inte att skadestånd är uteslutet. Om övriga förutsättningar
för skadestånd föreligger kan ersättning i sådana fall sökas på utomobligatorisk
grund. Nyttan med att ställa upp ett krav om att skadan ska uppstå genom
avtalsbrott har främst betydelse för de rena förmögenhetsskadorna. Om inget
krav på avtalsbrott tillämpades skulle normala affärstransaktioner kunna grunda
skadestånd och detta är problematiskt bara vid ren förmögenhetsskada. Om sak
eller personskada orsakas genom normal affärsverksamhet bör detta givetvis
ersättas när de allmänna förutsättningarna för skadestånd föreligger. Med ren
förmögenhetsskada är saken en annan. Bengtsson nämner som exempel att ett
företag med lagliga metoder konkurrerar ut ett annat.1162 Sådan ekonomisk
förlust ska givetvis inte ersättas genom skadeståndssystemet, ens när det
föreligger oaktsamhet och adekvat kausalitet.
Kravet på avtalsbrott är en utgångspunkt men som så ofta annars kan
undantagsfall tänkas. I rättsfallet NJA 2014 s. 760 fastslog Högsta domstolen att
en part i en kontraktskedja på utomobligatorisk grund inte kan få bättre rätt mot
en skadegörande part längre bak i kontraktskedjan. En på utomobligatorisk
grund konstaterad ersättningsrätt ansågs kunna inskränkas av villkor i avtalet.
Rättsfallet ger således uttryck för att skadestånd som får anses vara
inomobligatoriska i det hänseendet att det omfattas av kontraktsrättsliga
begränsningar kan uppstå på utomobligatorisk grund. Kravet om att skadan ska
uppstå genom kontraktsbrott är emellertid en utgångspunkt i svensk rätt.1163
13.2.3 Adekvat orsakssamband
En grundläggande förutsättning för rätt till ersättning för uppkommen skada är i
svensk skadeståndsrätt att det ska föreligga ett adekvat orsakssamband mellan
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den skadegörande handlingen och skadan. Förutsättningen gäller över hela det
skadeståndsrättsliga området,1164 innebörden av adekvansläran torde emellertid
inte kunna uppfattas lika för alla typer av skadestånd. För kontrakträttens del
utgör avtalsvillkoren en bedömningsfaktor som ger begreppet adekvat kausalitet
en annan innebörd än när det används för utomobligatoriska skadestånd.1165 För
kontraktuellt ansvar torde som ovan nämnt, i regel också krävas att
orsakssambandet ska gälla förhållandet mellan ett kontraktsbrott och skadan.1166
Kravet på orsakssamband för inomobligatoriska skadestånds del kan uttryckas
som att avtalsbrottet är en nödvändig förutsättning för att skadan uppstod. Med
hänsyn till att en förutsättning om orsakssamband ensamt skulle leda till ett
oproportionerligt stort ansvar krävs dessutom att orsakssambandet ska vara
adekvat.
Att orsakssambandet ska vara adekvat innebär att det ska föreligga ett
tillräckligt nära samband mellan kontraktsbrottet och skadan. Förlusten ska med
andra ord ha legat i farans riktning vid kontraktsbrottet, helt slumpmässiga
skador ersätts inte.1167 I denna förutsättning ligger ett krav om förutsebarhet,1168
för detta finns ett antal uttryck på det reglerade området. Enligt CISG gäller en
begränsning i skadeståndsskyldigheten som innebär att ersättningen inte kan
överstiga den förlust som den skadegörande parten borde förutsett som en möjlig
följd av avtalsbrottet med hänsyn till de omständigheter denne borde känt till.1169
Motsvarande princip återfinns också i de transnationella principsamlingarna.1170
En regel i samma anda återfinns också i 70 § 2st köplagen, men denna är betydligt
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strängare mot den skadegörande parten. Nämnda regel i köplagen är utformad
som en jämkningsregel, tillämplig när skadeståndet med hänsyn till
förutsebarheten är oskälig.
Dessa skillnader är av större intresse för skadeståndets beräkning än för nu
aktuella fråga om adekvans, det kan så här långt åtminstone konstateras att det
förekommer vissa uttryck för att förutsebarhet är av relevans för möjligheten till
ersättning på det reglerade området.
I litteraturen har den allmänna principen om adekvat kausalitet beskrivits som
en begränsning av ansvaret för skador som är ”alltför svårförutsebar, säregen till sin
typ eller avlägsen”.1171 Bedömningen av förutsebarheten av en viss skada ska utgå
från en genomsnittlig person i samma situation, givetvis med ytterligare hänsyn
till vad parten utöver det faktisk visste.1172 Avtalets karaktär kan således också få
inverkan på adekvansbedömningen. En genomsnittlig konsument vid arbete på
egendom kan inte antas ha fackkunskaper för en bransch i samma utsträckning
som en beställare av skatterådgivningstjänster i kommersiella förhållanden.1173
Ansvarsbegränsningen om adekvat kausalitet är emellertid inte utan undantag.
Om den skadegörande handlingen utgör ett särskilt allvarligt åsidosättande av
förpliktelserna enligt avtalet kan ersättningsansvaret omfatta även rent
slumpmässiga skador som uppstår som en följd av avtalsbrottet. Undantaget
följer av principen om casus mixtus, det vill säga olyckshändelse vid vållande.1174
Ett typexempel för casus mixtus i avtalsförhållande är att skada uppstår i
omhändertagen egendom på grund av att uppdragstagaren underlåter att följa
särskilda instruktioner för egendomens förvaring.1175
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13.2.4 Skadeståndsrättslig ansvarsgrund
Huvudregeln i såväl svensk som nordisk förmögenhetsrätt är att skadestånd utgår
vid vårdslöst orsakande av skada.1176 Den brokiga regleringen på tjänsteområdet
föranleder emellertid ett behov att ifrågasätta nämnda huvudregel. I modern tid
har regler om kontrollansvar förts in i köplagen, konsumentköplagen och
konsumenttjänstlagen. I kommissionslagen, agentlagen och ett antal andra lagar
regleras istället ett presumtionsansvar.1177 För vissa typer av skador regleras
istället ett strikt ansvar.1178
För vissa avtalstyper torde det gå att tala om ett generellt undantag från
huvudregeln om culpa. I andra fall går mönster förvisso att utläsa på det
lagreglerade området men starka skäl talar för att inte tillskriva det faktumet
betydelse för frågan om förekomsten av en allmän princip.
Ämnet är som sagt brokigt och även om det är svårt att dra generella slutsatser
finns anledning att behandla de olika ansvarsgrunderna särskilt, framförallt för
att tjäna likhetsargumentation vid analogislut.1179
Om nu utgångspunkten är att culpaansvaret är en allmän rättsprincip
tillämplig på hela kontraktsrättens område kan det ifrågasättas om det
överhuvudtaget är möjligt att dra analogislut från regler som avviker från
culparegeln i frågan om ansvarsgrund. Normalt torde det saknas anledning att
söka analogier i en viss fråga om en allmän princip har konstaterats.
Konkurrerande principer är däremot okontroversiellt.1180 Med culparegeln är det
alltså annorlunda, den betraktas förvisso som en huvudregel men bör
regelmässigt ifrågasättas för att avgöra om det finns anledning till ett skärpt
ansvar i det enskilda fallet.
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Krzymowska beskriver culparegeln som en default-regel, 1181 det vill säga en regel
som gäller i frånvaron av andra regler, en princip med karaktär av lex generalis.
Det kan också uttryckas som att culpaansvaret inte kan ges verkningar e
contrario. Eftersom culparegeln sett till gäldenärens ansvar är mindre strängt än
de övriga ansvarsgrunderna kan det alltså tänkas att den i alla tänkbara fall
tillämpas men ganalogier till regler om strängare ansvar kan komplettera
culpaansvaret med ytterligare ansvar för gäldenären.1182 Hur saken betrakta är av
uteslutande pedagogisk nytta. Poängen är att inom kontraktsrätten gäller
culparegeln som huvudregeln, i vissa fall kan dock både allmänna principer och
möjliga analogier föranleda strängare ansvar.
Vid analogiargumentation för en annan ansvarsgrund, till exempel
presumtions- eller kontrollansvaret, är det med hänsyn till det nu sagda av värde
att beakta inte bara likhetsargument för de andra ansvarsgrunderna, utan även
argument mot culpaansvaret. Motiven till culparegeln torde alltså kunna
analyseras och läggas till grund för varför ett strängare ansvar ska föreligga. Trots
att det redan konstaterats att culparegeln följer av allmänna principer och utgör
huvudregeln i svensk rätt ska därför förutsättningarna både för culparegeln och
för övriga ansvarsgrunder beröras nedan, främst i syfte att diskutera generella
förutsättningar för analogiargumentation.

13.3

Skadeståndsrättsliga ansvarsgrunder

13.3.1 Inledande anmärkningar
Ett antal olika konstruktioner för bedömning av ansvarets omfattning återfinns i
svensk rätt. Culpa, det vill säga vårdslöshet, brukar anges som huvudregeln för
svensk skadeståndsrätt.1183 Det är oklart i vad mån en annan grundregel än den
om culpa kan anges för ansvar enligt allmänna principer på delar av
kontraktsrätten. Det är möjligt att det går att finna isolerade områden av
kontraktsrätten där en annan ansvarsgrund får anses utgöra huvudregel. För avtal
1181
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om tjänster i oreglerade fall finns ingen övergripande sådan princip utan
utgångspunkten bör i de flesta fall vara att culparegeln utgör huvudregel men att
denna kan frångås med stöd i analogier.1184
Olika ansvarsformer, till exempel culpaansvar och strikt ansvar, har enligt
Andersson inte olika funktioner och är heller inte förbundna med olika riskarter.
Han menar att skillnaden blott ligger i hur faran bestäms, det vill säga hur
riskvärderingen går till.1185 Egentligen är det alltså inte fråga om olika typer av
skadestånd. Måhända är det mer korrekt att beskriva framställning av culpa och
andra ansvarsformer som ansvarsbegränsningar. Om systemet tankemässigt
betraktas utifrån en huvudregel om full kompensation vid alla kontraktsbrott kan
regler om culpa, kontroll- och garantiansvar betraktas som begränsningar av
rätten till ersättning. Systematiken i CISG där skadestånd enligt art. 74 till synes
är villkorslös begränsas genom art. 79 som förekommer under rubriken
befrielsegrunder ger stöd för en sådan uppfattning. Här har culpa, kontrollansvar
med flera emellertid behandlas som förutsättningar för skadestånd i linje med
den systematik som kan skönjas i svensk lagstiftning.1186
13.3.2 Culpa in contractu
Culparegeln ska enligt den systematik som framgår här ses som huvudregeln för
inomobligatoriska skadestånd.1187 Ersättningsskyldighet i kontraktsförhållanden
förutsätter enligt principen, liksom vid tillämpningen av skadeståndslagen, att de
allmänna förutsättningarna för skadeståndsskyldighet är uppfyllda.1188 Med andra
ord måste det dels föreligga adekvat kausalitet mellan kontraktsbrottet och

1184

Bengtsson B., Ullman H., Unger S., 2013, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden,
Stockholm: Jure, s. 31–32.
1185

Andersson H., 2012, Ansvarsformernas differentiering – Culpa, Strikt ansvar och
mellanformer av ansvar, i Uppsatser om skadeståndsansvar och ansvarsförsäkring, Stockholm: Jure, s. 1–
57 på s. 5 med hänvisningar.
1186

27 och 40 § köplagen. 14 och 30 § konsumentköplagen. 31 § konsumenttjänstlagen. 43 §
kommissionslagen. 34 § agentlagen.
1187

Avsnitt 13.2.4.

1188

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 208. Se också strax ovan under avsnitt 13.2.

381

skadan, dels ska skadan vållats av motparten. När vållande är styrkt och adekvat
kausalitet har visats ska ersättning för skada enligt principen utgå.1189 Bevisbördan
för vållandet ligger enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer på den
skadelidande parten.1190
Det föreligger ingen principiell skillnad mellan de olika vållandebegreppen.
Vid analys av regler och uttalanden i praxis kan rättsvetaren alltså utan vidare
bortse från att olika begrepp såsom vållande, försumlighet, oaktsamhet, culpa,
med flera används, det gäller säkerligen även uttalanden i litteraturen.1191 Det bör
dock erinras att när formuleringen fel eller försummelse används är det för att betona
att culpabedömningen ska ske objektivt, däri ligger alltså en viss skillnad från det
normal försumlighet då särskilda omständigheter kan tas i beaktande och
föranleda att handlingar som i och för sig får anses vårdslösa inte är culpösa, till
exempel på grund av den skadegörandes förutsättningar i det enskilda fallet.1192
Denna skillnad har emellertid liten betydelse när det gäller sådana avtal som nu
är föremål för diskussion.
För den sedvanliga culparegeln gäller dock att bedömningen ska ske subjektivt.
Både den skadegörandes och den skadelidandes erfarenhet och kunskap, samt
omständigheter i det enskilda fallet inverkar på bedömningen. I rättsfallet
NJA 1994 s. 598 hade en bank till en av sina kunder lämnat råd angående
möjligheterna att undgå realisationsvinstskatt. Senare visade det sig emellertid att
transaktionerna som skett på inrådan av banken varit verkningslösa på grund av
reglerna om skatteflykt. Angående bankens eventuella vårdslöshet för den
felaktiga rådgivningen uttalade Högsta domstolen följande:
Allmänt sett är det påkallat att den som lämnar rådgivning i komplicerade
rättsfrågor fäster uppdragsgivarens uppmärksamhet på om prejudikat saknas och
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om rättsläget av denna eller någon annan anledning kan vara osäkert. Behovet av
att sådan information lämnas måste emellertid vara beroende av vem
uppdragsgivaren är, vilka kvalifikationer han har och om han redan känner till
problematiken. Fall kan tänkas då det framstår som så uppenbart att rättsläget är
osäkert att ett särskilt påpekande härom får anses onödigt. 1193

Domstolen slog i målet fast att banken borde ha insett att det var påkallat att
lämna särskild information om de konsekvenser reglerna om skatteflykt kunde få
för klienten men menade att rådgivningen ändå inte varit vårdslös med hänsyn
till att det kunde fastställas att denna av olika orsaker inte kunde varit helt
omedveten om riskerna med transaktionerna. Bland annat hade det visats att den
skadelidande i ett annat sammanhang fått information om generalklausulen om
skatteflykt samt att denne tillsammans med en revisor genomfört
skalbolagsaffärer.
Culpabedömningen utgår som illustrerats genom ovan refererade rättsfall
alltså inte från en objektiv bedömning av den skadegörande handlingen som
sådan.1194 Nu har framförallt diskuterats vilken karaktär bedömningen ska ha
med hänsyn till vad som kan tas i beaktande. Vad som kan anses culpöst är
beroende av avtalstypen, den bransch inom vilken denna är vanlig och avtalet i
sig. Det normala handlandet hos en typisk uppdragstagare för den aktuella
tjänsten får användas som måttstock i jämförelse med det faktiska handlandet i
bedömningen av om en skadegörande handling varit culpös eller inte.1195
Det kan ifrågasättas om det, som antytts ovan, bara är vid medkontrahentens
kontraktsbrott som principen kan göras gällande. En bättre terminologisk
utgångspunkt hade då istället för vållande i avtalsförhållanden varit vållande vid
fullgörande av avtalsförpliktelse. Alla avtal torde innehålla en avtalad vårdplikt,
omsorgsplikt eller resultatplikt som vid vållande av skada får anses bruten. Ett
kontraktsbrott är med den utgångspunkten en förutsättning för
skadeståndsskyldighet. Principen kräver dock inte ett brott mot
huvudprestationen för att skadeståndsskyldighet ska aktualiseras.

1193

NJA 1994 s. 598.

1194

Hagstrøm V., 2011, Obligasjonsrett, Oslo: Universitetsforlaget, s. 473.

1195

Krzymowska A., 2018, Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling, Diss., Stockholm: Jure, s.

317.
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13.3.3 Presumtionsansvar
Presumtionsansvaret är inte ett skärpt skadeståndsansvar i sig. Istället rör det sig
om ett ansvar i enlighet med principen om culpa, dock med omvänd
bevisbörda.1196 Konsekvensen av den omvända bevisbördan är givetvis att
skadestånd utgår i fler fall och referenser till modellen som ett skärpt
skadeståndsansvar förekommer också.1197 Ersättningsskyldigheten är emellertid,
åtminstone i teorin, densamma som vid användandet av principen om culpa. Att
bevisbördan är omvänd för presumtionsansvaret innebär i kontraktsförhållanden
att den skadelidandes medkontrahent måste exculpera sig för att slippa ifrån
ersättningsskyldighet.1198
Parterna kan givetvis avtala om presumtionsansvar men ansvarsmodellen
gäller även i vissa fall när parterna inte avtalat om villkor för skadestånd. Några
uppenbara exempel är det presumtionsansvar som gäller enligt lag.
34 § agentlagen och 43 § kommissionslagen föreskriver presumtionsansvar vid
kontraktsbrott. Det har argumenterats för att det med hänsyn till regelns historia
och dess tillkomst, den inte är att betrakta som ett uttryck för en allmän
princip.1199 Att dra sådana definitiva slutsatser endast genom studie av en regels
tillkomsthistoria är dock inte helt tillfredsställande. Att lagreglerna vid dess
tillkomst inte utgjorde utryck för en allmän princip innebär inte i sig att en sådan
princip inte existerar och att reglerna numera kan användas för att bestämma
principens gränser. Det kan exempelvis med stöd av bevissäkringsteorin
argumenteras för att presumtionsansvar bör tillämpas vid kontraktsbrott i
uppdragsförhållanden. Argumenten för det motsatta är dock många. Bland annat
bör hänsyn tas till den praxis som finns på rådgivningsansvarets område.1200
Poängteras ska dock att saken inte är utredd och att möjligheten att regelmässigt

1196

NJA 2018 s. 301, p20.

1197

Se till exempel Bengtsson B., Ullman H., Unger S., 2013, Allehanda om skadestånd i
avtalsförhållanden, Stockholm: Jure, s. 26.
1198

Bengtsson B., Ullman H., Unger S., 2013, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden,
Stockholm: Jure, s. 26.
1199

Bengtsson B., Ullman H., Unger S., 2013, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden,
Stockholm: Jure, s. 26.
1200

Exempelvis NJA 1994 s. 598. NJA 1992 s. 58. NJA 1992 s. 243. NJA 1992 s. 502.
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tillämpa presumtionsansvaret, i vart fall vid brott mot uppdragsavtal, på intet sätt
är utsläckt.
Vidare bör nämnas att en vedertagen uppfattning är att presumtionsansvaret
med stöd av allmänna principer ska tillämpas för avtal om transport, förvaring
och andra avtalsförhållanden som innebär att en avtalspart ska ha besittning av
motpartens egendom under vårdplikt.1201 Skada på egendom i medkontrahentens
besittning då vårdplikt inte kan anses avtalat omfattas dock inte av
presumtionsansvar.1202 Omfattas ett förvaringsavtal av konsumenttjänstlagen
gäller den särskilda regeln i 32 § samma lag. Regeln föreskriver omvänd
bevisbörda, eller enligt den nu använda terminologin, ett presumtionsansvar.
Regeln i konsumenttjänstlagen skiljer sig dock från den allmänna principen om
ersättning för skada på egendom under medkontrahentens vårdplikt genom att
den även omfattar egendom som inte är i uppdragstagarens besittning men likväl
under dennes kontroll.1203
13.3.4 Kontrollansvar
Kontrollansvaret kan beskrivas som ett i förhållande till huvudregeln skärpt
ansvar för skada.1204 Ansvaret försvåras inte bara likt presumtionsansvaret genom
justering av bevisbördan utan omfattar också fler skador i förhållande till ansvar
för vårdslöshet. Bengtsson har beskrivit kontrollansvaret som ”ett nära nog strikt
ansvar”.1205 Ersättningsskyldigheten vid kontrollansvar omfattar all skada som
1201

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 219. Hellner J., Radetzki M., 2018, Skadeståndsrätt,
Stockholm: Norstedts, s. 144. Bengtsson B., Ullman H., Unger S., 2013, Allehanda om skadestånd i
avtalsförhållanden, Stockholm: Jure, s. 26.
1202

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 219.
1203

Huruvida regeln i 32 § 1st konsumenttjänstlagen ska betraktas som ett uttryck för, och
därigenom en justering av, den allmänna principen är ännu inte klargjort varken i praxis eller av
rättsvetenskapen, möjligheten ska dock inte uteslutas.
1204

Bengtsson B., Ullman H., Unger S., 2013, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden,
Stockholm: Jure, s. 27.
1205

Bengtsson B., 2008, Om skadestånd vid konsumenttjänster, i SvJT 2008, s. 262–273 på s.
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inte beror på en omständighet utanför medkontrahentens kontroll och som
denne inte skäligen kunnat räkna med eller skäligen kunnat undvika följderna
av.1206
I svensk lagstiftning förekommer kontrollansvaret i de båda köplagarna,
konsumenttjänstlagen.1207 Därtill gäller kontrollansvaret i CISG för
gränsöverskridande köp och utgör också normen i de transnationella
principsamlingarna.1208 Detta mönster väcker dels frågan om reglerna ger uttryck
för en allmän kontraktsrättslig princip, dels om det kan dras några generella
slutsatser om när reglerna i strid med huvudregeln om culpa kan tillämpas
analogt.
Bilden som uppmålas i litteraturen är splittrad. På vissa håll menas att
kontrollansvaret inte är en allmän princip. På andra håll menas att rättsläget är
osäkert.1209 I svensk rättskultur har en viss skepsis mot ansvarsformen yttras och
lagstiftaren har till och med kritiserats för att allt för lättvindigt införa regler om
kontrollansvar i svensk rätt.1210
Med hänsyn till Högsta domstolens nylig klargjorda inställning får frågan om
huruvida kontrollansvaret följer av allmänna principer anses avgjord. I rättsfallet
NJA 2017 s. 113 konstaterade domstolen för en tjänst om överlåtelsebesiktning
att konsumenttjänstlagens regler inte var direkt tillämpliga och uttalade att:
Allmänna kontraktsrättsliga principer blir i stället tillämpliga. I viss utsträckning
kan vad som föreskrivs i de konsumentskyddande lagarna anses ge uttryck för
dessa principer. Det gäller dock inte generellt i fråga om kontrollansvar. Fastän
konsumenttjänstlagen bygger på en balanserad avvägning av typiska partsintressen
och därför i vissa hänseenden ger uttryck för allmänna kontraktsrättsliga principer
1206

Bengtsson B., Ullman H., Unger S., 2013, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden,
Stockholm: Jure, s. 27.
1207

27 och 40 § köplagen. 14 och 30 § konsumentköplagen. 31 § konsumenttjänstlagen. Se även
10 kap. 10 § 2st 3p och 11 kap. 10 § 1st ellagen.
1208

CISG Art. 79(1). DCFR III. – 3:701(1). PECL 9:502. UPICC 7.4.2.

1209

Håstad T., 2009, Köprätt och annan kontraktsrätt, Uppsala: Iustus, s. 36. Se även Ramberg C.,
Malmström Å., 2018, Malmströms civilrätt, Stockholm: Liber, s. 117 där Ramberg menar att det är
troligt att kontrollansvaret följer av allmänna principer.
1210

Bengtsson B., 2008, Om skadestånd vid konsumenttjänster, i SvJT 2008, s. 262–273 på s.

264.

386

i fråga om tjänsteuppdrag, så får grunden för en besiktningsmans
skadeståndsansvar vid fel i den utförda tjänsten anses vara ett vanligt
vårdslöshetsansvar.1211

Därmed återstår möjligheten att i enskilda fall argumentera för en analog
tillämpning. Enligt den argumentation som fördes i avhandlingens andra del är
det i första hand ändamålen till skärpningen av skadeståndsansvaret på det
reglerade området som bör vara den centrala vägledande faktorn vid
analogiargumentationen.1212
Kontrollansvar återfinns som nämnt i köplagen, konsumentköplagen och
konsumenttjänstlagen. 1213 Tidigare gällde vidare ett kontrollansvar vid vissa fel i
paketresor.1214 Vid införandet av kontrollansvar i nu gällande köplag angavs
emellertid främst skäl knutna till nackdelar med den tidigare ordningen.1215 Det
framfördes i förarbetena att uppdelningen mellan specie- och genusköp samt den
enligt allmän uppfattning allt för stränga prövningen enligt omöjlighetsläran var
orsaken till den nya skadeståndsregelns utformning. Några egentliga
ändamålsskäl för kontrollansvaret framställdes alltså aldrig i köplagspropositionen.1216 Inte utöver ett allmänt uttalande om att kontrollansvaret
framstår som:
en rimlig avvägning mellan parternas intressen och en lämplig anpassning till
dagens samhälle. Dessutom uppnår man en önskvärd likhet med FNkonventionen.1217

Ett sådant allmänt uttalande, i avsaknad av utveckling av vilka faktorer i det
moderna samhället som ansvarsformen passar väl till eller i vilken grad likhet
1211

NJA 2017 s. 113.

1212

Avsnitt 5.2.

1213

27 och 50 § köplagen. 14 och 30 § konsumentköplagen. 31 § konsumenttjänstlagen.

1214

14 och 16 § 1992 års paketreselag. Ansvaret gällde vid inställd paketresa och för brister i
arrangörens prestationsskyldighet.
1215

För diskussion om problematiken med de tidigare skadeståndsreglerna med hänsyn till
uppdelningen mellan genus- och specieköp se NU 1984:5 s. 167–168.
1216

Prop. 1988/89:76 s. 42–43.

1217

Prop. 1988/89:76 s. 44.
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med den internationella köplagen är eftersträvansvärd från lagstiftarens sida, ger
givetvis mycket liten vägledning. Argumenten emot ordningen i den gamla
köplagen kan möjligheten ge viss vägledning i frågan om lämplig ansvarsform på
så sätt att de problem som beskrivs inte bör följa av tillämpningen av en viss
ansvarsform i ett enskilt fall.
Ändamålet med att införa ett kontrollansvar i övriga fall, det vill säga
konsumentköp, konsumenttjänster och paketresor var enligt förarbetena
detsamma som för den allmänna köplagen samt koherensskäl, det vill säga att
skapa enhet på det lagreglerade området.1218
Däremot kan en viktig faktor utläsas ur ändamålen med de i köplagen
reglerade begränsningarna av kontrollansvaret. Kontrollansvaret för fel i vara
gäller enligt 40 § 2st köplagen inte de i 67 § 2st i lagen uppräknade indirekta
skadetyperna.1219 Av 40 § 3st köplagen framgår att rätt till skadestånd alltid
föreligger vid fel i vara om skadan beror på säljarens försumlighet eller om felet
utgörs av en avvikelse från en av säljaren särskilt utfäst egenskap. Innebörden av
regleringen är alltså att för direkta skador samt sådana indirekta skador som inte
räknas upp i 67 § 2st köplagen gäller ett kontrollansvar. I övriga fall följer
skadeståndsansvar av culparegeln.1220
Av det samnordiska köplagsförslaget framgår att ändamålskälen för att
tillämpa olika ansvarsgrader för direkta och indirekta skador har att göra med en
1218

Prop. 1989/90:89 s. 40. Den nya paketreselagen stadgar istället för ett kontrollansvar att
ansvar för skada som inte beror på oundvikliga eller extraordinära omständigheter ska ersättas. Se
2 kap. 13 §, 4 kap. 9 § och 5 kap. 5 § i nya lagen. Anledningen till att gå ifrån den tidigare lydelsen
av skadeståndsansvar för paketresor var enligt förarbetena inte att ta till ställning ifrån det
etablerade kontrollansvaret utan för att tillgodose en enhetlig tillämpning med hänsyn till den
förväntade utvecklingen av begreppen oundvikliga och extraordinära omständigheter som kan
vänta följa av framtida praxis från EU-domstolen. Denna för paketresorna nya ordning har med
andra ord inte att göra med förändringar i den svenska rätten. Ändamålen med införandet av ett
kontrollansvar i den äldre paketreselagen torde därmed vara av intresse för argumentation för
analog tillämpning av kontrollansvaret. Angående äldre rätt framhölls för paketresornas del att
det är av vikt att paketreselagen, enligt sin äldre lydelse, skulle överensstämma med köplagen och
konsumenttjänstlagen. Prop. 1992/93:95 s. 46. Prop. 2017/18:225 s. 82–83.
1219

Det framgår av förarbetena att uppräkningen för köplagens del utgör en uttömmande lista
över indirekta skadetyper. Alla andra typer av skador är således direkta och omfattas av
kontrollansvaret. Prop. 1988/89:76 s. 199.
1220

1988/89:76 s. 138–139.
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idé om att strängare skadeståndsansvar bör gälla för skador som till sin karaktär
är typiskt för kontraktsbrottet samt utgör en direkt följd av felet. I motsats ansågs
det inte vara motiverat att tillämpa ett lika strängt ansvar när skadan i större
utsträckning var hänförligt till omständigheter på köparens sida.1221 Utredningen
föreslog emellertid inte en uppdelning av ansvarsnivån för de respektive
skadetyperna. Det ansågs att gränsdragningsproblemen mellan direkta och
indirekta skador var för svår samt att lagtexten skulle komma att bli allt för
komplicerad och oöverskådlig med en uppdelning av ansvarsnivån för direkta
och indirekta skador.
Som redovisats ovan regleras dock i nu gällande köplag en uppdelning av
ansvarsgraden för direkta respektive indirekta skador. Skälen för att mot den
samnordiska utredningens förslag,1222 ändå införa en begräsning av
kontrollansvaret avseende indirekta skador överensstämde i sak med de som
nämnts ovan. Därvid angavs att:
[D]irekta förluster – med vilket begrepp jag avser förluster som till sin typ och
omfattning är vanliga och förutsebara vid det aktuella avtalsbrottet – bör ersättas
enligt den strängare ansvarsgrund som kontrollansvaret innebär, medan mera
avlägsna och svårförutsebara förluster bör ersättas enligt en lindrigare
ansvarsgrund.1223

Analogier till kontrollansvaret torde alltså främst vara lämpliga när skadan består
av en sådan direkt förlust som dels är en naturlig följd av kontraktsbrottet, dels
är hänförlig till omständigheter på naturagäldenärens sida. Denna slutsats är med
hänsyn till att det för andra avtalstyper såsom kommission, handelsagentur och
konsumenttjänster enligt äldre rätt regleras ett presumtionsansvar,1224 tämligen
intetsägande för frågan om i vilka fall analogier till kontrollansvaret kan ske vid
direkta förluster. Slutsatsen är endast att sådana analogier sällan kan komma
ifråga vid indirekta förluster.

1221

NU 1984:5 s. 187.

1222

Jfr 42 § utredningens förslag, NU 1984:5 s. 130 och 187.

1223

Prop. 1988/89:76 s. 46–48.

1224
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Därmed får det avslutningsvis konstateras att kontrollansvaret inte är en
allmän princip i svensk rätt samt att, med hänsyn till de oklara motiven för
införande av ett kontrollansvar i de ovan diskuterade lagarna,1225 möjligheten till
analog tillämpning av kontrollansvaret är oklar.
13.3.5 Strikt ansvar
Strikt ansvar kan beskrivas som ansvar utan krav på ansvarsgrund.
Ansvarsformen förekommer i olika sammanhang och med olika syften.
Skadeståndslagens tredje kapitel reglerar ansvar för annans vållande i vissa
situationer. Föräldrars ansvar när barn vållar skada genom brottslig handling är
knappast värd att diskutera i kontraktsförhållanden men är likväl ett exempel på
ett strikt ansvar. Enligt 2–3 § blir det allmänna ansvarigt för skada som en
tjänsteman vållar genom oriktiga uppgifter eller genom fel i myndighetsutövning.
Det kan förvisso tänkas att en tjänsteman vållar skada genom fel i
myndighetsutövning i samband med ingående av ett avtal. Det ligger dock
knappast i huvudfåran för ämnet som behandlas här. Arbetsgivarens skyldighet
att enligt 1 § ersätta skada som en arbetstagare vållar i tjänsten har en viss
betydelse för kontraktsförhållanden. Enligt regeln ska arbetsgivaren ersätta
personskada och sakskada som vållas genom fel eller försummelse i tjänsten.
Enligt allmänna principer gäller principalansvaret även när en uppdragstagare i
sin tur anlitar en självständig uppdragstagare för att fullgöra hela eller delar av
uppdraget.1226 Det finns i svensk rätt inga tecken på att strikt ansvar skulle gälla
enligt allmänna regler i oreglerade fall. För det nu aktuella ämnet får det därmed
anses tillräckligt med att nämna att strikt ansvar enligt de ovan nämnda reglerna
kan gälla till exempel i kontraktskedjor eller för en arbetsgivare vars anställda
orsakar skada i ett kontraktsförhållande mellan arbetsgivaren och en beställare.
Det kan angående principalansvaret, det vill säga arbetsgivares ansvar för
skada orsakad av dennes anställda, anmärkas att ren förmögenhetsskada bara
1225

Se Johansson S., 2013, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, Stockholm: Norstedts, s. 398. Ds
2008:55 s. 72.
1226

Hellner J., Hager R., Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal,
Stockholm: Norstedts, s. 257. Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II:
Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 220.
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omfattas av det lagreglerade principalansvaret om den vållats genom brott.
Detsamma gäller allmänt enligt skadeståndslagen men ren förmögenhetsskada
ersätts ändå i kontraktsförhållanden med stöd av allmänna principer.1227
13.3.6 Garantiansvar
Vid avvikelser från en av medkontrahenten lämnad garanti krävs inget annat än
just avvikelsen för att skadeståndsskyldighet ska föreligga.1228 Brott mot garantier
i avtal medför med andra ordalag ett strikt ansvar avseende den garanterade
förutsättningen. Garantiansvaret anses gälla för hela förmögenhetsrätten och är
således inte knutet till en särskild avtalstyp.1229 När det kommer till avtal om
tjänster i oreglerade fall är det således tämligen oproblematiskt med ett påstående
om att den uppdragstagare som garanterar ett visst resultat eller en viss kvalité på
utförandet av tjänsten ansvarar för uppkomna skador redan genom ett
konstaterande om kontraktsbrott.
Något mer problematiskt är att klart definiera vad som konstituerar en garanti.
Ett uttryckligt löfte om att ett visst resultat ska uppnås eller att en viss
arbetsmetod inte kommer att orsaka skada för beställaren utgör otvivelaktigt
skadeståndsgrundande garantier.1230 Garantier kan också vara underförstådda,
exempelvis när det är uppenbart att det är avgörande för beställaren att resultatet
ska ha en viss egenskap och uppdragstagaren med den vetskapen åtar sig
uppdraget. Ett sådant resonemang förde Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2001
s. 309 där tvisten avsåg produktansvar för en smörjolja som innehöll zink trots
att zinkfri olja hade beställts:
Av utredningen framgår att det måste ha stått klart för Matab att Tågåkeriet ville
ha en olja som inte innehöll zink, eftersom en sådan tillsats skulle skada
motorernas silverlegering, och att Matab åtog sig att leverera just en sådan olja.

1227

Mer härom under 13.1.

1228

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 209.
1229

Se Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 209.
1230

Jfr 40 § 3st köplagen. NJA 1938 s. 273. SOU 1976:66 s. 90.
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Härigenom har Matab ådragit sig ett ansvar för skada på motorerna som kunde
uppstå för den händelse zinkhaltig olja levererades. Bildelsdistribution är således
skyldigt att ersätta Tågåkeriet för den uppkomna skadan. Någon tvist råder inte
om yrkat belopp.1231

Det kan alltså sägas vara ett ansvar för avsaknad av kärnegenskaper. I litteraturen
har en skepsis för denna typ av ansvar med hänsyn till formuleringen i 40 § 3st
köplagen om avvikelser från vad säljaren särskilt utfäst framhållits.1232 Genom det
ovan citerade rättsfallet står det emellertid klart att åtminstone när det kommer
till att frånvaro av skadebringande egenskaper kan även underförstådda garantier
för kärnegenskaper baserade på vad som får anses avtalat gälla.
Det citerade målet avsåg köp där den underförstådda garantin bestod i att det
av beställningen framgick att produkten skulle ha vissa egenskaper. I tidigare
praxis, där det en tjänst (rådgivning) utförd innan den nya köplagens
ikraftträdande, kan en överensstämmande argumentationslinje skönjas även
utanför köplagens tillämpningsområde. I rättsfallet NJA 1968 s. 285 hade ett
företag som inom ramen för sin verksamhet lämnat råd om vilket
bekämpningsmedel som skulle användas för besprutning av beställarens
kommersiella dillodling. Högsta domstolen uttalade att:
Det avtal som träffats mellan S och föreningen får anses innebära att föreningen
åtagit sig svara för att dillodlingen icke skulle skadas på angivet sätt genom
besprutningen.1233

När det är underförstått att resultatet av en tjänst eller metoden för utförandet
ska ha en viss egenskap torde således följa av allmänna rättsgrundsatser att
avvikelser från sådana kärnegenskaper medför strikt ansvar för uppdragstagaren,
åtminstone vad gäller avsaknad av skadegörande egenskaper.1234

1231

NJA 2001 s. 309.

1232

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 212.
1233

NJA 1968 s. 285.

1234

Jfr Högsta domstolens resonemang i NJA 2001 s. 309.
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13.4

Skadestånd för kontraktsbrott vid oreglerade tjänster

13.4.1 Inledande anmärkningar
Som nämnts ovan är skadeståndsrätten att betrakta som ett rättsområde för sig,
men några frågeställningar med särskild anknytning till ämnet fel i tjänst finns.
Här har en avvägning mellan fullständigheten av presentationen av
skadeståndsrätten å ena sidan och relevansen för avhandlingsämnet å andra sidan
varit nödvändig. Ovan har allmänna frågor om förutsättningar för skadestånd
och de olika ansvarsgrunderna behandlats, dessa frågor är i stort relevanta för
hela den inomobligatoriska skadeståndsrätten. Dessa delar har ansetts
nödvändiga för att erbjuda en någorlunda fullständighet avseende
påföljdssystemet. När det kommer till särskilda frågor om skadeståndsberäkning,
jämkning av skadestånd, skyldighet att begränsa skadan med mera, är dessa
givetvis relevanta för fel i tjänst, men en djupdykning i dessa ämnen kan inte
förväntas leda till några nya slutsatser.1235
Mot bakgrund av denna framställningstekniska utgångspunkt har det följande
avsnittet koncentrerats till några frågor av särskild relevans för
påföljdsbestämning vid fel i tjänst.
13.4.2 Fullgörelse på naturagäldenärens bekostnad
En fråga som tjänsterna har gemensamt med köpet är i vilken utsträckning
skadestånd kan krävas för fullgörelse på naturagäldenärens bekostnad. Det är
naturligt att en sådan ersättning ska utgå om avtalet har hävts på grund av
uppdragstagarens kontraktsbrott.1236 Om naturagäldenären färdigställt tjänsten
med ett bestående fel kan det i många fall ligga närmre till hands att tillämpa
prisavdrag för att utjämna det missförhållande som felet konstituerar.1237
Den situation som här är föremål för diskussion karaktäriseras av att tjänsten
inte färdigställts och naturagäldenären vägrar fullgöra trots att det föreligger en
1235

Se exempelvis Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: 2 häftet. Allmänna
ämnen, Stockholm: Wolters kluwer s. 227–239. Jfr även angående beräkning av inomobligatoriska
skadestånd Bengtsson B., 2007, Allmänna principer om kontraktsansvar, i Lindell-Frantz E.,
m.fl., (red.), Festskrift till Lars Gorton, Lund: Juristförlaget, s. 17–33 på s. 31–32.
1236

Se avsnitt 13.4.3 omedelbart nedan.

1237

Jfr avsnitt 11.4.2.
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sådan skyldighet eller om förutsättningarna är sådana att naturagäldenärens
fullgörelseåtgärder inte kan inväntas. Denna situation kan i många fall framstå
som mer naturlig att ersätta genom skadestånd. Exempelvis kan så vara fallet om
felet består i en felaktigt installerad värmepanna och de kostnader som
naturaborgenären därigenom drabbas av består dels i kostnaderna för att avhjälpa
felet genom att anlita en jourhavande rörfirma, dels av skada som uppstår i
lokalerna på grund av vattenläckage. Ingenting hindrar att ersätta
avhjälpandekostnaden genom ett prisavdrag och vattenskadorna genom
skadestånd. En sådan systematik föranleder emellertid att ersättning för
avhjälpandekostnad inte kan överstiga priset för tjänsten.1238
I 36 § 2st köplagen regleras att en avvägning mellan köparens och säljarens
intressen ska göras vid bedömning om huruvida köparen haft rätt att själv
avhjälpa fel på säljarens bekostnad. Om det enligt rådande omständigheter i det
enskilda fallet inte är rimligt för köparen att invänta säljarens avhjälpande får
köparen själv avhjälpa felet på säljarens bekostnad. Att dessa förutsättningar
gäller även utanför köplagens tillämpningsområde vinner bland annat stöd i
20 § 4st konsumenttjänstlagen där det stadgas att avhjälpande ska ske utan
kostnad för konsumenten.1239
När konstraktsarbetena aldrig påbörjas kan regleringen i 68–69 § köplagen
vara av intresse. Enligt nämnda regler gäller, förutsatt att köpet har hävts, att
skadestånd för ett så kallat täckningsköp motsvarande skillnaden mellan det
avtalade priset och ersättningsvarans pris kan krävas av säljaren. Det torde inte
föreligga några hinder från att tillämpa modellen även vid partiell hävning.
Exempelvis skulle skadestånd för att låta någon annan utföra en del av ett
entreprenadarbete som uppdragstagaren försummar att kunna utgå medan
resterande del av det avtalade arbetet fortsatt utförs av entreprenören.
En särskild fråga är huruvida det är nödvändigt för naturaborgenären att de
facto avhjälpa felet eller om skadestånd för avhjälpningskostnader kan utgå även
1238

Se avsnitt 11.5.

1239

I konsumenttjänstlagens förarbeten framgår att regeln innebär att en konsument som har rätt
att få ett fel avhjälpt kan låta en annan näringsidkare avhjälpa felet på näringsidkarens bekostnad
exempelvis när föremålet för tjänsten flyttats långt från näringsidkarens verksamhetsplats och det
innebär att ett avhjälpande av näringsidkaren skulle medföra oskäligt stora kostnader.
Prop. 1984/85:110 s. 234. I förarbetena framhålls emellertid att ersättningen för avhjälpande
genom annan ska ske genom prisavdrag med stöd i 21 § konsumenttjänstlagen.
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innan avhjälpande har skett och till och med när avhjälpande inte kommer att
ske. Högsta domstolen är uppenbarligen av inställningen att ett faktiskt
avhjälpande enligt dispositiv rätt inte är nödvändigt:
Enligt kap. 7 § 25 i ABT 94 har beställaren rätt att själv, på entreprenörens
bekostnad, låta avhjälpa fel när entreprenören har brutit mot sin avhjälpandeplikt.
Det gäller också enligt dispositiv rätt. Men enligt dispositiv rätt gäller vidare att
beställaren har rätt till skadestånd även om han inte avhjälper felet.1240

Situationen kan jämföras med den som föreligger då ett köp har hävts och inget
täckningsköp har skett. I sådana fall gäller enligt 69 § köplagen att skadestånd
motsvarande prisskillnaden mellan det avtalade priset och varans gängse pris kan
krävas. Som Lilleholt konstaterat hade en annan slutsats lett till bristande
koherens i förhållande till reglerna om prisavdrag.1241 Prisavdrag beräknas som
nämnt ovan ofta genom just hänsyn till kostnaderna för avhjälpande.1242
Sammanfattningsvis kan konstateras att om uppdragstagaren underlåter att
uppfylla sin plikt att fullgöra tjänsten och omständigheterna är sådana att
fullgörelse inte kan inväntas, kan beställaren antingen själv eller genom att anlita
någon annan låta färdigställa tjänsten och begära ersättning för det från
uppdragstagaren. Modellen har stora likheter med principen om prisavdrag men
torde inte vara förknippad med exempelvis en begränsning till
kontraktssummans storlek.1243
13.4.3 Skadestånd och hävning
Här ska som nämnt skadeståndsberäkning inte behandlas ingående, det kan dock
vara värt att nämna att beräkningen skiljer sig något mellan situationen då
skadestånd sker med respektive utan hävning.1244 Den väsentliga skillnaden
mellan skadestånd med och utan hävning är att när hävning inte skett kan skadan
1240

NJA 2014 s. 960 p30.

1241

Lilleholt K., 2017, Kontraktsrett og obligasjonsrett, Oslo: Cappelen damm, s. 355.

1242

Avsnitt 11.5.

1243

Jfr härom avsnitt 11.5

1244

Jfr angående stor och liten skadeståndsberäkning Hellner J., Hager R., Persson A., 2016,
Speciell avtalsrätt II: 2 häftet. Allmänna ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 230–236.
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reduceras genom en kombination med andra påföljder.1245 Om hävning inte har
skett är det emellertid inte lika klart att fullt skadestånd ska utgå. För tjänsternas
del föreligger det nämligen i vissa fall en rätt för uppdragstagaren att avhjälpa fel
och om naturaborgenären inte berett sin motpart tillfälle att utöva denna rättighet
kan det befria gäldenären från skadeståndsskyldighet avseende den skada som
hade kunnat avhjälpas.1246 Detta följer av principen om att den skadelidande är
skyldig att begränsa sin skada.1247
Angående hävning kan också en anmärkning om ersättning för skada orsakad
genom hävning göras. Som nämnt tidigare följer det av allmänna principer att
avtal kan sägas upp.1248 Denna rätt gäller emellertid inte undantagslöst utan är
typiskt sett begränsad till tillsvidareavtal. En otillåten uppsägning är att betrakta
som ett kontraktsbrott och otillåten hävning av ett avtal är i princip alltid
skadeståndsgrundande.1249 För tjänsternas del är det således en central fråga i
vilka fall avtal kan hävas och i vilka fall en sådan åtgärd är att betrakta som en
otillåten hävningsförklaring.
Först och främst kan konstateras att uppsägning av ett avtal med stöd i den
nu diskuterade principen aldrig kan få retroaktiv verkan, möjligheten till hävning
för redan utförd prestation är mycket begränsad och kommer framförallt bara i
fråga vid hävning på grund av motpartens avtalsbrott.1250 Skulle en
uppdragstagare välja att avsluta ett uppdrag i förtid skulle förverkande av redan
utfört arbete, till exempel demontering och bortforsling av en delvis uppförd
1245

Lilleholt K., 2017, Kontraktsrett og obligasjonsrett, Oslo: Cappelen damm, s. 355. Jfr angående
direkt och indirekt förlust vid hävning av köp Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell
avtalsrätt II: 2 häftet. Allmänna ämnen, Stockholm: Wolters kluwer, s. 235.
1246

Det är inte fråga om en allmän rätt att avhjälpa fel, men i detta specifika fall då avtalet inte
hävts torde rätten att avhjälpa fel framför skyldigheten att ersätta skada antas vara relativt
långtgående. Jfr 31 § 3st konsumenttjänstlagen och Frost K., 2013, Om retten og pligten til
naturalopfyldelse, i Tidsskrift for rettsvitenskap 01–02/2013 vol. 126, s. 94–144 i avsnitt 6.
1247

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: 2 häftet. Allmänna ämnen,
Stockholm: Wolters kluwer, s. 237. Lilleholt K., 2017, Kontraktsrett og obligasjonsrett, Oslo: Cappelen
damm, s. 65. Jfr även 70 § 1st köplagen och NJA 2017 s. 9 p. 28.
1248

Avsnitt 10.3.

1249

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: 2 häftet. Allmänna ämnen,
Stockholm: Wolters kluwer, s. 213.
1250

Jfr härvid diskussionen om uppdragstagarens kontraktsbrott i avsnitt 12.2.
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byggnad, vara att betrakta som ett kontraktsbrott oavsett om möjligheten till
uppsägning av avtalet funnits eller inte.1251
Därtill bör nämnas att det för frågan om skadeståndsskyldighet är
ovidkommande huruvida den hävande parten var i tron att rätt att säga upp
avtalet förelåg eller inte. Rättsvillfarelse om uppsägningsrätt är alltså inte
befriande.1252
13.4.4 Ansvarslindring vid benefika avtal
Som konstaterats ovan gäller i svensk rätt en ansvarslindring vid benefika
avtal.1253 Denna ansvarslindring har av Bengtsson identifierats som en
skadeståndsrättslig princip.1254 Med Bengtssons uttalande för ögonen kan det
vara av intresse att diskutera huruvida en situation där å ena sidan ansvar för fel
i tjänst föreligger i ett benefikt uppdragsavtal samtidigt som skäl att begränsa
skadeståndsansvaret på grund av tjänstens benefika karaktär låter sig konstrueras.
I regel torde ett avtals benefika karaktär, när den är relevant som
ansvarslindring, befria från ansvar helt redan vid felbedömningen. Som nämndes
i avsnittet om benefika respektive onerösa avtal finns dock ett antal
avtalssituationer som ligger i gråzonen mellan de två typerna. För dessa avtal
skulle möjligen en situation där ansvar för fel och grundläggande förutsättningar
för skadestånd ändå kan konstateras, trots att ingen ersättning utgått för tjänsten,
men där det benefika inslaget ändå är så betydande att skadeståndsskyldigheten
bör begränsas. Det är här alltså fråga om jämkning av skadestånd.
Regler om jämkning av skadestånd, relevanta för den situation som nu
diskuteras, finns bland annat i 70 § 2st köplagen, 34 § konsumentköplagen, 34 §
konsumenttjänstlagen och 25 § 1st fastighetsmäklarlagen. Samtliga dessa lagrum
reglerar en möjlighet att sätta ned skadeståndet med hänsyn till dess skälighet.
1251

Här förutsetts alltså att uppdragstagarens uppsägning inte grundar sig i motpartens
kontraktsbrott. Skulle exempelvis förutsättningar för hävning på grund av anteciperat avtalsbrott
bestå i beställaren insolvens hade förutsättningarna varit annorlunda.
1252

Hellner J., Hager R., Persson A., 2016, Speciell avtalsrätt II: 2 häftet. Allmänna ämnen,
Stockholm: Wolters kluwer, s. 213.
1253

Avsnitt 6.3.5.

1254

Bengtsson B., 2007, Allmänna principer om kontraktsansvar?, i Lindell-Frantz E., m.fl.,
(red.), Festskrift till Lars Gorton, Lund: Juristförlaget, s. 17–33 på s. 32–33.
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Vilka omständigheter som kan tas i beaktande vid skälighetsbedömningen skiljer
sig något åt mellan lagrummen men ingen omständighet är uttryckligen riktad
mot avtalsförpliktelsens benefika karaktär utan sådan omständigheter får
inordnas under omständigheterna i övrigt för köplagens del och andra särskilda
omständigheter för konsumentköplagen respektive konsumenttjänstlagens del.
Fastighetsmäklarlagens regel anger inga särskilt relevanta omständigheter för
skälighetsbedömningen utan där stadgas kort och gott att skadeståndet kan sättas
ned om det är skäligt.
För jämkning med hänsyn till avtalsförpliktelsens benefika karaktär torde det
vara centralt att det inte finns kommersiella intressen bakom gratistjänsten. Om
skada exempelvis skulle uppstå på grund av ett kontraktsbrott inom ramen för
ett avtal rörande en plattform för de större och etablerade sociala medierna torde
inte det benefika inslaget generellt vara av tillräcklig signifikans för att ligga till
grund för argumentation om skadeståndsansvarets oskälighet. För sådana avtal
är det uppenbart att tjänsterna bedrivs med vinstintresse, även om vinsterna inte
genereras genom avgifter från användarna utan snarare genom reklamintäkter
från den marknadsföring användarna exponeras för.
Om det istället är fråga om ett avtal där en uppdragstagare i anslutning till ett
oneröst avtal av goodwill åtar sig att utföra ytterligare arbete utan ersättning skulle
den situation som nu diskuteras kunna tänkas, särskilt i fall där goodwillhandlingen ligger utanför naturagäldenärens huvudsakliga verksamhetsområde.
Det skulle exempelvis kunna vara fråga om en offentlig försvarare som inom
ramen för sitt uppdrag svarar på klientens deklarationsfrågor och råder denna att
handla på ett visst sätt. Rådgivaransvar kan i ett sådant fall grundas om klienten
betraktar sin försvarare som rådgivare och det faktumet varit synbart för
ombudet.1255 Omständigheterna i det enskilda fallet kan ändå motivera en
jämkning av skadeståndsansvaret i ett sådant fall, exempelvis med hänsyn till att
rådet lämnats i en informell kontext eller att ombudet normalt inte arbetar med
skatterättsliga frågor och den omständigheten var synbar för klienten. Märk dock
att situationer som kan liknas vid varuprover, exempelvis att en juristbyrå
erbjuder nya kunder gratis inledande konsultation inte torde kunna sållas till

1255

Jfr NJA 1992 s. 243.
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sådana situationer då ansvarslindring på grund av förpliktelsens benefika karaktär
kan göras gällande.1256
13.4.5 Ansvarsfriskrivning och något om förhållandet till ansvarsförsäkring
Av vikt för frågan om skadestånd i kontraktsförhållanden är möjligheten att
friskriva sig från sådant ansvar. Det finns inte utrymme och heller inte anledning
att gå på djupet i den frågan här. Det kan ändå kort konstateras att det generellt
sätt är möjligt att friskriva sig från skadeståndsansvar. En grovt förenklad
huvudregel i svensk rätt är att det inte är möjligt att friskriva sig från grov
vårdslöshet. Men det är just en grov förenkling. Om detta uttalade sig Högsta
domstolen i fallet med de stulna diamanterna:
Huvudregeln i svensk rätt är nämligen att den som mot ersättning tar emot
egendom för befordran, förvaring eller annat ändamål inte kan friskriva sig från
ansvar för skadegörelse, stöld eller andra brott mot egendomen som begås av
mottagaren eller hans arbetstagare och inte heller för skador på egendomen som
dessa förorsakar av grov vårdslöshet [...] Försäkrings- och kanaliseringssynpunkter
anses sålunda kunna medföra avsevärda förskjutningar till skadevållarens förmån.
Om den som lider skada har möjlighet att skydda sig genom försäkring och detta
är brukligt eller han har blivit uppmärksamgjord härpå, kan en ansvarsfriskrivning
som annars inte vore tillåten godtas.1257

Domstolen uttalade sig specifikt om vad som gäller för den som mot betalning
tar emot annans egendom inom ramen för ett uppdrag, den omtalade
huvudregeln har emellertid större räckvidd än så. Principen är en allmän
skadeståndsrättslig princip med räckvidd även utanför kontraktsrätten och har i
litteraturen formulerats som ett hinder att friskriva sig från skada orsakad genom
vållande eller grov vårdslöshet.1258
Uttalandet i rättsfallet torde innebära att huvudregeln om att friskrivning från
uppsåt och grov vårdslöshet gäller vid skadestånd i kontraktsförhållande men att

1256

Jfr avsnitt 6.3.5 med hänvisning till Hellner J., Hager R., Persson A., 2015, Speciell avtalsrätt II:
Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal, Stockholm: Norstedts, s. 278.
1257

NJA 1998 s. 390.

1258

Hellner J., Radetzki M., 2018, Skadeståndsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 88.

399

den kan begränsas genom avtal och sedvänjor. Det ligger i sakens natur att en
begränsning av avtalsfriheten i sig inte kan avtalas bort. Men som framgår av
domstolens uttalande kan sedvana eller avtalsvillkor som fördelar risk på
naturaborgenären innebära att en friskrivning om grov vårdslöshet är giltig
avseende den särskilda riskfrågan. I rättsfallet utgjorde den inom transportsätten
brukliga skyldigheten att försäkra gods en sådan riskfördelande förutsättning som
medgav undantag från huvudregeln.
Angående ansvarsförsäkringar kan sägas att den faktiska förekomsten av en
sådan försäkring i ett enskilt fall inte torde kunna påverka
skadeståndsskyldigheten i sig,1259 däremot kan en sådan försäkring påverka
storleken på ersättningen. Förekomsten av en ansvarsförsäkring kan nämligen,
åtminstone vid utomobligatoriska skadestånd, vara avgörande för fråga om
jämkning.1260 Även om möjligheten att teckna ansvarsförsäkring är mer
begränsad i kontraktsförhållanden torde de fall som de facto är möjliga att
försäkra behandlas likartat i kontraktsförhållanden. Avsaknad av möjlighet att
försäkra ett fall kan i kontraktsförhållanden också vara en faktor att ta i beaktande
vid ansvarslindring genom jämkning.1261
Förekomsten av en ansvarsförsäkring kan också inverka vid skälighetsbedömning av en ansvarsbegränsning i parternas avtal. Denna fråga hade Högsta
domstolen anledning att kommentera i rättsfallet NJA 2017 s. 113 som avsåg en
tvist om felaktigt utförd överlåtelsebesiktning i samband med ett fastighetsköp.
Domstolen uttalade angående jämkning med stöd i 36 § avtalslagen att:
Att en skadevållare har en ansvarsförsäkring innebär den fördelen att den
skadelidande inte riskerar att bli utan skadestånd på grund av att skadevållaren
saknar betalningsförmåga. Så länge en ansvarsbegränsning är lika hög eller högre
1259

Hellner J., Radetzki M., 2018, Skadeståndsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 179. Jfr dock Högsta
domstolens argumentation i rättsfallet NJA 1991 s. 720 som avsåg ett utomobligatoriskt
skadeståndsanspråk där domstolen i fråga om en innehavare av en fjärrvärmeledning kunde
åläggas ett strikt ansvar för skada som uppkommit genom att ledningarna brustit. Domstolen tog
hänsyn till möjligheten för ledningsägaren att teckna en ansvarsförsäkring som en av flera
omständigheter för att strikt ansvar förelåg.
1260

Jfr Hellner J., Radetzki M., 2018, Skadeståndsrätt, Stockholm: Norstedts, s. 180.

1261

Bengtsson B., Ullman H., Unger S., 2013, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden,
Stockholm: Jure, s. 20.
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än vad som utgår enligt en normal ansvarsförsäkring, bör i de nu berörda
sammanhangen ansvarsbegränsningen inte anses oskälig enbart av det skälet att
det finns en ansvarsförsäkring.1262

Som framgår av formuleringen är det inte en omständighet som ensam kan läggas
till grund för en slutsats i skälighetsbedömningen. Men det torde stå klart att
förekomsten av en ansvarsförsäkring, förutsatt att ansvarsbegränsningen enligt
avtalet avser ett lika högt eller högre belopp som den möjliga
försäkringsersättningen, är en faktor som talar för att ansvarsbegränsningen kan
jämkas på grund av oskälighet.

1262

NJA 2017 s. 113 p. 17.

401

Sammanfattning
Syfte och frågeställningar
Syftet med avhandlingen har varit att fastställa allmänna utgångspunkter för
felbedömning och påföljdsbestämning i oreglerade fall. Syftet är uppdelat i två
delsyften, ett första om utfyllning i allmänhet och ett andra om vad som genom
analogier och allmänna rättsgrundsatser kan fastställas om felbedömning och
påföljdsbestämning vid tjänster i oreglerade fall.

Hur motiverar Högsta domstolen utfyllning i oreglerade fall?
Frågan om Högsta domstolens argument vid konstruktion av utfyllande rätt var
inte ämnad att redogöra för samtliga argumentationstyper domstolen någonsin
använt vid konstruktion av utfyllande rätt. Ändamålet med frågan var att belysa
aktuella problem med den gängse metoden för utfyllning.
Härvid konstaterades att argumentationen kan förbättras, både vad avser
redovisning av skäl och avseende skälen för likabehandling. Analysen ger långt
ifrån anledning att kritisera domstolens metod för konstruktion vid utfyllande
rätt generellt. Tendensen att fokusera på regelliknande normer och pragmatismen
avseende behandling av den närliggande rätten, vid konstruktion av utfyllande rätt
lämnar emellertid utrymme för förbättring.

Hur bör utfyllning i oreglerade fall motiveras?
I kapitel fyra och fem har argumenterats för att konstruktion av utfyllande rätt
bör vila på ändamålsskäl och att den rätt som konstrueras inte bara bygger på att
lika fall ska behandlas lika utan att utfallet vid tillämpning av den utfyllande rätten
också ska tjäna maximet om lika för lika. Det innebär att deduktion ur strukturell
likhet bör undvikas. Denna argumentationstyp är förvisso nyttig för att avgränsa
normområdet från vilket generaliseringar och likhetsargumentation vidtas men
bör inte ligga till grund för slutsatser vid konstruktion av utfyllande rätt.
För de fall relevant likhet genom ändamåls- och utfallslikhet kan knytas till en
strukturell likhet, till exempel att två fall avser prestation av egendom, är det inte
fråga om en isolerad laganalogi utan om en rättsgrundsats som kan tillämpas på
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alla fall som innehar den strukturella egenskapen. Avseende konstruktion av
allmänna rättsgrundsatser konstateras vidare att en föredragen metod är
sammanvägning av så stor del av den närliggande rätten som möjligt, både i syfte
att klargöra de rättsliga mönstren och för att åskådliggöra de normer som utgör
undantag från ett eventuellt mönster.

Hur kan en modell för att avgöra om fel i tjänst föreligger i
oreglerade fall formuleras?
I avhandlingens sjunde kapitel argumenteras för att felbedömning sker genom en
jämförelse mellan det som faktiskt presterats och uppdragsnormen. Den
beskrivna metoden för felbedömning sker i två steg. Ett första där
uppdragsnormen och vad som faktiskt presterats jämförs och ett andra där
ansvar för avvikelser från uppdragsnormen prövas.
För jämförelsen i det första steget är det först nödvändigt dels att fastställa
uppdragsnormen, dels att värdera vad som faktiskt presterats. Uppdragsnormen
utgörs av vad naturaborgenären på grund av avtalet har rätt att kräva.
Rättigheterna följer av de förpliktelser som åligger uppdragstagaren på grund av
avtalet. Dessa konstitueras utöver vad som framgår av motpartens uttryckliga
viljeförklaringar även av naturaborgenärens befogade förväntningar, antingen
sådana som uppstår genom uppdragstagarens handlande eller följer av de
förutsättningar som i allmänhet gäller för en viss avtalstyp.

Kan ett allmänt påföljdssystem, tillgängligt vid avtal om tjänster i
oreglerade fall, fastställas i svensk rätt och vilka är i så fall
förutsättningarna för att tillämpa de respektive påföljderna för
oreglerade tjänster?
I kapitel åtta beskrivs påföljder som rättsföljder ämnade att skydda de rättigheter
som konstitueras av motpartens förpliktelser. Det konstateras vidare att när det
gäller de allmänna påföljderna föreligger tillräckligt starka mönster på det
oreglerade området för att det ska gå att tala om ett allmänt påföljdssystem. De
påföljder som behandlas i avhandlingen är detentionsrätt, fullgörelse, prisavdrag,
hävning och skadestånd. Påföljderna behandlas i kapitel nio till tretton och
sammanfattningsvis följer samtliga påföljder i det definierade allmänna
påföljdssystemet av allmänna rättsgrundsatser.
403

Detentionsrätten avhandlas i kapitel nio där det konstateras att sådan rätt
föreligger under förutsättning att det föreligger fel i tjänsten för vilket
uppdragstagaren är ansvarig, att det är fråga om ett ömsesidigt förpliktande avtal,
att utövande av detentionsrätten står i proportion till avtalsbrottet samt att den
felande prestationen och den innehållna prestationen är konnexa, det vill säga att
de har ett tillräckligt samband mellan dem. Den summa som kan innehållas
genom utövande av detentionsrätten ska stå i proportion till vad som kan krävas
på grund av avtalsbrottet. Det kan dock ofta vara svårt att bedöma hur stor en
skada eller ett framtida krav på prisavdrag kommer att vara och ett visst utrymme
för missberäkning i det avseendet tillåts.
En annan form av detentionsrätt, som här i likhet med den köprättsliga
begreppsbildningen har kallats för stoppningsrätt, är tillgänglig vid anteciperade
avtalsbrott. För att innehållande av egen prestation ska vara tillåten i sådana fall
krävs utöver vad som sagts om innehållande vid inträffat avtalsbrott att det
föreligger starka skäl att anta ett framtida avtalsbrott. Stoppningsrätten kan dock
annulleras genom att uppdragstagaren ställer godtagbar säkerhet. Utövande av
detentionsrätt kräver att motparten underrättas om avsikten att hålla inne den
egna prestationen, vid underlåtelse att göra så riskerar naturaborgenären att själv
drabbas av påföljd.
Fullgörelse behandlas i kapitel tio och avser rätten att kräva att motparten
utför tjänsten såväl som avhjälpande och omleverans när det är praktiskt möjligt.
Rätten att kräva fullgörelse är starkt begränsad av både praktiska och processuella
skäl. Många gånger kan den tid det tar att utkräva fullgörelse innebära att
påföljden är ineffektiv. Den inskränkning genomdrivande av personliga
förpliktelser innebär på den personliga friheten utgör därtill hinder för
tillämpning i sådana fall.
Prisavdrag är föremål för analys i avhandlingens elfte kapitel. Denna påföljd
är ämnat att utjämna den obalans som uppstår i ett avtalsförhållande efter
inträffat kontraktsbrott som inte leder till hävning. Påföljden ska inte utgöra
skydd för dåliga affärer utan den balans som avtalet innebär för parterna ska
återställas. Om naturafullgörelsens värde avviker från det avtalade ska priset
således sänkas i motsvarande mån.
Prisavdrag kan tillämpas förutsatt att priset för tjänsten är bestämt och att den
är befäst med ett bestående fel. För vissa avtalstyper är prisavdrag en sekundär
påföljd som således bara kan tillämpas när fullgörelse inte kommer ifråga. För
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andra avtalstyper föreligger varken rätt eller skyldighet för uppdragstagaren att
fullgöra en förfelad tjänst och i sådana fall utgör prisavdrag en primär påföljd.
Storleken på prisavdraget kan bestämmas genom tre primära metoder, nämligen
beräkning av värdeskillnad mellan den avtalade och den presterade standarden,
genom uppskattning av kostnaderna för avhjälpande eller, när ingen av dessa
metoder är möjliga, skönsmässig bestämning.
Hävningsinstitutet avhandlas i det tolfte kapitlet där det framhålls att
påföljden likt detentionsrätten är tillgängligt både vid inträffat och vid anteciperat
avtalsbrott. Hävningsrätten följer som nämnt av allmänna rättsgrundsatser. Vad
gäller verkan av hävning skiljer sig rättsläget mellan i huvudsak fyra situationer
avseende tiden för uppfyllelse. De grundläggande förutsättningarna för
hävningsrätt är för det första att fullgörelse inte kan komma ifråga. För det andra
ska avtalsbrottet vara av en viss dignitet. Det talas här om ett väsentligt
väsentlighetskrav, om kvalificerad väsentlighet samt om viktig grund för hävning.
För det tredje krävs att betydelsen av avtalsbrottet varit synbart för
uppdragstagaren.
För hävning vid anteciperat avtalsbrott gäller utöver det ovan nämnda att det
ska stå klart att ett hävningsgrundande fel kommer att inträffa i framtiden. Likt
detentionsrätten torde också vid hävning möjligheten att utöva påföljden vid
anteciperat avtalsbrott falla om uppdragstagaren ställer godtagbar säkerhet.
Förutsättningarna för skadestånd diskuteras i kapitel tretton, vid fel i
oreglerade tjänster är förutsättningarna för skadestånd desamma som i den övriga
förmögenhetsrätten. För det första ska en skada vara för handen, för det andra
ska skadan ha uppstått genom kontraktsbrott, för det tredje krävs att det
föreligger adekvat kausalitet mellan skadan och det kontraktsbrott som orsakat
skadan. För det fjärde krävs vidare att den för fallet relevanta ansvarsgrunden är
uppfylld. Avseende detta sista kriterium ska nämnas att skadestånd till följd av
vårdslöshet, den så kallade culparegeln, utgör huvudregeln i svensk
skadeståndsrätt. För många avtalstyper kan det emellertid finnas anledning att
tillämpa andra ansvarsformer. I vissa fall, till exempel vid förpliktelser som
innefattar omhändertagande av motpartens egendom, följer av allmänna
rättsgrundsatser att ett presumtionsansvar istället ska gälla. I andra fall kan det
finnas anledning att tillämpa kontrollansvaret analogt om tillräckliga skäl
föreligger för det. Innebörden av en förpliktelse kan vidare innebära en garanti, i
sådana fall gäller ett strikt ansvar för den garanterade förutsättningen.
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