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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Att parter ingår i avtal för att göra affärer är inget nytt. Många avtal är kortvariga 

avtal av momentan karaktär, till exempel ett köp av en maskin i en enskild 

transaktion. Andra avtal är mer långvariga och innefattar en relation mellan 

parterna som är en av faktorerna för avtalets framgång. Om ett långvarigt 

avtalsförhållande är dysfunktionellt eller att en part inte längre vill fortsätta avtals-

förhållandet kan det vara av intresse att komma ut ur avtalsförhållandet – men 

möjligheterna för att komma ut ur avtalsförhållandet är inte allt för ljusa.1  

Hävning är kanske den hårdaste påföljden som finns i ett avtalsförhållande. 

Institutet hävning är däremot inte alltid det bästa eller enklaste att använda sig av, 

särskilt inte i ett långvarigt avtalsförhållande. Det måste ha uppstått ett väsentligt 

avtalsbrott från en av parterna för att hävning ens ska vara en möjlig lösning för 

att bli fri från avtalet och dess skyldigheter.2 För att en hävning ska ha den verkan 

som den hävande parten vill, det vill säga upplösa avtalsförhållandet, krävs det att 

hävningen är befogad. Om avtalsbrottet inte är väsentligt blir den hävnings-

förklaring som skickas till motparten obefogad, eftersom kriterierna för hävning 

inte är uppfyllda. Hur den obefogade hävningsförklaringen ska bemötas av den 

mottagande parten är en relevant fråga som uppstår.3 Mottagaren av en obefogad 

hävningsförklaring har flera valmöjligheter. De olika valmöjligheterna har alla 

olika följder, vilket gör att mottagaren av den obefogade hävningsförklaringen kan 

 
 
1 Se Grönfors, 1995, s. 45 där han yttrar: ”I viss mening blir avtalet som helhet därför förvandlat till 

ett fortvarigt avtalsrättsligt förhållande, ett ”relational contract”.” Med ordvalet avtalsförhållande 
försöker jag påvisa den mer djupgående effekten av ett avtal som avtalet har på parterna när det 
kommer till långtidsavtal. 

2 Ramberg & Ramberg, s. 253 ff samt Bengtsson, s. 4 ff. 
3 Köplagen - en kommentar under kommentaren 14.2.2 Obefogad hävningsförklaring, samt K. Håstad, 

s. 269 ff. 
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välja fritt mellan valmöjligheterna för att kunna uppnå det som passar mottagaren 

själv bäst.4 

Problematiken med hävning är dock mer djupgående än så, eftersom det finns 

svårigheter att utröna om en hävningsförklaring är befogad eller inte. Med andra 

ord kan det vara oklart om det föreligger ett väsentligt avtalsbrott – den hävande 

parten är därmed kanske inte medveten om att hävningsförklaringen är obefogad.5 

Det hela leder till en svårighet att använda sig av hävning, eftersom hävnings-

institutet kan användas mot en själv om en missbedömning har gjorts och 

hävningsförklaringen anses vara obefogad. En obefogad hävningsförklaringen kan 

nämligen mötas av en hävning och/eller skadestånd från den mottagande parten.6 

Vid en hävning kan även formen av avtalsförhållande spela en avgörande roll, 

nämligen om den förfelade parten är nöjd med avtalsförhållandet och vill fortsätta 

förhållandet. Om det är ett kortvarigt avtal som fungerat suboptimalt från första 

kontakt, eller ett långvarigt avtalsförhållande som löpt på som en väloljad maskin, 

så lär det påverka valet av påföljd för den obefogade hävningsförklaringen.7 

Då uppstår frågan om det finns en bättre lösning än hävning för att komma ut 

ur ett långvarigt avtalsförhållande. Om det exempelvis är ett tidsbestämt långvarigt 

avtalsförhållande finns det inte allt för många möjligheter. Vid löpande långvariga 

avtalsförhållanden finns det däremot mer utrymme för möjligheter, vilket visats i 

främst två domar från HD.8 Frågan om en gemensam överenskommen uppsägning/ 

avslutning av ett avtalsförhållande är dock inom ramen för parternas avtalsfrihet, 

men det är inte alltid det är en möjlighet – en av parterna kanske inte vill avsluta 

avtalsförhållandet. Därför är det av intresse att se till avtalsmekanismer som kan 

utlösas av endast en part, men som är gemensamt överenskomna.  

 
 
4 Mottagaren har inte en allt för lång tid på sig att välja och kräva påföljd, samt att denne inte får 

spekulera på motpartens bekostnad, se bl.a. K. Håstad, s. 272 f och 276 f. 
5 Ramberg & Ramberg, s. 254 f, T. Håstad, s. 50 och 112 samt 25 § och 39 § köplagen. Se även 

Bengtsson 1976, s. 153. 
6 Köplagen - en kommentar under kommentaren 14.2.2 Obefogad hävningsförklaring. 
7 Visst stöd för detta kan utläsas i Bengtsson, s. 204 f. 
8 NJA 2009 s. 672 samt NJA 2018 s. 19. 
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Den mekanism som åsyftas är kancellering, vilket innebär att det finns en 

avtalad rättighet för parterna att avsluta förhållandet och gå skilda vägar genom att 

betala motparten en kancelleringsersättning.9 Tanken med kancellering är att det 

ska vara ekonomiska överväganden som ska styra avtalsförhållandet, snarare än 

rättsliga överväganden. Annorlunda uttryckt ska parterna kunna värdera avtals-

förhållandet ekonomiskt och kunna gå skilda vägar om ekvationen inte längre går 

ihop för en av parterna.10 Det problem som uppstår är dock vilken ersättning som 

ska betalas ut till motparten samt hur den ska beräknas. Ytterligare aspekter som 

krånglar till kancellering är att den måste fungera i oöverskådlig framtid, vilket gör 

att kancelleringsersättningen måste vara anpassningsbar efter framtidens 

utveckling. Slutligen kan det bli problematiskt att hävning och kancellering 

används i samma situation, vilket leder till frågan om vilken av instituten som har 

företräde, eller om det ens går att hävda företräde. 

1.2 Syfte 
Uppsatsen har ett övergripande syfte, vilket är att undersöka olika sätt att komma 

ut ur ett långvarigt avtalsförhållande. Under detta övergripande syfte finns det 

olika delmoment och därmed delsyftet. Det första delsyftet är att undersöka hur 

hävningsinstitutet är uppbyggt, hur en obefogad hävningsförklaring kan uppstå, 

samt de valmöjligheter som uppkommer för mottagaren av den obefogade 

hävningsförklaringen. Fortsatt kommer uppsatsen snabbt beröra andra möjligheter 

och funktioner en obefogad hävningsförklaring kan fylla. I detta ingår även att 

belysa de nackdelar som finns med hävning när hävningen används i ett långvarigt 

avtalsförhållande. 

Det andra delsyftet är att undersöka institutet kancellering och hur det kan 

användas i långvariga avtalsförhållanden, samt utreda vad som är lämpligast 

 
 
9 Ingvarsson, 2019, s. 137. Ingvarsson nämner även att termen är synonym med annullering, se hans 

not 20. 
10 Ingvarsson, 2019, s. 137. 
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tillvägagångssätt vid utformande av kancelleringsklausulen samt kancellerings-

ersättningsklausulen och vad som krävs därtill för att kancelleringen ska uppfylla 

sitt syfte. 

Slutligen är syftet att se på dessa två instituts kompatibilitet i ett avtal, och vilken 

problematik som kan uppstå när de båda används i samma avtal. Följande 

frågeställningar ska därmed besvaras för att uppnå de olika syftena: 

- Hur görs en hävningsbedömning, och vad gör en hävning obefogad? 

- Vilka valmöjligheter har en mottagare av en obefogad hävnings-

förklaring? 

- Vad fyller kancellering för funktion, och hur bör den utformas för att 

uppfylla sin funktion? 

- Hur förhåller sig instituten till varandra i ett och samma avtal? 

1.3 Avgränsning 
Denna uppsats är avsedd att endast behandla obefogade hävningsförklaringar i de 

situationer och de avtal där köplagens regler är tillämpliga samt endast mellan 

kommersiella parter. Denna avgränsning görs på grund av köplagens dispositiva 

karaktär, se 3 § köplagen. Det gör att mycket av det som kommer att behandlas 

nedan kan förlora sin funktion i ett avtal där parterna valt att avtala om annat än 

vad som står i köplagen. Trots att köplagen är dispositiv och parterna kan avtala 

bort/ändra hävningsgrunder eller liknande har jag valt att lägga fokus på just 

köplagen eftersom den ligger i bakgrunden samt att HD har varit mer benägen att 

tolka och/eller fylla ut avtal med köplagen.11 

Vidare kommer endast delar av hävningsinstitutet att användas, då till exempel 

köparens möjlighet till att ge säljaren en bestämd tilläggstid i 25 § köplagen inte 

är nödvändig för att beskriva hur en hävningsförklaring är obefogad samt att det 

inte påverkar mottagarens valmöjligheter. En annan del av avgränsningen är den 

 
 
11 Se bl.a. NJA 2013 s. 271 samt NJA 2012 s. 597. 
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mer snäva hävningsbedömningen som måste göras vid specialtillverkade varor. 

Fortsatt kommer inte utrymme läggas på skadestånd, skadeståndsberäkning eller 

definitionen av direkt och indirekt skada enligt 67 § köplagen. 

1.4 Metod och material 
Det här avsnittet är till för att belysa de material jag har valt att använda mig av, 

och det innebär därmed även en reflektion över den metod som används genom 

uppsatsen. Den metod som ligger i bakgrunden är den rättsdogmatiska metoden, 

vilket innebär att gällande rätt ska försöka uttolkas och problematiseras utifrån de 

traditionella rättskällorna.12 Traditionella rättskällor är bland annat lagstiftning, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin.13 Det kan finns inslag av rättsekonomisk 

metod, främst som understöd för att ge argument vikt eller för att ge en annan än 

en strikt rättslig syn på en fråga.  

Det är några källor som är av central betydelse i uppsatsen, medan andra 

används mer som stödkällor för att belysa ett helhetsperspektiv på ämnet. En sådan 

central källa är K. Håstads text om obefogad hävningsförklaring.14 Texten lyfter 

problematiken och frågan på ett sätt som inte gjorts i tidigare litteratur då äldre 

litteratur endast nämner ämnet i förbifarten eller konstaterar att en 

hävningsförklaring kan vara obefogad.  

För kancellering finns det inte riktigt någon ordentlig djupgående källa, men 

Ingvarssons verk lyfter frågan på ett sätt som gör det möjligt att gå vidare med 

institutet.15 Det kan närmast liknas med ett startskott till dess existens, åtminstone 

i modern svensk rätt. Grönfors fyller vidare en väldigt viktig funktion i 

kancelleringsavsnitten när det kommer till närliggande områden såsom avtals-

bundenhet och omförhandling. Det är även Grönfors som kan ha lagt det första 

 
 
12 Sandgren, s. 649. Sandgren visar även på den mångsidiga och tämligen oklara innebörd som 

begreppet rättsdogmatisk metod innebär. Se även Hellner, 2001, s. 22ff. 
13 Se bl.a. Samuelsson & Melander, s. 29ff samt Hellner, 2001, s. 24ff. 
14 K. Håstad. 
15 Ingvarsson, 2019. 
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spåret av kancellering i svensk rätt.16 Viss inspiration har även hämtas i standard-

avtal för att se hur marknaden försökt lösa frågan, om den ens har det. 

Motsvarande källa för kompatibiliteten mellan kancellering och hävning är det 

norska avgörandet den 15 maj 2018 av Oslo tingsrätt TOSLO-2016-201305. Ett 

norskt rättsfall används är för att rättsfallet belyser problemet med de två instituten 

på ett väldigt bra sätt. Vidare går det att använda för att svensk och norsk avtalsrätt 

inte är allt för långt ifrån varandra, då ländernas avtalslagar togs fram samtidigt 

genom det nordiska samarbetet vid 1900-talets början.17 Som tidigare nämnt 

kommer dock annan litteratur inom rättsområdet användas som stöd för att 

tydliggöra och konkretisera de argument och konstateranden som uppkommer i de 

nämnda källorna.  

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med en genomgång av hävningsinstitutet i kapitel 2 där de olika 

förutsättningarna för en hävning kommer att belysas, samt den problematiken som 

finns vid en bedömning om befogad hävning föreligger eller inte. I detta kapitel 

kommer även hävningens rättsföljd att behandlas, samt kort hävningens 

svårigheter vid långvariga avtalsförhållanden. 

I kapitel 3 behandlas ämnet obefogad hävningsförklaring. Kapitlet inleds med 

vad som går att göra med en obefogad hävningsförklaring utifrån den obefogat 

hävande partens sida. Efter det undersöks vad den obefogade hävningsförklaringen 

ska klassificeras som för typ av avtalsbrott. Slutligen görs en redogörelse för vilka 

valmöjligheter mottagaren av den obefogade hävningsförklaringen har.  

Kapitel 4 utgörs av ett reflektionssegment av hävning och obefogade hävnings-

förklaringar samt ser över övriga möjligheter som en obefogad hävningsförklaring 

kan leda till. 

 
 
16 Här är det Grönfors Fraktavtalet under etthundra år som åsyftas. 
17 Se t.ex. Bernitz, s. 15 samt Adlercreutz, m.fl., s. 50f. 
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Kancellering som institut behandlas i kapitel 5, vilket innebär en redogörelse 

för dess funktion och beståndsdelar. Problem som avtalsbundenhet, lojalitet och 

uppsägningstid diskuteras utifrån ett kancelleringsperspektiv. 

Kapitel 6 undersöker hur en kancelleringsersättningsklausul ska vara utformad 

för att uppfylla den effekt som är eftersökt med kancelleringen. Det innebär att se 

till problematik redan vid avtalsförhandlingar i form av ökade transaktions-

kostnader, att omförhandlingsklausuler kan vara av vikt, samt inom vilka gränser 

en kancelleringsersättning bör ligga. 

Därefter följer kapitel 7 som utvecklar det som sagts om kancellering för att 

konkret komma fram till viktiga faktorer som krävs vid utformandet av 

kancelleringersättningen. 

Kompatibiliteten av hävning och kancellering i samma avtal återfinns i kapitel 

8, där ett rättsfall som belyser problematiken diskuteras och problematiseras. 

Slutligen finns en övergripande sammanstrålande reflektion i kapitel 9 som 

visar på de problem som finns med olika institut dels när de står för sig själva, dels 

när de står bredvid varandra.  

2 Hävning 
2.1 Hävning och hävningsförklaring 
Innebörden och syftet med en hävning är att en avtalspart vill frånskilja sig från en 

annars existerande prestationsskyldighet.18 Varför en part vill få till en hävning kan 

däremot bero på helt olika faktorer och scenarion, men syftet bör alltid vara 

detsamma. En part har hävningsrätt om han anses vara befogad till hävning.19  

För att en part ska kunna använda sig av sin hävningsrätt måste en hävnings-

förklaring framställas av den hävande parten till motparten. Det finns egentligen 

 
 
18 Ramberg & Herre, s. 174. 
19 Bengtsson, s. 4. 
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inget krav på hur den framställningen framförs, utan det kan räcka med att det 

följer av konkludent handlande eller att den är underförstådd – den bör dock vara 

klar och tydlig.20 När fullgörande är helt uteslutet och båda parterna är medvetna 

om det faktumet inträder hävningsverkningarna utan att en hävningsförklaring har 

gjorts, menar Hellner.21 Vidare får inte heller hävningsförklaringen vara av en 

svävande karaktär likt ”hävning kan komma i fråga”. En sådan formulering 

accepteras inte av rättsordningen och borde leda till att hävningsförklaringen är 

utan verkan och effekt.22 Utöver att en hävningsförklaring har framställts till 

motparten krävs det att hävningsförklaringen måste ha framställts inom skälig tid 

efter att det föreligger en hävningsgrund eller efter att en neutral reklamation har 

gjorts.23 Framställs inte hävningsförklaringen inom den skäliga tiden, så går 

hävningsrätten förlorad genom passivitet. Ytterligare en effekt av framställan av 

hävningsförklaringen är att den part som framställer förlorar rätten att i ett senare 

skede kräva fullgörelse, eftersom hävningsförklaringen rent avtalsmässigt anses 

utgöra ett påbud.24 Slutligen ska en mottagare kunna utgå ifrån att hävnings-

förklaringen är en väl övervägd handling.25 

2.2 Generella krav för hävningsgrund 
Ett genomgående tema som finns med de olika hävningsgrunderna är att det finns 

ett krav på väsentlighet, vilket innebär att det ska vara fråga om ett väsentligt 

avtalsbrott.26 Med krav på väsentlighet åsyftas rekvisitet i 25 § (samt motsvarighet 

 
 
20 Ramberg & Ramberg, s. 257 f. Se även Köplagen - en kommentar under kommentaren 14.2.1 
Hävningsförklaringen och dess effekt. Det verkar inte heller krävas att en hävningsförklaring 
uttryckligen följer om en part framställer begäran av skadestånd, se K. Håstad, s. 276 samt NJA 1992 
s. 728. 
21 Hellner, m.fl., s. 199. 
22 Köplagen – en kommentar under kommentaren 14.2.1 Hävningsförklaringen och dess effekt. 
23 Se bl.a. 25 § och 39 § köplagen, T. Håstad, s. 49 ff och 112 ff, Ramberg & Ramberg, s. 258 f, 

Hellner, m.fl., s. 199 samt Ramberg & Herre, s. 189. 
24 Hellner, m.fl., s. 153 samt Ramberg & Herre, s. 190. 
25 T. Håstad, s. 183. 
26 Ramberg & Ramberg, s. 254 f.  Här förbises och utesluts dock det ännu strängare kravet på 

väsentlighet som finns vid specialtillverkade varor, se bl.a. 26 § köplagen samt T. Håstad, s. 53 och 
114. 
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i 39 §) köplagen ”[…] avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och 

säljaren insåg eller borde ha insett detta”. Det blir med andra ord en fråga om en 

viss bedömning av motpartens insikt. Väsentlighet och väsentlighetsrekvisitet 

kommer att behandlas mer djupgående nedan. Att väsentlighetskriteriet är uppfyllt 

är inte tillräckligt för att en hävningsrätt ska uppstå. Beroende på om det är hävning 

vid fel (39 § köplagen) eller hävning vid dröjsmål (25 § köplagen), krävs det att 

andra faktorer är uppfyllda, som är annorlunda mellan fel och dröjsmål.  

För att en köpares rätt till påföljder vid fel i vara, däribland hävning är inräknat, 

inte ska bortfalla krävs det att en neutral reklamation görs, se 32 § köplagen. När 

en köpare gör en neutral reklamation krävs det inte att han gör ett påföljdskrav 

samtidigt, utan det räcker med att köparen gör gällande att reklamation görs på 

grund av fel i vara och att ett påföljdsanspråk kommer att komma i framtiden.27 

Om säljaren förfarit grovt vårdslöst är tidsfristen på den neutrala reklamationen 

undantagen enligt 33 § köplagen.28 För att en köpare ska ha möjlighet att häva 

finns det vissa kriterier som förutsätts, nämligen att omleverans eller avhjälpande 

inte är relevant i fallet eller att det har skett omleverans eller avhjälpande men inte 

inom en rimlig tid, samt att hävningsförklaringen kommer inom skälig tid från 

köparen.29 Likt 33 § köplagen gäller inte tidsbegränsningen i 39 § köplagen om 

säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, se 39 § st. 2 

köplagen. 

Det föreligger dock inte samma plikt att vidta neutral reklamation vid en 

hävning av säljarens dröjsmål med varans avlämnande, med andra ord finns ingen 

motsvarighet till 32 § köplagen vid dröjsmål. Istället finns det en meddelandeplikt 

i 29 § köplagen som används om varan har avlämnats för sent. Om köparen inte 

iakttar meddelandeplikten, som innebär att köparen måste meddela säljaren inom 

skälig tid att avlämnandet har skett för sent, går skadestånds- och hävningsrätten 

 
 
27 T. Håstad, s. 100f. Se NJA 2018 s. 171 om att det kan föreligga en reklamationsplikt. 
28 Se även Ramberg & Herre, s. 189. 
29 T. Håstad, s. 112 f samt 39 § köplagen. 
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förlorad för köparen. Om ett avlämnande däremot ännu inte har skett, kan köparen 

inom rimlig tid kräva fullgörelse och hålla fast vid köpet, se 23 § köplagen samt 

särskilt 23 § st. 3 köplagen. Värt att märka är att det är olika tidsdräkter enligt 29 

§ köplagen och 23 § st. 3 köplagen, där den tidigare är mer förmånlig för köparen. 

En större skillnad när det kommer till hävning vid dröjsmål kontra hävning vid fel 

i vara är att köparen kan gå direkt till hävningen om den så vill, se 22 § köplagen 

och dess hävning till 25 § köplagen.  

2.3 Väsentlighetskriteriet 
2.3.1 Inledning 
Inom svensk rätt gäller som huvudregel att det ska vara ett väsentligt avtalsbrott 

från motpartens sida för att en part ska kunna häva.30 Som tidigare nämnt är detta 

reglerat i köplagen genom formuleringen att avtalsbrottet ska vara av väsentlig 

betydelse för köparen och att säljaren insett eller borde ha insett detta.31 En 

hävningsförklaring blir en obefogad hävningsförklaring om, bland annat, 

väsentlighetskriteriet inte är uppfyllt eftersom det inte finns någon egentlig grund 

till hävningen om alla kriterier inte är fullgoda. Om det är så att varan både är 

behäftad med fel och är i dröjsmål, kan köparen välja att göra en kombinerad 

bedömning av väsentlighetskriteriet.32 Något som är viktigt att poängtera är att 

köplagen är dispositiv, så om parterna har avtalat om vad som är att anse som 

dröjsmål eller fel i vara sätter de riktlinjerna för vad som är att anse som ett 

väsentligt avtalsbrott enligt köplagens bestämmelser, så länge som parterna inte 

har avtalat om vad påföljden är.33 

 

 
 
30 Ramberg & Herre, s. 175. 
31 Se 25 § samt 39 § köplagen och jämförelse mot art. 25 CISG, se även Ramberg & Herre, s. 175. 
32 Prop. 1988/89:76 s. 104 samt 134 f. 
33 Köplagen – en kommentar under kommentaren till 7.5.4 Väsentlighetsregelns två rekvisit. 
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2.3.2 Väsentlighetskriteriet vid dröjsmål med avlämnande av vara 
Bedömningen av väsentlighetskriteriet är främst av en objektiv natur, där den 

hävande partens subjektiva intresse i frågan inte tas i beaktning.34 Undantaget till 

den huvudregeln är när ett köp är av individualiserad karaktär – ju mer 

individualiserad varan är desto mer relevant blir köparens subjektiva intresse.35 

Förarbetet diskuterar skillnaden på ett köp av maskin till egen rörelse med köp och 

handel av råvaror eller värdepapper, där det är mer volatila priser och tidsfaktorn 

är avgörande.36 Genom det uttalandet i förarbetet går det i min mening att uttolka 

att tidsutdräkten är den avgörande faktorn för bedömning när det kommer till 

dröjsmål samt att den tolererade tidsutdräkten är annorlunda mellan bransch och 

typ av vara. Det är inte en bedömning utifrån köparens subjektiva uppfattning som 

görs, men det betyder inte att det inte är en bedömning utifrån köparens 

perspektiv.37 Både typ av vara och inom vilken bransch kommer därför påverka 

den objektiva bedömningen om förseningen ska anses vara väsentlig eller inte. På 

grund av detta kan ett dröjsmål med avlämnande om endast någon dag vara av 

väsentlig natur för köparen men inte enligt branschpraxis. Det medför att det 

objektivt sett är inte är att anse som ett väsentligt avtalsbrott.38 Slutligen är det 

irrelevant vad som har varit orsaken till avtalsbrottet, utan hävning kan alltid utgå 

när det är väsentligt, trots det faktumet att det har varit utanför säljarens kontroll.39 

Det andra kriteriet som måste vara uppfyllt är synbarhetsrekvisitet, vilket 

innebär utöver att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen så måste 

säljaren också ha insett eller åtminstone borde ha insett faktumet att det var av 

 
 
34 Prop. 1988/89:76 s. 104. 
35 Hellner & Ramberg, s. 134, K. Håstad, s. 275 samt prop. 1988/89:76 s. 104. 
36 Prop. 1988/89:76 s. 104. 
37 Prop. 1988/89:76 s. 104 samt Hellner & Ramberg, s. 134. 
38 T. Håstad, s. 50. 
39 Ramberg & Herre, s. 175. Det är inte heller avgörande om säljaren varit vållande eller inte, se prop. 

1988/89:76 s. 104. Däremot kan graden av vållande vara avgörande för skadeståndsskyldigheten, se 
Köplagen – en kommentar under kommentaren till 7.5.6 Orsaken till avtalsbrottet saknar betydelse 
för hävningsrätten.  
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väsentlig betydelse för köparen, se 25 § köplagen.40 Synbarhetsrekvisitet är tänkt 

som ett skydd för säljaren, då väsentlighetskriteriet i sin ensamhet skulle innebära 

att rätten till hävning är allt för köparvänlig.41 Exempelvis innebär det att vid köp 

av en maskin där det normalt inte föreligger någon väsentlig betydelse med någon 

dags dröjsmål, enligt förarbetet, har säljaren varken insett eller borde ha insett det 

faktumet att det kanske var det för köparen, vilket innebär att det inte föreligger en 

hävningsrätt för köparen.  Situationen torde bli annorlunda om det däremot har 

förhandlats eller uttryckligen nämnts till säljaren att maskininköpet är av stor 

betydelse för köparen och att avlämnande måste ske till ett visst datum. I den 

situationen bör det kunna åläggas säljaren att han åtminstone borde ha insett denna 

väsentlighet vilket leder till att en hävningsrätt föreligger.42 En säljare hamnar dock 

inte automatiskt i ond tro om en köpare har försökt att tydliggöra betydelsen av 

köpet för honom, och därmed även väsentligheten. Detta på grund av de gränsfall 

som kan uppstå, vilket gör det svårt att bedöma om köparens försök har varit 

tillräckligt tydliga eller preciserade för att säljaren ska ha uppfattat köpets 

angelägenhet för köparen.43  

Det finns dock en stor marginal för felbedömning av de två kriterierna, 

väsentlighetskriteriet och synbarhetsrekvisitet, i min mening. Dels är det svårt för 

en köpare att veta om dröjsmålet är att anse som väsentligt i sin natur, dels om han 

tydliggjort sin position tillräckligt för säljaren. Vidare blir det även svårt för 

säljaren att veta när något är att anse som väsentligt, samt när han borde ha insett 

att det är av väsentlig natur för köparen. Fortsatt finner jag även problematik med 

förarbetets uttalande, som gör bedömningen schabloniserad och vissa produkter 

 
 
40 Bengtsson, s. 209 ff. Behandlar förvisso gamla köplagen, men är fortfarande samma typ av 

bedömning som ska göras, med endast mindre ändringar i vad som ska bedömas. Synbarhetsrekvistet 
finns dock inte vid vissa bedömningar om väsentligt avtalsbrott, såsom vid utebliven betalning från 
köparen, se bl.a. 54 § köplagen. 

41 Kan uttolkas från uttalandena i prop. 1988/89:76 s. 104, och viss jämförelse kan göras med 
Bengtsson, s. 104 ff och hans diskussion kring gamla köplagen och 1894 års lagberedningsförslag 
som HD vid granskning ansåg var allt för säljarvänlig, vilket ledde till att formuleringen till gamla 
köplagen blev strängare för säljaren. Se även Bengtsson, s. 212 f. 

42 Jfr uttalandena i prop. 1988/89:76 s. 104, Hellner & Ramberg, s. 134 samt Bengtsson, s. 213. 
43 Bengtsson, s. 212. 
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blir mer utpekade än andra. Att det är problematiskt är i min åsikt att det i praktiken 

är svårt att skilja på ett dröjsmål med avlämnande av en maskin till en fabrik kontra 

avlämnande av värdepapper. Fabriken kanske måste ha hela produktionskedjor 

avstängda på grund av dröjsmålet vilket kan kosta köparen dyrt, likt köparen av 

värdepapper missar en svängning av kursen. Båda situationerna kommer att skada 

köparen. Samtidigt måste gränsen dras någonstans, men frågan är om dessa två 

kriterier, väsentlighetskriteriet och synbarhetsrekvisitet, tillsammans gör det svårt 

för en part att häva utan att det föreligger risk att den kommer att uppfattas som 

obefogad. 

 

2.3.3 Väsentlighetskriteriet vid fel i vara 
Vid väsentlighetsbedömningen vid fel i vara föreligger det, likt väsentlighets-

bedömningen vid dröjsmål med avlämnande av vara, ett krav på att avtalsbrottet 

ska vara av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insett eller borde ha 

insett detta. Med andra ord är det återigen fråga om väsentlighetskriteriet och 

synbarhetsrekvisitet. Förarbetet uttalar att det inte är fråga om en abstrakt 

väsentlighetsbedömning, utan köparens förutsättningar är det avgörande – vilken 

betydelse har köpet för köparen, med andra ord är det av väsentlig betydelse, och 

på vilket sett han har manifesterat det.44 En huvudregel ställs även upp i förarbetet, 

med innebörden att ett avtalsbrott som berövar köparen den huvudsakliga nyttan 

av vad han hade att förvänta sig av avtalet generellt sett kan anses vara av väsentlig 

betydelse för köparen och därmed ett väsentligt avtalsbrott.45  

Faktorer som påverkar väsentlighetsbedömningen är dels vilken typ av vara det 

är, dels vilken typ av köp det är – vid ett kompletteringsköp är gränsen för vad som 

är av väsentlig betydelse mindre jämfört med ett vanligt köp.46 Väsentlighets-

 
 
44 Prop. 1988/89:76 s. 134, se även diskussionen kring objektivitet och subjektivitet under rubriken 

ovan.  
45 Prop. 1988/89:76 s. 134. 
46 Prop. 1988/89:76 s. 134. 
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bedömningen vid fel i vara tar sikte dels på den felande varans avvikelse mot en 

motsvarande felfri vara, dels på tidsfaktorn – en vara som hade en betydande 

avvikelse men avhjälpts av säljaren inom en rimlig tid kan inte utgöra ett väsentligt 

avtalsbrott i form av fel i vara.47 Det faktum att fler faktorer, till exempel i vilken 

grad avhjälpande har gjorts och om den har gjorts inom rimlig tid eller om 

omleverans har skett, spelar in på bedömningen av väsentlighetskriteriet vid fel i 

vara och gör den endast mer komplicerad.48 Som antytt måste även 

synbarhetsrekvisitet bedömas vid fel i vara, vilket innebär att säljaren insett eller 

borde ha insett att det är av väsentlig betydelse för köparen.49  

Likt vid dröjsmål med avlämnande av vara finns det en stor risk för 

felbedömning eftersom båda kriterierna, väsentlighetskriteriet och synbarhets-

rekvisitet, måste vara uppfyllda. Vid fel i vara blir det enligt min uppfattning ännu 

svårare att vara säker i sin bedömning av väsentlighetskriteriet, eftersom hänsyn 

måste tas till omfattningen påföljderna omleverans och avhjälpande har använts av 

säljaren. För vad som egentligen utgör en rimlig tid för avhjälpande för den i 

stunden åsyftade felet är inte alldeles lätt att bedöma. Fler oklara situationer och 

bedömningsfaktorer kan därmed uppstå och göra det svårt för den hävande parten 

att vara säker på att hävningen är befogad, och likadant för den mottagande parten 

att göra den bedömningen själv. 

 

2.3.4 Tidpunkten för insikt om väsentlighet 
Från vilken tidpunkt säljaren anses haft, eller borde ha haft, kännedom eller insikt 

om köparens uppfattning att köpet är av väsentlig natur är ytterligare ett moment i 

bedömningen av väsentlighetskriteriet som måste göras, och den avgörande tid-

punkten regleras inte i köplagens bestämmelser.50 Vid dröjsmål med avlämnande 

 
 
47 Prop. 1988/89:76 s. 134. 
48 Prop. 1988/89:76 s. 134 f samt T. Håstad, s. 113. 
49 Se prop. 1988/89:76 s. 134 f samt mer utförlig diskussion kring detta under rubriken ovan. 
50 Se bl.a. Köplagen – en kommentar under kommentaren 7.5.8 Säljarens insikt om avtalsbrottets 

betydelse för köparen samt 8.11.2 Inget tilläggsfristförfarande samt T. Håstad, s. 51. 
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av vara är utgångspunkten i tidsbedömningen att det är tidpunkten för ingåendet 

av avtalet som är avgörande. Detta för att skydda säljaren från att köparen inte 

meddelar kort innan avtalad leverans om den väsentliga betydelsen av leveransen 

för säljaren, och därmed kunna få till väsentlighet – vidare ska säljaren även ha en 

ärlig chans att se över sin lagerstatus.51 Jag anser att det är en rimlig utgångspunkt 

– det vore högst problematiskt och oförutsägbart att köparen dagen innan egentlig 

leverans skulle kunna upplysa säljaren om väsentligheten, då säljaren mest troligen 

inte kan göra något åt saken. Mot det öppnar T. Håstad upp en viss möjlighet att 

tillskriva säljaren information som nått säljaren efter avtalets ingående, om det 

kommit i sådan stund att säljaren ”med viss ansträngning fortfarande kunde 

fullgöra köpet i tid”.52 

Vid fel i vara ligger det dock annorlunda till eftersom hävning blir aktuellt först 

efter det att säljaren har fått en möjlighet att avhjälpa felet eller göra omleverans – 

det gör att väsentligheten inte kan bedömas utifrån tidpunkten för ingåendet av 

avtalet.53 T. Håstad uttrycker sig: ”säljarens vetskap om att felet är av väsentlig 

betydelse för köparen skall ha uppkommit inom skälig tid före hävnings-

förklaringen, t.ex. vid reklamation”, vilket innebär att insikten uppstår först när 

den neutrala reklamationen görs enligt 32 § köplagen, inte vid avtalets ingående.54  

2.4 Rättsföljder av hävning 
Att prestationer ska återgå samt att det inte finns en skyldighet att fullgöra framtida 

prestationer brukar benämnas som hävningens rättsföljder.55 Det går att jämföra 

 
 
51 T. Håstad, s. 51. 
52 T. Håstad, s. 51. 
53 T. Håstad, s. 113. 
54 T. Håstad, s. 113.  
55 Se bl.a. 64 § köplagen samt Ingvarsson, s. 87. Kan även jämföras med att hävning och återgång 

tidigare verkade vara olika rättsföljder, se Bramsjö, s. 5ff, men jämför med Bengtsson, s. 6 där han 
menar att återgång är en allmän beteckning för ett avtalsförhållandes upplösning till följd av hävning 
eller ogiltighet. Se även Köplagen - en kommentar under kommentaren 14.2.1 Hävningsförklaringen 
och dess effekt. 
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friheten att prestera framtida prestationer med rättseffekterna av ogiltighet.56 Att 

fullgjorda prestationer ska återgå är dock något som parterna får välja om de vill 

göra, se 64 § st. 2 köplagen, vilket resulterar i att två olika utgångar finns vid 

användandet av hävning: antingen ska inga framtida prestationer utföras, eller så 

ska inga framtida prestationer utföras samt redan utförda prestationer ska gå åter. 

Med andra ord kan hävningen ha en retroaktiv verkan men hävningen har alltid en 

framtida verkan beroende på vad parterna yrkar.57 

Det är två faktorer som bestämmer om en hävning har en retroaktiv verkan eller 

inte, nämligen om en part yrkar på det samt om det fysiskt är möjligt att 

prestationerna återgår. Ramberg & Ramberg ger ett exempel på en situation där 

det inte är möjligt att prestationerna ska återgå, nämligen vid nyhetsförmedling, då 

en nyhet som är förmedlad kan inte gå tillbaka, men skyldigheten att förmedla mer 

nyheter i framtiden är bortskuren vid en hävning – på samma sätt kan en redan 

målad vägg inte bli omålad.58 För att säkerställa att man återfår sin ”egentliga” 

egendom vid återgång har parterna detentionsrätt, vilket innebär att båda parterna 

får hålla inne sin del tills att det görs Zug um Zug.59 

I och med en hävning upplöses dock inte hela avtalet, utan endast den framtida 

prestationsskyldigheten, vilket kan vara värt att komma ihåg. Det innebär att vissa 

delar av avtalet mellan parterna fortfarande består efter att en hävning gjorts, till 

exempel skilje-, friskrivnings- och ansvarsbegränsandeklausuler.60 Utöver de 

delarna är även bestämmelser om skadestånd inte heller upplösta, utan gäller 

mellan parterna trots hävningen.61 

 
 
56 Ingvarsson, s. 80 f. Om valet mellan hävning och ogiltighetsförklaring se Ingvarsson, s. 80–86. 
57 Ramberg & Ramberg, s. 253 ff samt Bengtsson, s. 4 ff. 
58 Ramberg & Ramberg, s. 253 ff. Att det går att måla över är en annan sak, här menas det istället att 

färg som appliceras på en vägg inte kan tas bort och originalutförandet återställas. 
59 Hellner, m.fl., s. 201. 
60 Ramberg & Ramberg, s. 254 samt Köplagen – en kommentar under kommentaren 14.2.3 Verkan 

av befogad hävningsförklaring. 
61 Hellner & Ramberg, s. 235. 
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2.5 Hävning i långvariga avtalsförhållanden 
En stor problematik som uppstår med hävning är vilken effekt hävning har i 

långvariga avtalsförhållanden. Hävning är praktiskt när det är fråga om återgång i 

kortvariga avtalsförhållanden där det kanske endast är en vara med leverans som 

är hela avtalet. Men det är svårt att se hur en återgång egentligen ska gå till när det 

är fråga om mångåriga transaktioner som har skett mellan parterna och varor 

kanske har konsumerats. Det är med andra ord likt den situation som Ramberg & 

Ramberg målar upp med nyhetsförmedlingen – redan avlagda nyheter kan inte 

direkt gå åter på samma sätt som en enskild vara som precis levererats kan göra.62 

Hävningen innebär därmed egentligen ingen praktisk effekt i förflutna 

transaktioner i ett långvarigt avtalsförhållande, just för att det är fysiskt omöjligt 

att de går åter.  

Ytterligare ett problem är osäkerheten kring storleken av ett skadestånd baserat 

på det avtalsbrott som lett till hävningen. Detta eftersom grundtanken med 

skadeståndsersättningen är att den hävande parten ska bibehålla en oförändrad 

ekonomisk nivå.63 Med andra ord ska den skadelidande hamna i samma ställning 

som om kontraktatsbrottet inte hade skett.64 Samtidigt får den hävande parten inte 

heller tjäna på att en hävning görs – ersättningsnivån får därmed inte överstiga vad 

som annars skulle flöda genom avtalet mellan parterna.65 Herre uttrycker sig i 

frågan om detta med: ”Den skadelidande har alltså rätt att förvänta sig att hans 

intresse av att kontraktet uppfylls infrias och att detta intresse således förblir 

obrutet vad avser ekonomiska termer”.66 Det visar på den problematik som uppstår 

vid långvariga avtalsförhållanden och skadeståndsberäkningen. Det är svårt att 

veta hur långt en eventuell skadeståndsersättning ska gå för att täcka den skada 

som den hävande parten anser att den lidit samtidigt som den hävande parten inte 

 
 
62 Ramberg & Ramberg, s. 253ff. 
63 Herre, s. 300. 
64 Hellner, m.fl., s. 227f samt Ramberg & Ramberg, s. 243 
65 Herre, s. 300f.  
66 Herre, s. 303. 
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blir överkompenserad. Att bestämma ett avtalsvärde, det vill säga vad avtalet är 

ekonomiskt värt för en part, eller positivt kontraktsintresse bidrar till stora 

bekymmer vid långvariga avtalsförhållanden.67 

Sammanfattat kan det hävdas att hävning inte är ett institut som är, eller var, 

tänkt att användas i långvariga avtalsförhållanden – det är helt främmande för den 

struktur som ett långvarigt avtalsförhållande innebär att använda sig av hävning.68 

Det gäller både i den faktiska hävningsverkan och medföljande skadestånds-

beräkning. 

3 Obefogad hävningsförklaring 
3.1 Inledning 
Så här långt har diskussionen varit baserad på hur en korrekt hävning ska göras, 

det vill säga vad en hävningsförklaring ska innehålla för att anses vara befogad. 

Men, nu ska det istället belysas vilka problem som uppstår när hävnings-

förklaringen saknar något av de element som krävs för en befogad 

hävningsförklaring, det vill säga att fokus nu kommer att ligga på den obefogade 

hävningsförklaringen. Den primära anledningen till att en hävningsförklaring blir 

obefogad, samt förutsättningen för denna del, torde främst vara att parten som har 

skickar hävningsförklaringen har gjort en felbedömning av väsentlighetskriteriet. 

Betydelsen av denna brist i bedömningen av väsentlighetskriteriet är att det inte 

finns någon grund för hävning, vilket gör att hävningsförklaringen är att anse som 

obefogad. Vilka valmöjligheter som mottagaren av den obefogade hävnings-

förklarningen har samt vad den obefogade hävningsförklaringen faktiskt innebär 

kommer att behandlas nedan.69  

 
 
67 Herre, s. 303 samt Taxell, s. 43 
68 Ingvarsson, 2019, s. 136f. 
69 Exempel på möjligheter kommer att gås igenom nedan, men kan redan här noteras Ramberg & 

Herre, s. 190 ff samt K. Håstad, s. 270. 
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3.2 Komplettering och återkallelse av obefogad 
hävningsförklaring 

3.2.1 Komplettering av hävningsgrund 
Det är i lag inte reglerat om det finns en möjlighet att ändra eller komplettera en 

hävningsgrund, men en hävningsförklaring torde som utgångspunkt inte behöva 

vara mer precis än en allmän reklamation.70 Däremot menar K. Håstad att det inte 

finns en skyldighet för den hävande parten att viss information ska finnas 

tillgänglig för motparten för att kunna göra en bedömning om hävningen är 

befogad utan det räcker med att det faktiskt förelåg en hävningsgrund vid 

tidpunkten för hävningsförklaringen. 71 Det gör att kravet är lägre ställt än vid en 

reklamation, eftersom det måste finnas en möjlighet för mottagaren att göra en 

bedömning om avhjälpande är möjligt. Mottagaren av en hävningsförklaring bör 

däremot ha rätt till att begära grunden till hävningen om den inte angavs i 

hävningsförklaringen, samt en rätt att fråga om den angivna grunden är den enda 

grunden som finns för hävningen.72 

Det innebär att K. Håstad menar att eftersom det inte finns något krav på den 

hävande parten att redan i hävningsförklaringen att ange skäl till hävningen, finns 

det möjligheter att i senare skedde komplettera eller ändra en hävningsgrund.73 

Som stöd till detta hänvisar hon till målet Frasetti Bakverk Aktiebolag/Nordbanken 

där HovR ansåg att med rättslig verkan åberopa en annan förutsättning för hävning 

stred varken mot avtalsvillkoren eller mot allmänna grundsatser.74 En mottagare 

ska emellertid kunna utgå ifrån att en hävningsförklaring är en väl övervägd 

rättshandling och därmed ska mottagaren kunna göra en bedömning av sin 

rättsställning utifrån hävningsförklaringen.75 En mottagare av en ändrad eller 

 
 
70 K. Håstad, s. 280. För reklamation, se 2.2. 
71 K. Håstad, s. 280. 
72 K. Håstad, s. 280. 
73 K. Håstad, s. 280. 
74 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom T 513-94. 
75 K. Håstad, s. 280. Se även T. Håstad, s. 183 om att det ligger i den hävandes kontroll att välja om 

en hävning ska ske eller inte, vilket talar för att det ska vara en väl övervägd handling. 
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kompletterad hävningsförklaring bör dock vara berättigad till skadestånd för till 

exempel ombudskostnader för utredande av den bristande eller först angivna 

hävningsgrunden.76 

Det finns enligt min mening problematik med att låta parter i efterhand ändra 

eller komplettera sin hävningsgrund, just eftersom det faktum att grundtanken med 

en hävningsförklaring är att det ska vara en väl övervägd handling. Att då i 

efterhand kunna ändra sig skaver. Samtidigt kvarstår dock att det väsentliga avtals-

brottet som ska ha uppstått och därmed utlöst hävningsförklaringen finns kvar 

oavsett hur eller vad parterna argumenterar, vilket talar för att en komplettering 

eller ändring ändå är rimlig. Dock torde rätten till komplettering eller ändring 

enligt min åsikt begränsas om mottagaren till hävningsförklaringen frågar den 

hävande parten vilken grunden till hävningen är. För att få en översikt över 

situationen samt för att inte göra onödigt arbete bör den mottagande parten i min 

åsikt alltid begära en hävningsgrund. 

 

3.2.2 Återkallelse av obefogad hävningsförklaring 
Om en hävningsförklaring i ett senare skedde visar sig vara obefogad kan det ligga 

i den hävande partens intresse att få hävningsförklaringen återkallad för att därefter 

fortsätta avtalsförhållandet med sin motpart. Genom en återkallelse skulle det inte 

bli några rättsliga konsekvenser för den hävande parten, vilket gör att det kan anses 

vara ett självklart förstaval för den som skickat en obefogad hävningsförklaring.  

Frågan om detta ens är möjligt uppstår då. Ett ensidigt återtagande av en 

hävningsförklaring är inte möjligt enligt allmänna principer, vilket innebär att 

istället för att ta fasta på en hävningsförklaring kan mottagaren gå med på att låta 

hävningsförklaringen gå åter.77  

 
 
76 K. Håstad, s. 280.  
77 Hellner, m.fl., s. 153, Ramberg & Herre, s. 190 samt Köplagen – en kommentar under kommentaren 

till 14.2.1 Hävningsförklaringen och dess effekt. Enligt NJA 2006 s. 120 ligger bevisbördan på den 
hävande parten att bevisa att parterna har kommit överens om att hävningsförklaringen återgick.  
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Med stöd av 7 § AvtL existerar det dock en möjlighet för den hävande parten 

att återkalla hävningsförklaringen, genom att meddelandet om återkallelsen når 

motparten innan, eller samtidigt, som motparten tar del av den obefogade 

hävningsförklaringen.78 Det är på grund av att en hävningsförklaring anses vara ett 

rättsligt påbud som det går att använda sig av 7 § AvtL.79 

Skälet för att vilja återkalla kan vara att parten har insett att det inte föreligger 

en hävningsrätt eller att det på grund av misstag har skickats iväg, och att man inte 

vill att mottagaren ska kunna ta den tillvara, eller utnyttja de möjligheter som 

kommer att gås igenom nedan vid obefogad hävningsförklaring.80 

En primär anledning enligt min uppfattning varför en part som skickat en 

hävningsförklaring skulle vilja återkalla den är när hävningsförklaringen har 

skickats till en motpart som man haft ett bra förhållande med över en längre period, 

det vill säga vid just långvariga avtalsförhållanden.  En annan trolig anledning kan 

vara att den hävande parten inser att den skickade hävningsförklaringen är i ett 

väsentligt ofullständigt skick som kommer att leda till att hävningen anses som 

obefogad. Det finns dock visst utrymme att lösa den sist nämnda anledningen 

genom att komplettera hävningsgrunden, det förutsätter dock att motparten ännu 

inte har begärt att få veta hävningsgrunden. Problemet med att förhållandet mellan 

avtalsparterna går mot det sämre på grund av en obefogad hävningsförklaring torde 

dock inte gå att lösa, men om det är ett gott avtalsförhållande kan mottagaren alltid 

godkänna en återkallelse och se förbi misstaget. Med andra ord, om det är ett bra 

långvarigt avtalsförhållande finns det förhoppningar att det även kommer att 

fortsätta så.81 

 
 
78 Ramberg & Herre, s. 190. Se även Köplagen – en kommentar under kommentaren till 14.2.1 

Hävningsförklaringen och dess effekt. 
79 Hellner, m.fl., s. 153 samt Ramberg & Herre, s. 190. 
80 Köplagen – en kommentar under kommentaren till 14.2.1 Hävningsförklaringen och dess effekt. 
81 Hellner, s. 10 f. 
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3.3 Rättsföljden av obefogad hävningsförklaring 
3.3.1 Hävs avtalet? 
Det som är det första frågetecknet vid en obefogad hävningsförklaring är om den 

innebär att en hävning faktiskt har kommit till stånd mellan parterna. Enligt K. 

Håstad hamnar avtalet på direkten i ett svävande vara-eller-icke-vara tillstånd, men 

att en längre tid av ren passivitet efter att en obefogad hävningsförklaring översänts 

innebär att avtalet faktiskt upphör.82 Mot K. Håstads uttalande  finner man 

Bengtsson som hävdar att hävningspåföljden är rättseffekten av en befogad 

hävningsförklaring.83  Det är ett uttalande som jag anser talar för att avtalet inte 

hävs vid en obefogad hävningsförklaring, just eftersom han explicit använder sig 

av uttrycket befogad hävningsförklaring. Bengtsson fortsätter med att en obefogad 

hävningsförklaring inte är ett avtalsbrott, vilket leder till att avtalet inte upphävs 

eftersom det inte kan ske någon hävning mellan parterna.84 

Sammanfattningsvis pekar doktrinen på att avtalet inte upphör direkt vid 

mottagandet av en obefogad hävningsförklaring, men ett konstaterande torde vara 

att en längre tids passivitet leder till att avtalet upphör mellan parterna, åtminstone 

i praktiken.85 Innebörden av att ett avtal skulle hävas på direkten är att den 

mottagande parten skulle stå utan valmöjligheter eftersom avtalets svävande 

tillstånd inte skulle existera.  Det är därmed bättre, enligt min mening, att anse att 

avtalet inte upphör på direkten mellan parterna, utan att det övergår till det 

svävande tillståndet som ger den mottagande parten rätten att välja avtalets 

framtid.86  

 

 
 
82 K. Håstad, s. 270. Det är också detta vara-eller-icke-vara tillstånd som ger mottagaren dennes 

valmöjligheter.  
83 Bengtsson, s. 4. 
84 Bengtsson, m.fl., s. 104 f. 
85 K. Håstad, s. 270, Ramberg & Herre, s. 190 samt Köplagen – en kommentar under kommentaren 

till 14.2.2 Obefogad hävningsförklaring. 
86 Se HovR motivering i NJA 2017 s. 203 där HovR menar att avtalet inte upphör – vilket även HD:s 

domskäl samt domslut bygger på. 
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3.3.2 Rent avtalsbrott? 
På grund av att avtalet inte upphör inte upphör direkt på grund av den obefogade 

hävningsförklaringen, måste det undersökas om den obefogade hävnings-

förklaringen i sig istället kan anses utgöra ett rent avtalsbrott från den obefogat 

hävande parten. Bengtsson verkar vara, som ovan nämnt, av den bestämda åsikten 

att en obefogad hävningsförklaring inte utgör ett avtalsbrott.87 Ramberg och 

Ramberg står däremot på motsatt sida och förespråkar att en obefogad 

hävningsförklaring utgör ett avtalsbrott.88 Mellan dessa två sidor står Olsen som 

hävdar att det beror på situationen om en obefogad hävningsförklaring ska anses 

utgöra ett avtalsbrott eller inte.89 

Ämnet behandlas i flera äldre rättsfall, där ett av rättsfallen som behandlar 

frågan är NJA 1924 s. 200, som även har ett stort fokus i K. Håstads artikel om 

obefogade hävningsförklaringar.90 Bakgrunden till NJA 1924 s. 200 är att A hade 

köpt en fastighet av B, men efter köpet hade A inte erlagt den avtalade 

köpeskillingen till B eftersom A ansåg att det förelåg ett avtalsbrott från B:s sida. 

HD fastställde HovR:s dom som i fråga om avtalsbrottet skriver: ”[…] [A:s] […] 

vägran att vidbliva köpeavtalet brutit detsamma och ådragit sig förpliktelse att 

gottgöra [B] genom kontraktsbrottet åsamkad skada”.91 A ansågs därmed av 

HovR genom sitt uteblivande av betalning begått ett avtalsbrott då HovR ansåg att 

B:s påstådda avtalsbrott inte hade utgjort ett avtalsbrott. Uteblivandet av 

betalningen ansågs av HovR därmed utgöra en hävningsförklaring, och att det var 

fråga om en obefogad hävningsförklaring. Det ledde till situationen att det inte 

 
 
87 Bengtsson, m.fl., s. 104 f. 
88 Ramberg & Ramberg, s. 260 f. Stöd finns även för denna uppfattning i NJA 1991 s. 682 där HD 

ansåg att en part som hade hävt obefogat och senare gjort åtgärder för att frånträda avtalet hade begått 
ett avtalsbrott. NJA 1991 s. 682 gäller dock fraktavtal och sjörätt, men rättseffekten av en obefogad 
hävning torde vara densamma. 

89 Olsen, 1997, s. 183 (berör dock frågan om obefogad hävningsförklaring sett utifrån gamla köplagen) 
samt s. 217. 

90 Se K. Håstad, s. 269 ff. 
91 NJA 1924 s. 200. 



 
 

24 

fanns några skäl för A:s inställda betalning och gjorde vidare att den av HovR 

tillkonstlade hävningen ansågs obefogad och utgjorde ett avtalsbrott.92  

Jag anser inte att lösningen att se en obefogad hävningsförklaring som ett rent 

avtalsbrott vara den lämpligaste, vilket kommer att utvecklas mer nedan.  

 

3.3.3 Befarat avtalsbrott? 
Trots att Bengtsson var obenägen att kalla en obefogad hävningsförklaring ett rent 

avtalsbrott, var han av synen att en obefogad hävningsförklaring kan ses som ett 

skäl för befarat avtalsbrott.93 Anledningen till varför en obefogad hävnings-

förklaring ska anses utgöra ett befarat avtalsbrott är att det står klart för mottagaren 

av en obefogad hävningsförklaring att motparten inte kommer att prestera sin del 

av avtalet.94 Detta för att något har fått motparten att anse att mottagaren av den 

obefogade hävningsförklaringen har gjort något som var av väsentlig betydelse för 

honom, vilket ledde till beslutet att försöka häva. Med andra ord är den obefogat 

hävande parten missnöjd med något i den grad att den anser att en hävningsrätt för 

denne föreligger.  

Befarat avtalsbrott torde främst uppstå vid befarat avtalsbrott rörande dröjsmål 

när det är fråga om obefogad hävningsförklaring, då syftet med en hävning är som 

redovisat att ställa in framtida prestationer och återgång av eventuella prestationer. 

Detta för att om det föreligger en försening av en vara, det vill säga ingen vara har 

avlämnats, finns det en risk att köparen anser att förseningen är av väsentlig 

karaktär för honom. Det utesluter dock inte möjligheten till att befarat avtalsbrott 

uppstår även vid en obefogad hävningsförklaring på grund av fel i vara, till 

exempel situationen där en vara har avlämnats till köparen och köparen därefter 

reklamerar och obefogat häver köpet på grund av att köparen anser att felet är av 

väsentlig betydelse för honom. I båda dessa situationer kommer köparen mest 

 
 
92 Liknande utfall samt resonemang finns i NJA 1917 s. 508. 
93 Bengtsson, s. 134ff samt Bengtsson, m.fl., s. 104 f. 
94 Ramberg & Herre, s. 185 samt Olsen, 1997, s. 217. 
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troligen inte att betala den avtalade köpeskillingen. Det innebär i sin tur att säljaren 

torde kunna utgå ifrån att köparen inte kommer att betala, vilket gör att säljaren 

kan befara ett dröjsmål avseende betalning vilket är en grund för anteciperat 

avtalsbrott i 62 § köplagen.95  

62 § köplagen innebär att en part i vissa fall har rätt att häva ett köp på grund av 

ett befarat/anteciperat avtalsbrott.96 Rätten till hävning enligt 62 § köplagen går 

dock förlorad om säkerhet för fullgörelse ställs av motparten. Vidare ställer 62 § 

köplagen höga krav i den mening att det är svårt att kunna häva enligt densamma, 

eftersom uttrycket ”står det klart” används samt att det förväntande avtalsbrottet 

skulle vara grund till hävning genom andra paragrafer i köplagen.97 Att det går att 

använda sig av 62 § köplagen, eller i vart fall de allmänna principerna om hävning 

för anteciperat avtalsbrott, för en hävning på grund av en obefogad 

hävningsförklaring är enligt Bengtsson möjligt om den obefogat hävande parten 

ger uttryck för en ”bristande vilja att fullgöra avtalet”, men han menar även att det 

högre kravet som ställs vid en användandet av 62 § köplagen inte gäller vid en 

obefogad hävningsförklaring.98 Denna uppfattning verkar stödjas även av T. 

Håstad, då han menar att vid en hävning som varit byggd på ett tunt 

beslutsunderlag eller felaktig slutledning har mottagaren av hävningsförklaringen 

rätt att uppfatta den obefogade hävningsförklaringen som ett tecken att de hävande 

parten inte tänker uppfylla sina avtalsförpliktelser, vilket innebär en rätt för 

mottagaren att använda sig av 62 §  köplagen.99 Den obefogat hävande partens 

beslut att häva ligger inom dennes kontroll, vilket leder till att det, enligt T. Håstad, 

är givet att den hävande parten måste ersätta motpartens direkta förlust.100 

 
 
95 Köplagen – en kommentar under kommentaren till 14.2.2 Obefogad hävningsförklaring. 
96 Se bl.a. T. Håstad, s. 183 om rätten att använda sig av 62 § köplagen vid obefogad hävning. 
97 Ramberg & Herre, s. 185. 
98 Bengtsson, s. 134 f. Bengtsson skriver att ”Någon kalkyl beträffande risken för definitivt dröjsmål 

eller fel behöver ej göras i detta fall. [Obefogat hävande partens] handlingssätt bedömes närmast 
som en särskild typ av kontraktsbrott före fullgörelsetiden […]”. Angående bristande vilja att vilja 
fullgöra avtalet, se även Almén, 1960, s. 220f. 

99 T. Håstad, s. 183. 
100 T. Håstad, s.183. 
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Det leder till att Bengtsson och T. Håstad båda är av åsikten att när en obefogad 

hävningsförklaring har skett har den mottagande parten en rätt att använda sig av 

befarat avtalsbrott enligt 62 § köplagen baserat på den obefogade hävnings-

förklaringen. Fortsatt är de även ense om att kravet på ”ska stå klart” i 62 § 

köplagen, som är mer långtgående, inte gäller vid en obefogad hävningsförklaring 

när det kommer till att den hävande parten inte kommer att fullgöra sina 

avtalsförpliktelser.101  

Själv är jag mer benägen att inte se en obefogad hävningsförklaring som ett rent 

avtalsbrott, utan snarare ett befarat avtalsbrott. Detta för att jag menar att ett avtal 

vid en obefogad hävningsförklaring hamnar i ett svävande tillstånd. Vidare är det 

dessutom genom T. Håstads och Bengtssons synsätt lägre ställda krav i 62 § 

köplagen vid en obefogad hävningsförklaring, något som jag anser är en rimlig 

lösning. Det betyder att väsentlighetsbedömning inte är nödvändig vid en obefogad 

hävningsförklaring. Genom att det är ett befarat avtalsbrott torde det finnas ett 

större svängutrymme för parterna att välja vad som kommer att ske med avtalet än 

om det vore att anse som ett rent avtalsbrott. Svängutrymmet, och möjligheten till 

att själv välja vad som kommer att ske med avtalet, borde dock finnas även vid 

rent avtalsbrott, men genom att det är fråga om ett befarat avtalsbrott bör parterna 

vara mer försiktiga i sina bedömningar.  

3.4 Mottagarens valmöjligheter 
3.4.1 Inledning 
När en hävningsförklaring når mottagaren, måste han göra en bedömning av 

situationen och bestämma vad han ska göra med hävningsförklaringen. Att göra 

en bedömning och skaffa sig en egen uppfattning om hävningen är befogad eller 

obefogad torde vara det första steget för mottagaren.  Beroende på om hävningen 

är befogad eller obefogad är det olika valmöjligheter som uppkommer för 

mottagaren: vid en befogad hävning är det bara att acceptera hävningen och gå 

 
 
101 T. Håstad, s. 182 f samt Bengtsson, s. 134 f, se citerad text i not ovan. 
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vidare (eller ta saken till domstol i hopp om fördelaktigt utfall), men vid en 

obefogad hävningsförklaring får mottagaren ytterligare ett ställningstagande 

framför sig.  

Det är fyra alternativ som den mottagande parten har framför sig och måste ta 

ställning till: (1) acceptera den obefogade hävningsförklaringen och gå med på 

hävning (trots att inget sådant krav finns), (2) invända mot hävningsförklaringen i 

kombination med krav på att avtalet ska fullgöras, (3) invända mot hävnings-

förklaringen i kombination med egen hävningsförklaring samt slutligen (4) förbli 

passiv i situationen.102 Skadestånd går att kombinera med alternativ (2) och (3).  

 

3.4.2 Accept av den obefogade hävningsförklaringen 
Det smärtfriaste och därmed även bästa alternativet för den obefogat hävande 

parten är att motparten accepterar hävningsförklaringen – trots att den är att anse 

som obefogad.103 Det är dock svårt att se varför mottagaren skulle välja att 

acceptera hävningsförklaringen, men ett exempel kan vara att mottagaren inte har 

insett att hävningsförklaringen är obefogad. Den viktigaste effekten är dock att 

accepten av en obefogad hävningsförklaring torde innebära att parten som gjorde 

den obefogade hävningsförklaringen har rätt till skadestånd i enlighet med 67 § 

köplagen, eftersom han är den hävande parten.  

Sammantaget innebär det att alternativ (1) är det sämsta alternativet för den 

mottagande parten. Att det är det sämsta alternativet är för att mottagaren kan själv 

få avtalet hävt och därtill även få rätten till skadestånd för egen räkning. Skillnaden 

mellan detta alternativ (1) och alternativ (3), där mottagaren invänder mot 

hävningsförklaringen med egen hävning samt krav på skadestånd, är därmed vem 

av parterna som äger rätten till skadestånd.  

 
 
102 Se K. Håstad, s. 270, Ramberg & Herre, s. 190 samt Rhode, s. 449. 
103 Rhode, s. 449 samt K. Håstad, s. 270. Se även Köplagen – en kommentar under kommentaren till 

14.2.2 Obefogad hävningsförklaring som snabbt nämner alternativet egen hävning eller krav på 
fullgörelse. 
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Med uttrycket vem som äger rätten till skadestånd försöker jag visa på att det 

inte torde uppstå en situation där mottagaren av en obefogad hävningsförklaring 

godkänner förklaringen för att därefter inkomma med ett skadeståndskrav för egen 

räkning. Det grundas i att en framgångsrik talan om avtalsbrott på motpartens sida 

inte torde vara möjligt, eftersom den mottagande parten har accepterat att det har 

uppstått ett väsentligt avtalsbrott på sin sida av avtalsförhållandet. Med andra ord 

har mottagaren av den obefogade hävningsförklaringen accepterat och bekräftat 

att denne, vilket i och för sig inte stämmer, har begått ett väsentligt avtalsbrott som 

kan ligga till grund för en hävning. Att båda parterna har rätt till skadestånd torde 

inte gå i denna situation, vilket rimligen leder till slutsatsen att det endast är den 

parten som faktiskt har hävt som äger rätten till skadestånd. Det krävs dock inte att 

en invändning görs med krav på egen hävning för att skadestånd ska utgå till 

mottagaren, utan rätten till skadestånd går även att kombinera med krav på 

fullgörelse. Med andra ord är invändning med egen hävning inte ett krav för 

skadestånd. 

 

3.4.3 Invända mot den obefogade hävningsförklaringen tillsammans med 
krav på fullgörelse 

Mottagaren av en obefogad hävningsförklaring kan, som tidigare nämnt, välja att 

kräva fullgörelse av avtalet istället för att invända mot hävningen med en egen 

hävningsförklaring, vilket är möjligt eftersom avtalet faktiskt består då hävningen 

var obefogad.104 Att en mottagare av en obefogad hävningsförklaring väljer att 

kräva fullgörelse kan vara för att det är svårt att hitta en motpart som kan utföra 

motsvarande prestation i rätt tid, detta trots att hävningen mest troligen har skapat 

irritation och misstroende hos den mottagande parten.105 En ytterligare möjlighet 

till valet är att det är fråga om ett långvarigt avtalsförhållande som redan pågått 

över en längre period som parterna generellt sett är nöjda med samt att det varit 

 
 
104 Rhode, s. 449, Olsen, 1997, s. 217 samt Köplagen – en kommentar under kommentaren till 14.2.2 

Obefogad hävningsförklaring. 
105 K. Håstad, s. 271. 
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smärtfritt fram tills hävningsförklaringen, som kan ha uppstått av att en part 

handlade i affektion.106 

En fråga som uppstår är dock om mottagaren av en obefogad hävnings-

förklaring har en absolut rätt att kräva fullgörelse från motparten, eller om det 

möjligen finns intressen på motpartens sida som mottagaren måste ta hänsyn till.107 

Exempel på när sådan hänsyn måste tas finner man i 23 § köplagen och 53 § 

köplagen, där säljaren respektive köparen inte måste fullgöra köpet om ett hinder 

som inte kan övervinnas föreligger eller om uppoffringar som inte är rimliga krävs. 

Det borde innebära att rätten till fullgörelse vid en obefogad hävningsförklaring 

inte borde anses vara absolut.108 

För att mottagaren av den obefogade hävningsförklaringen ska kunna göra sin 

rätt att ställa krav på fullgörelse, samt skadestånd, gällande krävs det att 

mottagaren inte förhåller sig passiv gentemot hävningsförklaringen.109 Det finns 

två sätt att agera: antingen genom att göra en neutral reklamation eller genom att 

direkt klargöra vilken påföljd som mottagaren vill göra gällande.110 Om en neutral 

reklamation görs av mottagaren av den obefogade hävningsförklaringen räcker det 

med att den neutrala reklamationen ställs inom skälig tid från mottagandet av 

hävningsförklaringen, vidare krävs det inte ett uttryckligt meddelande om 

skadestånd då det anses följa av den neutrala reklamationen.111 Vid ett direktkrav 

på fullgörelse följer det istället av 23 § 3 st. köplagen att mottagaren inte får vänta 

orimligt länge med sin framställan. K. Håstad invänder dock mot att det ska vara 

två olika tidsfrister när det kommer till situationen vid en obefogad 

hävningsförklaring och menar istället att tidsfristen i 23 § st. 3 köplagen och 29 § 

 
 
106 K. Håstad, s. 279. Se även Hellner, s. 10ff om ämnet långvariga avtal. 
107 K. Håstad, s. 271. 
108 K. Håstad, s. 272.  
109 Hellner, m.fl., s. 152 samt Rhode, s. 447. Se också NJA 2007 s. 909. 
110 K. Håstad, s. 272. 
111 NJA 2007 s. 909. 
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köplagen bör sammanfalla till samma tidsfrist, vilket torde innebära att den kortare 

tidsfristen inom skälig tid bör vara den gällande.112  

Tidsfristen torde dock vara relativt kort i praktiken samt att längden på 

tidsfristen borde variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.113 Att 

tidsfristen är kort samt varierande bör följa av principerna att parterna har en 

skyldighet att minska motpartens skada samt att det inte är tillåtet att spekulera på 

motpartens bekostnad.114 En minimigräns torde anses vara att det ska finnas 

tillräckligt med tid för att mottagaren ska kunna göra en bedömning om 

hävningsförklaringen är obefogad eller befogad. Status quo-principen gäller 

mellan parterna enligt K. Håstad, vilket betyder att kravet på fullgörelse måste 

göras inom skälig tid, annars ses passiviteten som en acceptans av att avtalet 

upphör.115 Hon förklarar att hennes syn på att avtalet hamnar i ett svävande vara-

eller-icke-vara tillstånd stämmer väl överens med status qou-principen eftersom 

det svävande tillståndet innebär att avtalet upplöses efter en större tids passivitet. 

Själv anser jag att det här är en bra valmöjlighet i den situation där det är två 

parter som vårdar sitt förhållande, men där mottagaren inte går med på att låta 

hävningsförklaringen gå åter, eller där den hävande parten aldrig efterfrågade en 

sådan återgång. Utöver denna vårdande funktion som valmöjligheten kan innebära 

finns det även andra situationer där valmöjligheten är det enda rimliga alternativet, 

till exempel där den hävande parten är den enda tillverkaren av en produkt som 

mottagaren behöver, eller om köparen har specialbeställt en vara. Det kan med 

andra ord ses som en tvångslösning för att få något man behöver, trots att 

mottagaren egentligen har tappat förtroendet helt. Det kan vidare bli fråga om en 

skademinimering genom fullgörande, till exempel om den hävande parten är en 

köpare som specialbeställt en vara där det inte finns någon annan som kan tänkas 

vara köpare av varan. 

 
 
112 K. Håstad, s. 273. 
113 K. Håstad, s. 273 samt prop. 1988/89:76 s. 102. 
114 K. Håstad, s. 273. 
115 K. Håstad, s. 273 f. 



 

 
 

31 

 

3.4.4 Invända mot den obefogade hävningsförklaringen tillsammans med 
egen hävningsförklaring 

Vid situationen där den mottagande parten inte ställer krav på fullgörelse, på grund 

av att mottagaren exempelvis inte längre litar på motparten eller det är en marknad 

där en ny motpart lätt kan ersätta den obefogat hävande parten, kan mottagaren 

istället välja att invända mot hävningsförklaringen med en egen hävnings-

förklaring.116 En viktig faktor som torde få mottagaren att själv häva genom en 

invändning är, som ovan nämnt, att mottagaren äger rätten till skadestånd om han 

själv häver, vilket inte är fallet om han accepterar den obefogade hävnings-

förklaringen.117 En obefogad hävningsförklaring utgör som tidigare behandlat, i 

min mening, ett anteciperat avtalsbrott enligt 62 § köplagen.118  

Dock krävs det mer för att hävning ska vara möjligt än ett avtalsbrott, då det 

krävs enligt 62 § köplagen att en bedömning utifrån väsentlighetskriteriet görs 

(”[…] inträffa ett avtalsbrott som ger en part rätt att häva köpet […]”). 

Innebörden är att det måste göras en bedömning utifrån till exempel 25 § köplagen 

i situationen – med andra ord måste det göras en bedömning om avtalsbrottet är av 

väsentlig betydelse för mottagaren.119 Den obefogat hävande parten torde dock i 

normalfallet inte fullgöra sin del av prestationerna, eftersom den parten anser att 

hävning ligger för handen för sig själv, vilket innebär att en bedömning av 

väsentlighetskriteriet måste göras. Mot detta finns dock de argument som T. 

Håstad och Bengtsson framför, nämligen att det inte krävs någon mer utförlig 

väsentlighetsbedömning i 62 § köplagen när det är fråga om en obefogad 

hävning.120 

 
 
116 Olsen, 1997, s. 217, se även Köplagen – en kommentar under kommentaren till 14.2.2 Obefogad 

hävningsförklaring. 
117 Rhode, s. 449 samt K. Håstad, s. 274 ff. 
118 Se ovan, 3.3.3 samt bl.a. T. Håstad, s. 183 och Rhode, s. 449.  
119 K. Håstad, s. 275. Se 2.3.2 samt 2.3.3 för en utförligare diskussion omkring väsentlighetskriteriet 

och dess bedömning. 
120 T. Håstad, s. 183 samt Bengtsson, s. 134 f. 



 
 

32 

Likt ovan, invändningen med krav på fullgörelse, krävs det vid en invändning 

med egen hävningsförklaring att mottagaren av den obefogade hävnings-

förklaringen agerar. Agerandet borde ske inom den generella tidsfristen inom 

skälig tid även vid invändning med egen hävning.121 Enligt NJA 1992 s. 728 krävs 

det inte att det framgår att både hävning görs och skadestånd begärs, då det anses 

följa. Däremot verkar det följa av NJA 1992 s. 728 att det finns en längre tidsfrist 

vid skadeståndskrav, eftersom det i fallet var tillräckligt att ett skadeståndskrav 

skickades först efter det gick att fastställa den ekonomiska skadan. 

Sammanfattningsvis borde denna valmöjlighet vara av intresse när det inte finns 

ett avtalsförhållande som är värt att värna om, en situation som istället torde fångas 

upp av valmöjligheten med krav på fullgörelse. Det är därmed fråga om situationer 

där parterna antingen har haft ett längre, men sämre, förhållande, eller en situation 

där det var tänkt att detta skulle vara det enda eller ett av få köp mellan parterna – 

det finns inget incitament för den mottagande parten att inte häva själv och begära 

skadestånd. Om den mottagande parten vill ta sig ut ur avtalsförhållandet finns det 

inga argument varför parten inte själv häver baserat på 62 § köplagen. Det är främst 

för att rätten till skadestånd då går förlorad, och mottagaren riskerar att själv 

behöva betala ett skadestånd.  

 
3.4.5 Verkan av passivitet i förhållande till den obefogade 

hävningsförklaringen 
Det finns inga krav på att mottagaren av en obefogad hävningsförklaring faktiskt 

tar en ställning till hävningsförklaringen, utan mottagaren kan välja att förhålla sig 

helt passiv. Däremot torde, som tidigare nämnt, mottagarens möjligheter till 

påföljder minska ju längre tid som passerar sedan han mottog den obefogade 

hävningsförklaringen.122 Rhode menar dock istället att passivitet av mottagaren av 

en obefogad hävningsförklaring leder till avtalet hävs av den passivt mottagande 

 
 
121 K. Håstad, s. 276. 
122 K. Håstad, s. 270, samt se vidare under rubriken 3.3.1. 
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parten.123 Agerar mottagaren av den obefogade hävningsförklaringen inte inom de 

angivna tidsramarna, generellt inom skälig tid, så förfaller rätten till påföljd genom 

passivitet.124  

Om den obefogat hävande parten har agerat grovt vårdslöst gäller inte 

tidsbegränsningen enligt 33 § köplagen angående skadestånd, vilket talar för att 

mottagaren av en obefogad hävningsförklaring åtminstone har kvar en rätt till 

skadestånd trots passivitet. K. Håstad menar att för att det ska vara fråga om grovt 

vårdslöst agerande vid en obefogad hävningsförklaring krävs det en kraftig 

missbedömning samt att den obefogat hävande parten måste ha insett att 

hävningsrätt inte förelåg.125 

I ett rättsfall från senare tid, NJA 2017 s. 203, hävdes en bestämmelse om 

tilläggsersättning av ett mejeri. I rättsfallet fann både HovR samt HD att hävningen 

från mejeriets sida var obefogad, men parterna hade valt att fortsätta sitt långvariga 

avtalsförhållande genom att bönderna fortsatte att sälja mjölk till mejeriet. Vid 

försäljningen av mjölk till mejeriet fick bönderna dock endast betalt för 

grundersättningen, och inte den tilläggsersättning som tidigare hade hävts av 

mejeriet. Då bönderna hade väntat 10 år med att väcka talan menade HD att rätten 

till att kräva betalning av tilläggsersättningen hade gått förlorad, samt rätten till 

skadestånd – detta trots att hävningen från mejeriet var obefogad. Det borde 

därmed gå att se en av HD uppställd skyldighet med innebörden att en mottagare 

av en obefogad hävningsförklaring måste meddela motparten att mottagaren inte 

accepterar hävningen, samt vilken rättseffekt mottagaren vill göra gällande.126 

Sammanfattningsvis torde det inte finnas några incitament för en mottagare av 

en obefogad hävningsförklaring att förhålla sig passiv gentemot den. Dock borde 

det finnas ett litet tidsfönster där mottagaren kan förhålla sig passiv, vilket innebär 

 
 
123 Rhode, s. 449. 
124 K. Håstad, s. 270 och Rhode, s. 447. 
125 K. Håstad, s. 277. 
126 ”Det har i den situationen ålegat bröderna att meddela mejeriet att de inte accepterade hävningen 

och att de alltjämt hade rätt till tilläggsersättning.”, NJA 2017 s. 203 p. 11. 
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att mottagaren i viss mån spekulerar på motpartens bekostnad.127 Samtidigt bör 

mottagaren, som ovan noterat, ha en minimitid för att överväga sina valmöjligheter 

samt undersöka om hävningsförklaringen är befogad eller inte. I samband med 

denna minimitid torde det inte finnas något som hindrar att den mottagande parten 

ser sig runt för att se om det finns en ny möjlig motpart som kan ersätta den 

hävande parten. Det innebär att beslutet om valmöjlighet, till exempel om det ska 

framställas ett krav på fullgörelse eller egen hävning, blir bättre undersökt och 

övervägt. 

4 Reflektioner om hävning och obefogad 
hävningsförklaring 

Att framställa en hävningsförklaring är förenat med markanta risker, i vart fall om 

hävningen görs utan större utredning. Detta för att en hävningsförklaring ska anses 

som en befogad hävningsförklaring måste det göras en ordentlig utredning av den 

hävande parten för att säkerställa att det påstådda avtalsbrottet är av en väsentlig 

karaktär. Det finns nämligen en risk att den hävande parten i sin utredning av 

väsentligheten handlar i affekt – med andra ord att den hävande parten är påverkad 

av vad som har hänt mellan parterna och därigenom anser sig ha rätt till en hävning. 

Risken finns därför att väsentlighetsbedömningen enligt köplagen inte är av en 

subjektiv karaktär, utan det är fråga om en objektiv bedömning som har inslag av 

ett subjektivt rekvisit i form av synbarhetsrekvisitet. 

Att undersöka om det föreligger en befogad hävningsrätt eller inte är därmed 

inte ett alldeles enkelt jobb, men det inte heller alltid nödvändigt. Det torde inte, 

enligt min mening, vara nödvändigt för företag att lägga ner större kostnader i form 

av juridiska och administrativa kostnader för att säkerställa att en hävning av en 

mindre affär är befogad eller inte. Detta för att det ibland helt enkelt inte är värt att 

 
 
127 Olsen, 1997, s. 299. 
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göra denna undersökning, då kostnaderna för undersökningen kan överstiga det 

förväntande eventuella skadeståndet som kan uppstå om mottagaren invänder med 

att det är en obefogad hävningsförklaring. Det är med andra ord fråga om en 

övervägning om en undersökning är ekonomiskt värd att göra. 

Fortsatt är det olika motiv som leder till olika beslut när det kommer till de 

valmöjligheter en mottagare av en obefogad hävningsförklaring har. Som berörts 

ovan så torde en stor del av bedömningen av valmöjligheterna baseras på hur 

mottagaren ser på parternas avtalsförhållande i och med att ett bra avtals-

förhållande bör ha en inverkan i beslutet. Ju bättre avtalsförhållandet anses vara, 

desto månare borde båda parterna vara om att bibehålla avtalsförhållandet och gå 

vidare. Det kan yttra sig i att mottagaren av en obefogad hävningsförklaring går 

med på den obefogat hävande partens försök till återkallelse av hävnings-

förklaringen, men med möjliga mindre repressalier. Ett annat alternativ för den 

mottagare som månar om avtalsförhållandet är att invända mot hävnings-

förklaringen på grund av att den är obefogad, för att därefter kräva fullgörelse utan 

ett medföljande skadeståndskrav. I den andra änden av skalan, med andra ord 

mellan parter som inte värderar sitt avtalsförhållande särskilt högt, är parterna nog 

mer måna om att utredningen är korrekt, särskilt den mottagande parten. Här torde 

mottagaren även i större utsträckning vara ute efter skadestånd, medan valet mellan 

fullgörelse eller egen hävning beror på möjligheterna till ny motpart och andra 

omständigheter som kan påverka valet. Med en annan syn på situationen kan valet 

av möjlighet anses utgöra en direkt skademinimering när avtalsförhållandet inte 

tycks vara värt att fortsätta, medan när avtalsförhållandet är värt att fortsätta ligger 

det närmare till hands att se det som en indirekt skademinimering eftersom syftet 

är att avtalsförhållandet ska fortsätta och därmed även generera fortsatt vinst. 

Vid de värdefulla och goda avtalsförhållandena är det alltså fråga om att 

parterna förbiser reglerna i förmån för deras avtalsförhållande, vilket parterna har 

all rätt till eftersom det är parterna som äger frågan, eller som Hellner uttrycker sig 

”det är viktigare att uppehålla de goda förbindelserna än att insistera på sin 
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juridiska rätt”.128 Av liknande uppfattning är Ingvarsson, som även menar att 

hävning som den är utformad idag inom köprätten inte är väl anpassad för 

långvariga avtalsförhållanden, utan endast kortvariga.129 Detta för att grundtanken 

i köprätten är momentana affärsförbindelser, inte långvariga samarbeten.130 Det 

resulterar i att det är svårt att bedöma det positiva kontraktsintresset samt att 

återgång i stort kan vara omöjligt att genomföra. Sedan är det förvisso inte så att 

det inte kan förekomma att parter har djupgående och värdefulla avtals-

förhållanden även i kortvariga avtalsförhållanden. Men i de situationerna, där det 

är fråga om kortvariga men värdefulla avtalsförhållanden, så torde parterna agera 

på samma sätt som om det vore ett långvarigt avtalsförhållande. Något som inte är 

lika självklart är dock om avtalsförhållandet kommer att fortsätta lika bra i 

framtiden.131 

Det finns fortsättningsvis ett problem med de långvariga avtalsförhållandena 

där det går mindre bra mellan parterna – detta för att om parterna inte är överens 

är den enda utvägen för att kunna gå skilda vägar ofta en hävning. Att det är ett 

problem är som det är visat ovan eftersom det är svårt att faktiskt uppnå ett 

väsentligt avtalsbrott och därmed även kunna göra en befogad hävning. Som 

lösning på denna problematik föreslår Ingvarsson därför kancellering, som 

kommer att redogöras för nedan.132 Kortfattat innebär kancellering att parterna ska 

vara fria att gå skilda vägar när de så vill, men att motparten måste kompenseras 

för det avslutade avtalsförhållandet. Kancellering är dock inte ett perfekt institut, 

och har sina egna problem, särskilt om det kombineras med hävning.133  

Vad jag har försökt att visa på är att det vid långvariga avtalsförhållanden är 

möjligt att tvinga sig ut ur ett dåligt avtalsförhållande om man så vill, genom att 

skicka just en obefogad hävningsförklaring. Det är fråga om en sista utväg, och ett 

 
 
128 Hellner, s. 10. 
129 Ingvarsson, 2019, s. 137. 
130 Ingvarsson, 2019, s. 137. 
131 Olsen, 1997, s. 217. 
132 Ingvarsson, 2019, s. 137. 
133 Ingvarsson, 2019, s. 139f, se även särskilt kapitel 8 nedan. 
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användande av ett institut på ett felaktigt, nästan groteskt, sätt. Det går därmed att 

göra en obefogad hävning på ett kontrollerat sätt för att komma ut ur långvariga 

avtalsförhållanden där någon kancelleringsrätt inte finns. Det förutsätter dock att 

en ordentlig utredning har gjorts samt att skademinimering görs för att det ska vara 

effektivt och lönsamt. Mot det faktum att det är möjligt att använda sig av en 

obefogad hävningsförklaring ska det ställas att ett företags rykte på marknaden är 

viktigt, och det därmed inte borde företas lättvindigt av en part i ett långvarigt 

avtalsförhållande.134 Det innebär att en avsiktlig obefogad hävningsförklaring bör 

vara lika väl övervägd som en avsiktlig befogad hävningsförklaring. Ytterligare en 

faktor som bör hållas i åtanke vid användning av en avsiktlig obefogad 

hävningsförklaring är att den torde anses vara vårdslös, vilket resulterar i att 

motparten kan begära ett fullt skadestånd.135  

För att summera hävning och hävningsförklaringar, oberoende om de är 

befogade eller obefogade, så är det enligt min mening ett institut som är besvärligt 

och endast fungerar i vissa situationer. Det är särskilt problematiskt, utifrån 

institutets grundtanke, vid långvariga avtalsförhållanden.  Samtidigt har jag försökt 

belysa de möjligheter som en misslyckad, eller lyckad, obefogad hävnings-

förklaring har – det är inte endast negativt beroende på vad den hävande parten 

vill. Med andra ord finns möjligheter med den obefogade hävningsförklaringen 

både för den som obefogat häver och den som är mottagare av den obefogade 

hävningsförklaringen. Beroende på vad en part vill med avtalsförhållandet finns 

det olika valmöjligheter till hands, med skilda utgångar.  

 
 
134 Hellner, s. 10. 
135 T. Håstad, s. 183. 
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5 Kancellering 
5.1 Inledning 
Kancellering är tänkt att vara ett institut som ska leda till ett mer smärtfritt och 

flexibelt verktyg för att lämna avtalsförhållanden. Det är främst tänkt att användas 

inom långvariga avtalsförhållanden där förhållandet mellan avtalsparterna är en 

essentiell del, men kan självklart användas i momentana eller kortvariga 

avtalsförhållanden.  

Kancellering innebär att parterna avtalar om en rätt att ensidigt att avsluta 

avtalsförhållandet utan någon som helst anledning, förutsatt att den avtalade 

ersättningen betalas ut.136 Det är med andra ord ett sätt att köpa sig ut ur långvariga 

förhållanden. Grundtanken är enkelt uttryckt att parter inte ska vara bundna till 

varandra längre än de önskar, utan det ska vara fritt att gå vidare och skapa mer 

värdefulla förhållanden vilket i slutändan gynnar samhället.137 Det är självklart inte 

bara förhållandet mellan avtalsparterna som är en faktor som kan utlösa ett 

användande av kancelleringsrätten.  En annan faktor kan vara utfallet av en analys 

av kostnaden att lämna avtalet och hitta en ny avtalspartner kontra den fortsatta 

ekonomiska nyttan som finns kvar i det nuvarande avtalet.138 

Ett annat sätt att se på kancellering är att jämföra det med familjerättens 

samboavtal och äktenskapsförord. Det är ett sätt för parterna att på ett stadie av 

samarbetsvillighet och god ton kunna förbereda sig ifall det blir så att man inte 

längre vill fortsätta samarbetet. Att vilja använda sig av samboavtal eller 

äktenskapsförord är inte något som bör vara negativt eller friktionsladdat, vilket är 

vad som eftersöks med kancelleringsrätten. 

Ett annat jämförelseobjekt är friköpsklausuler.139 Friköpsklausulen innebär en 

rätt för en part att kunna ändra den rättsliga effekten av ett avtal genom att betala 

 
 
136 Ingvarsson, 2019, s. 137. 
137 Ingvarsson, 2019, s. 137. 
138 Ingvarsson, 2019, s. 137. 
139 Dryselius, s. 148ff. 
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friköpsbeloppet.140 Med andra ord ett sätt att köpa sig fri från avtalsskyldigheter.141 

Dryselius har som exempel att A och B ingår i ett avtal där en huvudförpliktelse 

ska fullgöras vid en viss tidpunkt, och att naturaprestationsskyldiga A har rätt 

under en viss tidsperiod att betala det avtalade friköpsbeloppet för att kunna frigöra 

sig från att fullgöra delar av eller hela sin avtalade prestation.142 Skillnaden mot 

kancellering är dock att friköpsklausuler verkar vara ensidiga och löper fram till 

att den avtalade prestationen är slutförd. Kancelleringsrätten är tillgänglig för båda 

parterna och har ingen aktiv tidsperiod – den löper längsmed hela avtals-

förhållandet. 

5.2 Kancellering i relation till uppsägning 
Vid en snabb överblick över beskrivningen som ovan angivits för kancellering kan 

frågan uppstå om vad skillnaden mellan kancellering och uppsägningen är. Frågan 

är inte alldeles lätt, och jag själv stod inför densamma. I mångt och mycket är 

kancellering och uppsägning lika – det är fråga om två institut som innebär en 

möjlighet till att avbryta ett avtalsförhållande, här främst i fråga om i förtid.143 

Grundtanken med kancellering och uppsägning är nämligen just det, att avsluta ett 

avtalsförhållande. Skillnaden mellan instituten är däremot frågan om ersättning 

eller kanske en form av avgångsvederlag. Med kancellering är däremot själva 

grundtanken att ersättning faktiskt ska utgå – något som inte är självklart vid en 

uppsägning.144 Vidare kan det vara värt att åter poängtera det som nämnts tidigare, 

nämligen att uppsägning inte får finnas i tidsbestämda avtal, men att det går att 

vidta en uppsägning vid avtal på obestämd avtalstid.145 

 
 
140 Dryselius, s. 149 samt Almén, s. 218f. 
141 Almén, s. 218f. 
142 Dryselius, s. 148. 
143 Se exempelvis Ramberg & Ramberg, s. 231. 
144 Belysande rättsfall på den frågan är NJA 2018 s. 19.  
145 Se främst NJA 2009 s. 672 samt NJA 2018 s. 19. 
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En vidare skillnad är att kancellering är ett sätt för parter att i förtid avtala om 

ett sätt att smärtfritt kunna lämna ett avtalsförhållande, något som inte är självklart 

när endast en uppsägningsrätt finns. Det kan med andra ord liknas med en 

förberedd avtalad exit av ett avtalsförhållande. Samtidigt ger detta ett incitament 

till att prestera och vårda avtalsförhållandet, eftersom motparten har en klar och 

tydlig möjlighet att lämna avtalsförhållandet om det inte lever upp till partens 

förväntningar.146 Detta incitament är paradnumret i kancellering och dess faktiska 

kärna – avtalsförhållanden som inte är gynnsamma eller goda ska inte behöva 

fortsätta. Parterna har därmed en konkret överblick, i formen av den gemensamt 

utformade ersättningsrätten, över hur mycket avtalet kostar att avsluta. Det är 

därmed fråga om endast ett ekonomiskt övervägande att avsluta ett avtal. 

Med det sagt ska det återigen poängteras att grundtanken i botten är densamma, 

nämligen att avsluta avtal. Det gör även att termen uppsägningstid kommer att 

användas även för frågan om kancellering, men med innebörden tidsramen mellan 

kancelleringsmeddelandet och det faktiska avslutandet av avtalsförhållandet. 

5.3 Avtalet och avtalsbundenhet vid kancelleringsklausul 
Något som kan ifrågasättas vid kancellering är i vilken mån parterna är bundna av 

ett avtal där parterna kan köpa sig ut ur avtalet.147 Grönfors menar att en rätt för 

parterna att utan anledning säga upp ett avtal utan någon som helst 

skadeståndsskyldighet/ersättningsskyldighet ändå anses vara bindande.148 Det är 

dock att anse som avtalsbundenhet i en mycket uttunnad mening, fortsätter han.149 

Kancellering befinner sig dock inte riktigt där – det är förvisso en rätt att säga upp 

avtalet utan någon anledning, men det ligger en rätt till ersättning däri, något som 

 
 
146 Hellner pratar om rigor commercialis, d.v.s. affärsmässig stränghet, Hellner s. 15f. 
147 Grönfors, s. 86 samt Ingvarsson, 2019, s. 138. 
148 Grönfors, s. 86. 
149 Grönfors, s. 86. 
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gör att det blir fråga om en starkare avtalsbundenhet än om sådan rätt inte skulle 

föreligga.150 

Jag anser dock att avtalsbundenheten inte behöver vara så grånyanserad som 

Grönfors verkar få den att vara. Som jag ser på avtalsbundenhet så antingen finns 

den eller så finns den inte, det finns ingen skala på den.151 I teorin kanske det finns 

en poäng med en sådan grånyanserad syn på avtalsbundenhet, vilket även syns i 

Grönfors andra verk, där jag förvisso delar många av hans åsikter.152 I praktiken 

skulle det vara svårt att veta vad som skulle gälla av ett avtal om det fanns olika 

skalor av avtalsbundenhet, vilket talar för en mer absolut syn på avtals-

bundenheten.  

Trots detta ligger det dock i avtalsbundenheten att avtal ska hållas, pacta sunt 

servanda.153 Med synsättet att avtal ska hållas, är det svårt att se hur det går ihop 

med en rätt som egentligen innebär att avtalet inte behöver hållas. 

Det innebär sammantaget att trots att det finns en rätt för parterna att utan någon 

som helst anledning avbryta avtalsförhållandet genom kancellering, föreligger det 

fortfarande en avtalsbundenhet och avtalet gäller mellan dem, tills kancellerings-

rätten mot förmodan skulle användas. Vidare går det att argumentera för att den 

stränghet som uppstår i avtal med möjlighet till kancellering, rigor commercialis, 

bidrar till en avtalsbundenhet som inte finns vid ett avtal utan – parterna har 

ytterligare ett incitament till att sträva efter ett fungerade avtalsförhållande.154 Med 

andra ord går det att se på saken så att det föreligger en starkare avtalsbundenhet, 

med Grönfors metodik, trots lättheten att ta sig ut ur avtalet när kancelleringsrätt 

finns.  

 
 
150 Grönfors, s. 86. 
151 Stöd för denna syn finns hos Ingvarsson, 2019, s. 138. 
152 Se exempelvis Grönfors, 2013. 
153 Ramberg & Ramberg, s. 33ff. 
154 Hellner, s. 15ff. 
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5.4 Rimlig uppsägningstid 
En väsentlig fråga inom uppsägning, som därmed tämligen borde vara väsentlig 

för kancellering, är frågan om vad som är en rimlig uppsägningstid. Något som är 

relativt självklart är att parterna får avtala fritt, i den mån jämkning enligt 36 § 

AvtL inte är möjligt.155 Det gör att parterna får och kan avtala om uppsägningstid 

som är omedelbar. En sådan uppsägningstid är dock inte en rimlig lösning vid fråga 

om kancellering av ett långvarigt avtalsförhållande – det är tänkt att vara ett 

långsiktigt samarbete mellan parterna och att hitta en ersättare för ett sådant 

samarbete kan vara komplicerat och tidskrävande.156 Vidare så kan en av parterna 

gjort större investeringar eller omställningar för att kunna bedriva den verksamhet 

som avtalet kräver.157 Däremot är det inte allt för främmande att ha en kort 

uppsägningstid i en uppstartsfas av ett långvarigt avtalsförhållande, som ett sätt för 

parterna att våga doppa tårna för att känna av temperaturen.158 

Det finns ingen generell lagreglering om vad som är att anse som rimlig 

uppsägningstid, men inspiration har tagits från bland annat HagL, KommL samt 

HL.159 Alla de tre lagarna tar, vid ett långvarigt avtalsförhållande, nedtramp vid att 

sex månader är en rimlig uppsägningstid om inte annat har avtalats. Det är även 

efter utfallen av NJA 2009 s. 672 samt NJA 2018 s. 19 att anse som rimlig 

uppsägningstid även utanför deras specifika lagområden, med andra ord får de 

agera som utfyllande rätt. 

Därmed måste det i min mening betyda att sex månader måste utgöra rimlig 

uppsägningstid även vid kancellering, trots skillnaderna i institutens syften. 

Däremot utgör den avtalade ekonomiska kompensationen ett moment som måste 

 
 
155 Adlercreutz, m.fl., s. 331ff samt NJA 2018 s. 19 p. 11. 
156 NJA 2009 s. 672. 
157 T. Håstad, s. 309. Behandlar förvisso situationen där en handelsrepresentant har blivit ytterst 

beroende av avtalsförhållandet, d.v.s. en situation där det är normalt att ena partnern är svagare än 
den andra, och därigenom mer skyddsvärd. Kancellering är tänkt att vara ett allmänt fungerande 
institut, vilket gör att det inte bör finnas någon som typiskt är mer skyddsvärd. Skyddsintresset bör 
dock, i min mening, vara att skydda parter som investerat och inrättat sig efter ett avtalsförhållande 
om så möjligt. 

158 Ramberg & Ramberg, s. 231. 
159 NJA 2009 s. 672 samt NJA 2018 s. 19. 
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kunna användas som argument för att uppsägningstiden kan eller till och med bör 

vara kortare – parterna är överens om att avtalet ska upphöra om viss kompensation 

utgår. Den ersättningen bör helst vara utformad så att ett visst glapp i 

avtalsförhållanden inte ska vara förödande för parterna. 

5.5 Lojalitet 
5.5.1 Inledning 
Begreppet lojalitet och lojalitetsplikt är relativt svårdefinierat.160  Särskilt för att 

kravet på lojalitet skiftar beroende på avtalsförhållandet och avtalstypen, samt att 

kravet på lojalitet kan vara asymmetriskt mellan parterna.161 Syftet med lojalitet är 

att hjälpa varandra få ut så mycket som möjligt av avtalsförhållandet genom att 

möjliggöra och underlätta att avtalet uppfylls.162 Dess innebörd är att parterna ska 

vara lojala mot varandra och däri ligger det ett antal förpliktelser som bör, eller 

kanske till och med måste, iakttas.163 Vidare innebär det att man i första hand ska 

tänka på sig själv, men att om det inte kostar för mycket ska man vara lojal och 

hjälpa motparten.164 Lojalitet är dock lagstadgat på vissa områden, se till exempel 

4 § st. 1 KommL, 5 § samt 7 § HagL och 4 § st. 1 p. 2 KTjL, Ramberg & Ramberg 

verkar dock mena att det är en form av lojalitet som är separat från den allmänna 

lojaliteten.165 Lojalitet mellan avtalsparter är vidare särskilt viktigt när det kommer 

till långvariga avtalsförhållanden.166 Detta är för att vid momentana avtal, såsom 

vid ett vanligt köp av lös egendom, är det egentligen bara fråga om två moment: 

leverans samt betalning av varan. Det finns inte lika många moment eller 

 
 
160 Munukka, SvJT, s. 837. Det verkar även föreligga en diskussion om det är fråga om en 

lojalitetsprincip eller en lojalitetsplikt, se bl.a. Ramberg & Ramberg, som pratar om lojalitetsprincip 
och Munukka som pratar om lojalitetsplikt. Vad det är för skillnad i slutändan är utanför uppsatsens 
område. 

161 Munukka, SvJT, s. 837. 
162 Ramberg & Ramberg, s. 38f. 
163 Munukka, SvJT, s. 837 samt Munukka, s. 92 
164 NJA 2009 s. 672 samt Ramberg & Ramberg, s. 39. 
165 Ramberg & Ramberg, s. 39. 
166 Ramberg & Ramberg, s. 38 samt NJA 2017 s. 203 p. 8. 
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anledningar i momentana avtal som kan tänkas kräva en sådan pass lojalitet som 

krävs vid ett långvarigt avtalsförhållande.167  

Ramberg & Ramberg pratar om två sätt att se på ett avtal, antingen ser man det 

som en paj eller som en trappa.168 För min del ser jag momentana avtal som en paj, 

där parterna ska dela upp den sinsemellan. Här är det egentligen endast fråga om 

en allokering av pengar: vem är det egentligen som tjänar mest på köpet. Vid lågt 

pris får köparen en större del av pajen, och vid ett högt pris får säljaren det. Vid 

långvariga avtalsförhållanden, som ska vara välfungerande, tycks mer krävas: 

parterna har skyldigheter och förpliktelser sinsemellan för att gemensamt kunna 

klättra uppåt på trappan, för att skapa en win-win situation.169 

Slutligen anses lojalitet sakna någon egen rättsföljd, utan den anses istället fylla 

en funktion genom stöd för utfyllning och tolkning.170 

 

5.5.2 Lojalitetsgrunderna 
Det ligger i lojalitetsbegreppet flera olika skyldigheter och förpliktelser som 

parterna bör iaktta. Informationsskyldigheten är en av dem, med innebörden att 

parterna ska hålla varandra informerade, till exempel brukar det ingå i 

leveransklausuler om meddelande av leverans.171 Vidare finns upplysnings-

skyldigheten, med innebörden att parterna har en skyldighet att upplysa om vissa 

omständigheter, såsom att en försäkringstagare måste upplysa om risker för en 

försäkringsgivare, eller att en säljare måste upplysa en köpare om vissa avgörande 

omständigheter.172 

Skyldigheten att begränsa motpartens förlust vid ett avtalsbrott är en annan 

skyldighet som ligger inom lojalitetsbegreppet, med innebörden att minska den 

 
 
167 Se dock NJA 2007 s. 86, där säljaren vid köp av fast egendom hade brustit i sin upplysningsplikt. 

Upplysningsplikt är en del av den s.k. lojalitetsplikten. 
168 Ramberg & Ramberg, s. 39. 
169 Ramberg & Ramberg, s. 39. 
170 Ramberg & Ramberg, s. 40 samt Munukka, s. 74. 
171 Ramberg & Ramberg, s. 41. Detta kan även leda till avtalsbrott och hävning, beroende på 

utformningen och åsidosättandet av bestämmelsen. 
172 Ramberg & Ramberg, s. 41, Munukka, s. 153ff samt NJA 2007 s. 86. 
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skada som ens egna åstadkomna avtalsbrott kommer ge upphov till.173 Sekretess 

om till exempel affärshemligheter och know-how ligger ävenså inom begreppets 

ramar.174 

Slutligen innefattar lojalitet ett rättsmissbruksförbud eller i vart fall ett nära 

samband med lojalitet, med innebörden att en part inte ska kunna använda sina 

rättigheter på ett orimligt sätt mot sin motpart.175 Det finns även ytterligare former 

av skyldigheter och förpliktelser, såsom konkurrensförbud och vårdplikt.176  

 

5.5.3 Lojalitet och kancellering 
Ytterligare en aspekt av kancellering är att den ska leda till en form av lojalitet 

mellan parterna. Som tidigare nämnt kan effekten som uppstår i ett avtal med 

kancellering vara rigor commercialis, vilket innebär att parterna ställer strängare 

krav på varandra.177 Som jag förstår rigor commercialis, så är det både en stränghet 

som skapas av rättsregler, men även en stränghet som uppstår i avtalsförhållandet 

i och med risken för bl.a. negativ publicitet. Hellner tar upp exempel om växlar, 

och hur en part som inte honorerar en växel riskerar att få ett rykte om sig i en 

mycket lång tid inom sin affärskrets.178  

Här spelar kancellering två roller: dels minimerar en kancelleringsrätt antalet 

hävningar och därmed även antalet obefogade hävningsförklaringar som används 

för att komma ut ur dåliga avtalsförhållanden, dels sätter kancelleringsrätten ett 

tryck på parterna att, med Hellners uttryck, minutiöst iaktta tider och 

skyldigheter.179 Med andra ord ligger det allmänna lojalitetsbegreppet i 

bakgrunden, och som jag ser på det är kancellering endast en del i ett 

avtalsförhållandes lojalitet – ett verktyg som ger lojalitet en faktisk innebörd och 

 
 
173 Ramberg & Ramberg, s. 41f och Munukka, s. 167ff. 
174 Ramberg & Ramberg, s. 42 samt Munukka, s. 147f. 
175 Munukka, s. 101ff. 
176 Munukka, s. 151f samt 170ff. 
177 Hellner, s. 15ff. 
178 Hellner, s. 16f. 
179 Hellner, s. 12ff. 
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därigenom också en påföljd.180 Det är, som ovan nämnt, i just långvariga 

avtalsförhållanden som lojaliteten har som störst betydelse, eftersom det är vitalt 

för ett välfungerande avtalsförhållande att parterna är måna om att skydda varandra 

och sitt samarbete.181  

Genom kancelleringsrätten får lojalitet tänder, och är inte längre endast ett 

verktyg för tolkning och utfyllning. Detta eftersom parterna vid missnöje, vilket 

kan vara på grund av illojalt agerande, endast behöver betala ersättningen. 

Självklart ska det vid grovt illojalt agerande inte uteslutas att andra, kraftigare, 

påföljder kan användas. 

5.6 Institutets kärna 
Sammanfattningsvis ska kancellering leda till att parterna har en förberedd exit 

ifall att något inte går som en av parterna vill. Det ska därmed inte finnas något 

stigma med att använda sig av kancelleringsrätten, utan det är snarare något som 

ska förespråkas. Hela idéen bakom kancellering är att det är ett verktyg för att få 

bort onödig friktion – ett dåligt avtalsförhållande ska inte behöva fortsätta längre 

än nödvändigt. Genom att se på avtal och avtalsförhållanden på detta sätt, att endast 

värda avtalsförhållanden ska behöva hållas, är kanske svårsmält. Det kan riskera 

att det används i fel syften, att det missuppfattas och att alla små fel kommer att 

leda till en kancellering. Däri ligger den största utmaningen med kancellering – 

utformningen av ersättningen. 

Att utforma en ersättning som är tillräckligt svårsmält att använda vid mindre 

fel och obalanser i ett avtalsförhållande, samtidigt som det är tillräckligt 

lättövertygande vid större svårigheter är en svår balansgång. Det kommande 

avsnittet är ämnat att belysa och problematisera just denna balansgång. Med en 

 
 
180 Se bl.a. Munukka, särskilt s. 77 där en mer ekonomisk vinkel på begreppet lojalitetsplikt behandlas. 

Se även Björkdahl. Det verkar även föreligga en diskussion om det är fråga om en lojalitetsprincip 
eller en lojalitetsplikt, se bl.a. Ramberg & Ramberg, 2019, som pratar om lojalitetsprincip och 
Munukka som pratar om lojalitetsplikt. 

181 Ramberg & Ramberg, 2019, s. 38 samt NJA 2017 s. 203 p. 8. 
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rimlig utformad ersättningsklausul uppstår förhoppningsvis det som är tänkt att 

uppnås: ett sätt att premiera välvårdade avtalsförhållanden där parterna är lojala 

och tänker på samarbetet och ett sätt att enkelt och rent komma ut ur 

avtalsförhållanden som inte uppfyller de kriterierna. Som tidigare nämnts, under 

avsnittet med obefogade hävningsförklaringar, ska det dock åter poängteras att 

marknaden är uppmärksam och en part som allt för lättvindigt använder sig av sin 

rätt till kancellering riskerar att få ett negativt rykte om sig.182  

6 Kancellering och 
ersättningsproblematiken 

6.1 Inledning 
Kancellering verkar ha många fördelar, och är relativt nyskapande i sättet som 

avtal ses på – ett samarbete som endast bör vara ett fortsatt samarbete om det är 

ekonomiskt gynnsamt för båda parterna och det i övrigt är ett smärt- och 

friktionsfritt avtalsförhållande. Det ska bara vara fråga om en ekonomisk 

övervägning för att komma fram till hur samarbetets framtida situation ser ut. Men 

frågan, och den stora problematiken med kancellering, är hur den ekonomiska 

övervägningen ska gå till.  

Den första utmaningen är att parterna ska vara överens om att kancelleringsrätt 

ska finnas, samt att en ersättning ska utgå vid utnyttjad kancelleringsrätt. Den 

andra utmaningen är att faktiskt komma fram till en rimlig ersättningsklausul. Om 

ersättningen är för låg kommer det bli alldeles för instabila avtalsförhållanden och 

minsta fel kan leda till att motparten överväger kancellering. Om ersättningen är 

för hög finns risk för att möjligheten till kancellering kanske aldrig används samt 

att en hävning kanske är mer lockande. Båda dessa utfall ligger inte i linje med vad 

 
 
182 Se Hellner, s 10ff. 



 
 

48 

kancellering är tänkt att skapa. En tredje utmaning är tidsaspekten – kancellering 

fyller sin funktion bäst i långvariga avtalsförhållanden. Ersättningsklausulen som 

beslutas i början av ett avtalsförhållande kanske aktualiseras först efter 20 år, vilket 

medför bekymret om den ursprungliga ersättningsklausulen fortfarande håller 

måttet. 

Tanken med detta avsnitt är att belysa de olika problem som uppstår vid 

bedömning av vilken ersättning som ska användas, för att försöka visa på de hinder 

som parterna kommer att ha vid avtalsskrivning. Det inkluderar även andra 

aspekter som är viktiga i frågan, nämligen transaktionskostnader och möjligheten, 

eller kanske snarare rimligheten, med omförhandlingsklausuler – i vart fall i 

relation till kancelleringsersättningen.  

6.2 Ingående transaktionskostnad 
Något som inte får glömmas är att ju mer komplicerat och individuellt ett problem 

är, desto högre kommer transaktionskostnaden att bli – i vart fall om parterna är 

måna om sitt eget skinn.183 Det finns tre typer av transaktionskostnader nämligen 

kostnaden för kontakt, kontrakt samt kontroll.184 I fallet med infogandet av en 

kancelleringsklausul är det främst fråga om en transaktionskostnad kopplad till 

kontrakt, men även kontroll. Att transaktionskostnaden av typen kontrakt är mest 

relevant är just för att det kommer att kosta parterna mer att använda sig av 

kancelleringsklausul eftersom det kanske måste förhandlas om bland annat 

ersättningsgrunden, ersättningens storlek samt eventuell omförhandlings-

möjlighet.185 Att kostnader uppstår i form av kontroll innebär att det kommer att 

 
 
183 Cooter & Ulen, s. 218f beskriver transaktionskostnader som en allokering av risker – om en part 

inte har förhandlat om något och det uteblir ur avtalet blir det ett gap i avtalet. Det gap:et betyder att 
om det som uteblev ur kontraktet inte realiseras är det en vinst, men om det realiseras är det 
transaktionskostnad. Men om det förhandlas och infogas i avtalet är det definitiv 
transaktionskostnad. Kortfattat är det fråga om ett risktagande, som kan leda till olika grader av 
transaktionskostnader. Något som är avtalat och blir realiserat bör dock alltid vara en lägre 
transaktionskostnad än vad transaktionskostnad hade blivit om faktumet inte avtalats. Om den 
förväntande risken är så låg kan det tjäna att lämna ett gap. 

184 Dahlman, m.fl., s. 85. Se även Ramberg & Ramberg, s. 35. 
185 Dahlman, m.fl., s. 86f. 



 

 
 

49 

kosta parterna att se efter att de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalet 

följs – något som kan vara av intresse när det kommer till att hålla en aktuell 

beräkning av kancelleringsersättningen.186 Det gör att standardiserade lösningar är 

billiga att använda, någon annan har redan funderat ut saken och en lösning 

finns.187 Problemet med standardiserade avtal eller formuleringar är att de just är 

standardiserade, med andra ord ska de träffa och vara användbar i så många 

sammanhang som möjligt.188 Samtidigt ska det inte döljas att standardavtal kan 

användas endast som en mall, för att därefter anpassa efter situationen.189  

Men, om parterna inte vill nöja sig med en sådan standardiserad lösning, utan 

vill bygga en ersättningsklausul som är anpassad efter dem båda, kommer troligen 

transaktionskostnaden att öka.190 Detta för att det kommer att krävas ett gediget 

arbete från båda parter för att få till en klausul som både är acceptabelt för båda 

parterna och som uppfyller det syfte som finns med kancelleringsrätten. Genom 

att transaktionskostnaderna kan öka på grund av en kancelleringsrätt, finns det en 

risk att parter väljer att inte använda sig av institutet. Därmed måste det hållas i 

åtanke att vid en utebliven kancelleringsrätt, finns det en risk att en part försöker 

ta sig ut ur ett avtalsförhållande genom en obefogad hävningsförklaring – och den 

rättsprocess som därefter kan tänkas startas kommer mest troligen vara dyrare än 

uppstartstransaktionskostnaden.191 

Sammanfattningsvis så börjar problemen med kancellering redan vid starten av 

ett avtalsförhållande, det vill säga om det värt den ökade transaktionskostnaden 

som inkluderingen av en kancelleringsklausul innebär. Om parterna ser långsiktigt, 

är svaret förhoppningsvis ja. Men risken finns att en part är ekonomiskt svagare än 

den andra, och därmed inte har råd att lägga pengar på att se över kancellerings-

 
 
186 Dahlman, m.fl., s. 87. 
187 Dahlman, m.fl., s. 94. 
188 Bernitz, s. 25f. 
189 Adlercreutz, m.fl., s. 22ff. 
190 Runesson, s. 107. 
191 Jfr vad som tidigare sagts om gap och allokering av risk. 
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klausulen. Om motparten däremot har råd kan det innebära att dennes förslag blir 

det slutgiltiga och därmed kan få bestämma helt över utformningen. Slutligen så 

kan båda parterna anse att kostnaden är för hög, och därmed utesluta den helt.192 

6.3  Omförhandling 
6.3.1 Inledning 
Ett sätt för parterna att försäkra sig om att kancelleringens ersättningsklausul är 

balanserad genom hela avtalsförhållandet är att det finns en omförhandlings-

möjlighet kopplad till ersättningsklausulen. Tanken med en omförhandlings-

klausul är att parterna skriver in en rätt att kalla till omförhandling om något 

händer, till exempel om priset av en till avtalsförhållandet vital vara har ändrats 

eller att en viss tidsperiod har gått vilket utlöser en omförhandlingsrätt.193 Den 

funktion som omförhandlingsklausulen fyller är att hjälpa parterna hålla 

ersättningsklausulen till kancelleringsrätten relevant och balanserad. Det är med 

andra ord ett sätt att motverka tidens påverkan av ersättningen, så att den förhåller 

sig till rådande ekonomiskt läge och fyller sin funktion. En omförhandlingsklausul 

kommer dock spela olika stor roll beroende på hur ersättningsklausulen 

formuleras. Det kan därmed vara av olika vikt för att avtal att se till 

nödvändigheten med en specifik omförhandlingsklausul kopplat till kancellerings-

ersättningen, något som kommer att bli mer tydligt när faktorerna för ersättnings-

klausulen har fastställts nedan. Omförhandlingsklausuler är vanligast i just 

kommersiella avtalsförhållanden, och främst långvariga avtalsförhållanden.194 

Värt att poängtera är gränsen mot avtalsförhandling – om parterna väljer att skriva 

ett helt nytt avtal som ska ersätta det tidigare är det kanske inte fråga om 

omförhandling, utan avtalsförhandling.195 Grönfors menar dock att så fort delar av 

det tidigare avtalet används som ram eller inspiration är det att anse som 

 
 
192 Dahlman, m.fl., s. 87f.f 
193 Ramberg & Ramberg, s. 228 f samt Lehrberg, s. 16. 
194 Lehrberg, s. 19. 
195 Grönfors, 1995, s. 12. 
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omförhandling.196 Vidare säger han att omförhandling leder till att 

billighetssynpunkter och kommersiella överväganden får ökat utrymme genom 

avtalsförändringen.197 Det är fråga om att ändra perspektivet från rättsfaktumsidan 

till rättsföljdssidan.198 

 

6.3.2 Utlösande faktorer 
Som nämnt ovan är det i början av ett avtalsförhållande som ersättningsklausulen 

bestäms av parterna och det kan vid den tidpunkten vara väldigt svårt att veta hur 

den avtalade ersättningsklausulen kommer att stå sig ekonomiskt i framtiden. Det 

är alltså fråga om att säkra klausulens integritet över tid. Grönfors säger i relation 

till långvariga avtal ”[a]tt överblicka risker och möjligheter under många år 

framåt innebär osäkerhet av många gissningar och approximationer”.199 Det är 

just den osäkerheten som omförhandling är tänkt att ge lösning på. 

Men det kan även finnas osäkerhet om när omförhandlingen i sig kan påkallas, 

det vill säga vilka faktorer kan utlösa en omförhandling.200 Ett första steg för att 

bli av med den osäkerheten kring omförhandlingar och dess genomförande är att 

befästa rätten i avtalet. Nästa steg blir att konkretisera i omförhandlingsklausulen 

vilka faktorer som kan utlösa rätten till omförhandling. Det finns olika sätt att se 

på när en omförhandling ska ske eller utlösas, nämligen genom till exempel fasta 

tidpunkter, så kallade revision-klausuler, eller vid särskilda händelser, så kallade 

hardship-klausuler.201  

Precis som mycket annat finns det för- och nackdelar med de båda. Genom fasta 

tidpunkter finns det risk att det går för mycket tid mellan dem, och därigenom 

 
 
196 Grönfors, 1995, s. 12. 
197 Grönfors, 1995, s. 66. 
198 Grönfors, 1995, s. 66. 
199 Grönfors, 1995, s. 25. 
200 Grönfors, 1995, s. 69. Se även Grönfors, 1995, s. 61-68 om när omförhandling kan ske utan att 

rätten till omförhandling har slagits fast i avtalet i form av en klausul, och den osäkerhet som därmed 
uppkommer sinsemellan parterna. 

201 Hellner, m.fl., s. 74, Ramberg & Ramberg, s. 228f samt Grönfors, 1995, s. 70ff. Se även Runesson, 
s. 104ff. 



 
 

52 

skapas en obalans som kanske är långt från hälsosam för parterna långsiktigt. 

Samtidigt finns det en risk att om de är för ofta, och därmed blir det endast fråga 

om en dränering av kapital i form av transaktionskostnader som överskrider 

vinsten av omförhandlingen.  

Tänkt i relation till just kancellering är det dock lite annorlunda – det är inte 

fråga om en obalans som skadar parterna kontinuerligt, utan snarare något som 

skadar dem när kancelleringsrätten väl används. Det gör att revision-klausuler i 

min mening inte är ändamålsenliga eftersom tidsaspekten inte har samma funktion 

när det kommer till omförhandling av en ersättningsklausul som endast kommer 

till användning vid ett avslutande av ett avtalsförhållande. Det är svårt att sätta 

tidsramar som är rimliga sett till den bakgrunden, men även i relation till det 

faktum att parterna inte lider en ekonomisk obalans under tiden mellan 

omförhandlingstillfällena, vilket skulle uppstått vid till exempel obalans vid 

ersättningsnivån för råvara. 

Istället är hardship-klausuler mer passande när det kommer till 

omförhandlingsklausul i relation till kancelleringsersättningen. Dock kan 

hardship-klausul möjligtvis vara fel benämning i detta hänseende, men tanken är 

fortfarande densamma: en utlösande händelse ska leda till omförhandling. I detta 

fall skall dock tröskeln för denna händelse möjligtvis vara lägre än vad hardship-

klausuler normalt förutsätter.202 Fortsättningsvis kommer hardship- klausul 

innebära denna lägre tröskel, i saknad av ett bättre ord. Genom att binda rätten till 

omförhandling till vissa faktorer, exempelvis en prisökning med 10% i relation till 

ett visst index, har parterna en bättre kontroll över omförhandlingen och rätten blir 

utlöst när det är som mest passande.203 En hardship-klausul ger med andra ord, 

 
 
202 Se Sund-Norrgård, s. 327, som säger ”Samtidigt är det (enligt artikel 6:111.1 i PECL) uttryckligen 

inte meningen att en part ska undgå en skyldighet att fullgöra avtalet till följd av att kostnaderna för 
att själv prestera har ökat eller värdet av den prestation han mottar har minskat.”. 

203 Runesson verkar dock mena att ett kriterium med hardship-klausuler är att den utlösande händelsen 
inte rimligen borde ha beaktats vid avtalsingåendet, ett så kallat oförutsägbarhetsrekvisit, se 
Runesson, s. 104f. Se däremot Lehrberg, s. 51, som menar att förutsättningen är upp till parterna – 
något som går väl i hand med den lägre tröskel för hardship-klausuler som ovan konstanterarts. Det 
är med andra ord inte fråga om ren hardship-klausul. 
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beroende på utformande, en mer exakt och rättvis tidpunkt för omförhandling 

jämfört med en revision-klausul, eftersom den faktor som hade varit utlösande med 

en hardship-klausul kan hamna kort efter den tidpunkten en revision-klausul 

stipulerat och en obalans råder direkt. 

Sammanfattningsvis anser jag att den bästa utlösande faktorn för 

omförhandlingsklausulen i relation till kancelleringsersättningsklausulen är en 

hardship-klausul. Det är av två anledningar, dels så lider inte parterna under en tid 

där viss obalans råder, dels så är omförhandlingen knuten till en mer specifik och 

akut tidpunkt. Vidare är hardship-klausuler främst utformade för just långvariga 

avtalsförhållanden där ändrande förhållanden har gjort en parts prestation alltför 

betungande.204 Den alltför betungande prestationen är dock kanske inte lika viktig 

när det kommer till kancelleringsersättning, eftersom det rimligtvis är samma 

ersättning som ska betalas av båda. Istället är det att se till om ersättningsnivån är 

på den tidigare nämnda rimliga och balanserade nivån som leder till att 

kancelleringen faktiskt kan uppfylla sitt egentliga syfte – en ekonomisk över-

vägning är allt som ska krävas för att komma ut ur ett avtalsförhållande.  

 

6.3.3 Haltande eller brusten omförhandling 
Ett annat problem med omförhandlingsklausuler är vad som sker om 

förhandlingarna inte kommer någonstans eller haltar. För att lösa den 

problematiken bör det finnas någon form av väg framåt. Det kan bli fråga om att 

avtalet består, avtalet upphör, parterna får en rätt att säga upp avtalet i förtid, en 

domstol, god man eller skiljenämnd får en rätt att justera avtalet, skadestånd ska 

utgå samt att det kan bli en hävningsgrund.205 

Alla dessa olika alternativ kommer dock med sina nackdelar. Många av dem, 

till exempel att god man eller skiljenämnd ska utses kräver att parterna ändå är 

 
 
204 Grönfors, 1995, s. 73.  
205 Ramberg & Ramberg, s. 229 samt Grönfors, 1995, s. 67. 
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överens i viss nivå. Att se det som hävningsgrund leder oss osökt till frågan om 

obefogad hävningsförklaring – när är det fråga om en tillräckligt brusten 

förhandlingsvilja från motparten för att leda till hävning. Det blir med andra ord 

en svår avvägning och ännu fler frågetecken. Det finns även problematik med 

skadeståndet, hur ska det värderas egentligen och vad är det som ska värderas. 

Att låta avtalet justeras av domstol kan dock ifrågasättas på flera olika sätt. Ett 

av dem är att det leder till offentlighet och rättegångskostnader.206 Ett annat 

frågetecken till valet om domstol uppstår om man ser till Höstvete-fallet, NJA 

1983 s. 385. I fallet var det fråga om en arrendeavgift som var uppdelad i två delar, 

en kontant och en indexerad. Genom 36 § AvtL ändrade HD på arrendeavgiften 

dels genom att öka den kontanta delen markant, dels genom att ändra det knuta 

indexet från priset på höstvete till konsumentprisindex. Prisskillnaden mellan 

höstvete och konsumentprisindex var också markant. Det var med andra ord 

relativt stora ändringar som gjordes av HD, något som parterna i min mening 

definitivt inte hade förutsett när avtalet skrevs. Grönfors är inne på samma 

tankesätt på ett generellt plan när det kommer till jämkning av avtal med hjälp av 

36 § AvtL – det måste finnas en möjlighet till visst risktagande mellan parterna 

och det risktagandet ska i efterhand inte kunna suddas ut genom en domstols-

prövning.207 

Slutsatsen är att det är behövligt att ha en väg ut från omförhandlingar som 

strandat och inte lett till något. Samtidigt finns det en stor problematik kring hur 

parterna ska välja att säkerställa att en omförhandling faktiskt sker. De olika 

”tvångsmedlen” som parterna utsätter sig själva för har alla nackdelar, men 

självfallet även fördelar. Men det blir ytterligare ett moment som kommer att kräva 

eftertanke av parterna. 

 
 
206 Grönfors, 1995, s. 67. 
207 Grönfors, 1995, s. 27f. Se även prop. 1975/76:81 s. 119 och departementschefens uttalande kring 

kommersiella sammanhang. 
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6.4 Standardiserade ersättningsklausuler 
6.4.1 Leverans- och entreprenadstandardavtal 
Standardisering finns i flera former, dels de stora standardavtalen såsom AB 04, 

ABT 06, ALOS 05 och NL 17, dels standardiserade lösningar som uppkommit på 

marknaden, såsom standardformuleringar. Som nämnt ovan torde dessa lösningar 

ge parterna ett billigare alternativ än utformning av en egen klausul som är 

individualiserad för det specifika avtalsförhållandet, men med nackdelen att det är 

en generellt utformad klausul.  

Om man ser till standardavtalen, har majoriteten av dem vitesklausuler eller 

beloppsbegränsningar som lösning till olika problem som uppkommer, samt att 

vitet är exklusivt – ingen annan ersättning kan utgå, såsom skadestånd.208 Se till 

exempel 5 kap. 11 § AB 04 som begränsar skada till 15 % av kontraktsbeloppet, 

eller 16-17 §§ i NL17 där skadestånd vid hävning uppgår till 10 % av 

kontraktsbeloppet vid dröjsmål av leverans om skadans storlek överstiger det redan 

uppstodkomna 10 % vitesbeloppet som utgår vid dröjsmål. Existensen av 

kancellering finns dock inte inom standardavtalens ramar, men poängen med vite 

och beloppsbegränsningar gäller ändå. AB 04 har dock en viss möjlighet till 

ändring av avtalat pris, men är främst sett i relation till händelser som kan liknas 

med force majeure, se 6 kap. 3 § AB 04. Utöver de force majeure-liknande 

förhållandena finns det även en möjlighet att ändra avtalat pris om det uppstått 

onormala kostnadsändringar, som varit oförutsägbara och väsentligt påverkar 

kostnaden för hela entreprenaden.209 Det måste dock poängteras att utifrån de 

nämnda standardavtalen är ALOS 05 och NL 17 fokuserade på leveranser och 

därmed kortvariga transaktioner samt kortvariga avtalsförhållanden – inte en 

optimal jämförelse med andra ord. Utöver de avtalen har AB 04 och ABT 06 ett 

 
 
208 Olsen, s. 25f. Olsen menar att i princip alla standardavtal använder sig av begreppet vite, i vart fall 

vid säkerställande av leverans. 
209 Johansson, s. 320. Hedberg menar dock att denna regel inte torde ha använts någon gång trots 

förekommande ekonomiska krissituationer, Hedberg, s. 112f. 
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faktiskt mål med avtalet, nämligen en avslutad entreprenad. Med andra ord är det 

fråga om avtal som reglerar avtalsförhållanden som har ett naturligt slut, något som 

inte är självklart vid långvariga avtalsförhållanden utanför denna sfär. Däremot är 

AB 04 och ABT 06 ändå i viss mån fortfarande relativt relevanta, just eftersom det 

kan bli fråga om långvariga avtalsförhållanden med stora kontraktssummor. 

Genom att koppla ersättningen för en kancellering till en procentsats utifrån 

kontraktssumman eller dylikt, blir det enkelt att överskåda och tydligt för parterna 

vad kostnaden blir. Problemet med den lösningen är dock att det kan vara svårt att 

bestämma vad kontraktssumman är i ett långvarigt avtalsförhållande. Är det 

summan av det värde som avtalet har haft för parterna totalt hittills som åsyftas 

eller ska även framtiden räknas med – och hur ska den hypotetiska framtiden 

räknas ut? Enligt AB 04 är kontraktssumman den av parterna i avtalet fastställda 

ersättningen för arbetet.210 Skillnaden mot AB 04 är att detta är fråga om 

långvariga avtalsförhållanden som inte har samma slutmål som en färdig 

entreprenad kan anses utgöra – det blir med andra ord svårt att se till ett avtalat 

fastställt ersättningsbelopp. Istället kan det vara värt att se till vad kontraktet har 

varit värt för parterna de senaste fem åren för att sedan slå ut det till ett 

genomsnittligt värde och därefter utge ersättning i en klumpsumma för 1-2 år.  

Det är helt enkelt svårare att ge en bra standardiserad lösning när det kommer 

till fortgående långvariga avtalsförhållanden där det inte finns något slutmål eller 

slutgiltig kontraktssumma – det måste på något sätt skarvas för att följa det 

tankesätt som återspeglas i standardavtalen i min mening. Det finns med andra ord 

inte ett naturligt slut i långvariga avtalsförhållanden som åsyftas här, något som 

standardavtalen förutsätter. Att det kan utvecklas en från standardavtal fristående 

standardklausul som bättre ser till det speciella förhållandesättet som kancellering 

kräver är dock något som lämnas outtalat. 

 

 
 
210 Hedberg, s. 111. 
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6.4.2 Ensamåterförsäljarstandardavtal  
Det finns dock ett standardavtal som står ut i mängden, eftersom det inte behöver 

finnas ett naturligt slut i det avtalet, vilket är EÅ04. EÅ04 är ett standardavtal för 

ensamåterförsäljarförhållanden, vilket innebär att det inte behöver finnas samma 

naturliga slut på avtalsförhörhållandet som återfinns vid till exempel 

färdigställande av en entreprenad eller leverans av en viss vara. Skillnaden vid 

återförsäljning, här ensamåterförsäljning, jämfört med agentur och kommission är 

att det inte finns någon lag – därav fyller EÅ04 ett syfte som kanske inte behövs 

på handelsagenturens och kommissionens område.211 Självklart finns det 

situationer där även ensamåterförsäljaravtal kan vara av endast viss tid, men avtals- 

och samarbetsformen ligger närmare de långvariga avtalsförhållanden som är 

grunden i denna uppsats än de övriga standardavtalen. 

När ett EÅ04 avtal upphör har ensamåterförsäljaren rätt enligt 21 § EÅ till ett 

avgångsvederlag om ensamåterförsäljaren har bidragit till att nya kunder tillförts 

eller handeln med den befintliga kundkretsen ökat väsentligt, att leverantören 

(huvudmannen) har en väsentlig fördel av denna förändring samt att det i övrigt är 

skäligt.212 Den formuleringen är i stor del baserad på den som återfinns i 28 § HagL 

och 39 § KommL, som redovisas nedan.213 Om de kriterierna har uppfyllts har 

ensamåterförsäljaren rätt till ett avgångsvederlag, som i sin tur beräknas på det 

värde som ensamåterförsäljaren anses ha tillfört leverantören. Värdet anses enligt 

21 § EÅ04 utgöra en, av parterna fastställd, procentsats av leverantörens 

försäljning under en period på sex månader, och försäljningen i sin tur baseras på 

den genomsnittliga månatliga försäljningen under de senaste fem åren.214  

 
 
211 T. Håstad, m.fl., s. 223. 
212 Rätten till avgångsvederlag enligt EÅ04 nämns kortfattat i NJA 2018 s. 19 som berörde frågan om 

avgångsvederlag i ett muntligt ensamåterförsäljaravtal där det inte fanns något avtalat om ersättning 
vid avtalets upphörande. 

213 Se bl.a. T. Håstad, m.fl., s. 222. 
214 I kommentaren till EÅ04 ges förslag på vad procentsatsen kan tänkas baseras på: ”En utgångs-

punkt för beräkningen av procenttalets storlek kan vara den procentuella skillnaden mellan 
Ensamåterförsäljarens inköps- och försäljningspris för Produkten, d v s Ensamåterförsäljarens 
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I grundformen har en ensamåterförsäljare därigenom rätt till ersättning för en 

procentsats av en sex månaders genomsnittlig månatlig försäljning baserat på de 

senaste fem årens försäljning. Det går dock att justera antalet månader som denna 

procentsats ska utgå för, nämligen om värdet är väsentligt större eller mindre än 

vad sex månader skulle ge. Därigenom finns det enligt 21 § EÅ04 en rätt att minska 

antalet månader, ner till noll, eller öka antalet månader, upp till tolv.  

Rätten till avgångsvederlag enligt EÅ04 är däremot begränsad till endast den 

situationen att det är leverantören som säger upp avtalet – om ensamåterförsäljaren 

själv säger upp avtalet har han inte enligt huvudregeln 23 § EÅ04 rätt till 

avgångsvederlag. Det är endast möjligt att få avgångsvederlag vid en uppsägning 

från ensamåterförsäljarens sida om leverantören har gjort sig skyldig till konkurs, 

ägarbyte eller ett åsidosättande av sina förpliktelser i sån mån att ensamåter-

försäljaren har rätt att säga upp avtalet i förtid enligt 19 § EÅ04. Vidare finns en 

viss möjlighet att få avgångsvederlag om ensamåterförsäljarens hälsa eller ålder 

gör det oskäligt att kräva att verksamheten ska fortsätta. Slutligen har ensamåter-

försäljaren inte rätt till avgångsvederlag genom 22 § EÅ04 om han åsidosatt sina 

förpliktelser eller gått i konkurs enligt 19 § EÅ04. Dessa bestämmelser i EÅ04 

reflekteras väl av 28-30 §§ HagL samt 39-41 §§ KommL. 

Sammanfattningsvis innehåller EÅ04 en reglering som passar de långvariga 

avtalsförhållandena bättre än de tidigare genomgångna standardavtalen såsom AB 

04 och NL 17. Det är av främst två anledningar. För det första för att det inte finns 

samma naturliga slut på avtalsförhållandet i EÅ04 – även om avtalet endast löper 

på två år och förlängs med ett år i taget. För det andra för att avgångsvederlags-

ersättningen är bättre förankrad på det sätt ersättningen beräknas.215 Beräkningen 

av avgångsvederlaget i EÅ04 gör det mer överskådligt och samtidigt blir det fråga 

om en beräkning som är mer förankrad i tiden – vilket kan göra en omförhandlings-

 
 

marginal. I andra fall kan parterna hämta ledning från de provisioner som under motsvarande 
förhållanden utgår till agenter. (Se även lagen om handelsagentur).” 

215 Se bl.a. NJA 2018 s. 19 p. 13 samt 18 § EÅ04. 
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klausul mindre nödvändig, just eftersom beräkningen görs på ett genomsnitt av 

den senaste tidens försäljning. Självklart kan behovet att omförhandla fortfarande 

finnas, till exempel om en större prisändring har skett på marknaden, men jag tror 

att behovet ändå torde vara mindre. 

En justering som däremot måste göras med avgångsvederlagsbestämmelserna i 

EÅ04 för att de ska passa som en ersättningsklausul för en kancelleringsrätt är att 

den görs partsneutral. Med partsneutral menar jag att båda parterna måste ha en 

rätt till ersättning om motparten använder sig av kancelleringsrätten. 

Kancelleringsrätten ska därmed inte kunna vara begränsad till att den endast utgår 

om en part avbryter förhållandet som vid användandet av avgångsvederlag. På så 

sätt måste även i viss mån beräkningsgrunden ändras – i EÅ04 är det fråga om 

leverantörens försäljning till ensamåterförsäljaren, det vill säga ett enkelriktat 

förhållande. Det kanske passar i vissa långvariga avtalsförhållanden, medan i andra 

krävs det en beräkningsgrund som tar till vara på transaktioner åt båda hållen. 

Vidare går det inte att behålla delen som berör väsentlighet: vid tillämpning av 

kancellering är det endast avgångsvederlagets beräkningsgrund som är av intresse, 

inte hur avgångsvederlag ska utgå. En fortsatt diskussion kommer att föras nedan, 

eftersom EÅ04 har så nära sammankopplingar med HagL och KommL. 

6.5 Individuella ersättningsklausuler 
6.5.1 Avgångsvederlag enligt lag 
Om man bortser från de standardiserade lösningarna i form av standardavtal, och 

istället ser till de individualiserade lösningarna ligger det nära till hands att se till 

de närliggande lagreglerade bestämmelserna som finns när det kommer till 

långvariga avtalsförhållanden. Det är främst HagL och KommL som därmed 

åsyftas, specifikt 28 § HagL och 39 § KommL.216 Båda dessa lagrum reglerar i 

vilken mån ersättning, avgångsvederlag, ska utgå till handelsagenten eller 

 
 
216 Se särskilt NJA 2018 s. 19 p. 15. 
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kommissionären, mellanmannen, vid uppsägning av avtalsförhållandet till 

huvudmannen.  

Det huvudsakliga rekvisitet är att mellanmannen har tillfört huvudmannen nya 

kunder eller väsentligt ökat handeln med befintlig kundkrets och att huvudmannen 

kommer att ha en väsentlig fördel av förändringen.217 Det ska alltså vara en 

väsentlig ökning av försäljning, något som är en skärpning jämfört med vad som 

gäller enligt direktivet som lagen är byggd på, samtidigt som det endast krävs att 

huvudmannen tillförs en ny kund.218 Utöver det ska det även vara skäligt att 

avgångsvederlag utgår till mellanmannen, då främst på grund av den förlorade 

provisionen av de tidigare nämnda kunderna. Slutligen är avgångsvederlaget 

beloppsbegränsat till ett års provision beräknat på den genomsnittliga ersättningen 

de senaste fem åren.219 Likt vid avgångsvederlag enligt EÅ04 finns det en 

begränsning i rätten till avgångsvederlag om det är mellanmannen som säger upp 

avtalet, se 28-30 §§ HagL samt 39-41 §§ KommL. Det är kanske inte en helt klar 

länk mellan avgångsvederlag i HagL, KommL samt EÅ04 och kancellerings-

ersättningen, men en fördel med dessa lagar jämfört med standardavtalen är att i 

dessa mellanmanavtalsförhållanden finns inte samma naturliga slut. Värt att notera 

är att HD valde i NJA 2018 s. 19 att inte sträcka ut analogimöjligheten till 

avgångsvederlag i HagL och KommL, eller EÅ04 för den delen, till 

ensamåterförsäljare som inte har avtalat om avgångsvederlag.220 

Bortser man från möjligheterna till analogier, bör det finnas goda möjligheter 

till att blicka mot avgångsvederlagsbestämmelserna för inspiration för en 

ersättningsklausul vid kancellering. Ett första hinder är skillnaden i grundtanken 

mellan ett mellanmansförhållande och ett samarbetsförhållande – den inbördes 

 
 
217 Nyström, s. 103. Se även 28 § HagL samt 39 § KommL. 
218 Söderlund, m.fl., s. 117f. Se även Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om 

samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter. 
219 T. Håstad, m.fl., s. 222. 
220 Trots existensen av avgångsvederlag i t.ex. EÅ04 – som bekant är ett standardavtal just för 

ensamåterförsäljare. 
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maktfördelningen bör troligen vara mer jämlik vid ett samarbetsförhållande.221 Ett 

andra problem är att det endast är en upparbetad kundkrets som gynnar huvud-

mannen som är avgångvederlagsgrundande för mellanmannen. Vid ett långvarigt 

avtalsförhållande som är baserat på ett samarbete mellan parterna finns mest 

troligen inte samma tydliga fördelning med kundkrets. En annan skillnad är att 

avgångsvederlag enligt HagL och KommL endast reglerar rätten för avgångs-

vederlag för den part som är mellanman – huvudmannen kan aldrig få en ersättning 

i form av avgångsvederlag. Fortsatt på det är att underlaget för avgångsvederlaget 

är baserat på just vad mellanmannen bidrar till huvudmannen. Det går med andra 

ord inte att direkt överföra denna reglering till en ersättning som ska utgå vid 

kancellering.  

Däremot borde det gå, i min mening, att kombinera lösningarna som valts i 

HagL, KommL samt EÅ04 med den lösning som finns i AB 04. En rimlig lösning, 

om än kanske inte allt för individualiserad, är att se till vad kontraktet har genererat 

för vinst samt omsättning mellan parterna de senaste fem åren för att kunna få fram 

ett historiskt genomsnittligt värde. Därefter utges en summa som motsvarar ett års 

genomsnittlig gemensam vinst, eller en procentsats av omsättningen mellan 

parterna. Den lösningen är därmed neutral utifrån vem av parterna som använder 

den samtidigt som den går att tillämpa oavsett om ett naturligt slut finns i 

avtalsförhållandet eller inte. Det blir relativt överskådligt för parterna, och det 

finns inga krav på väsentlighet eller dylikt – vilket gör att kancelleringsrätten inte 

blir en otymplig och svåranvändbar rättighet. Som nämnt ovan är det vid 

kancellering inte av intresse hur avgångsvederlaget ska utgå – endast hur avgångs-

vederlaget beräknas. Det gör att frågor om just väsentlighet och skälighet för att 

avgångsvederlag inte är relevant i denna fråga. 

Fortsatt går det att göra mer djupgående, och därmed troligen mer invecklade, 

ersättningsklausuler för att finjustera ersättningsstorleken vid eventuell 

 
 
221 NJA 2018 s. 19, se även T. Håstad, s. 309 om en mellanmans skyddsbehov. 
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kancellering. Det finns inget som hindrar parterna att göra just det, men som nämnt 

ovan borde ett sådant angreppsätt av ersättningsklausulen bidra till ökade 

transaktionskostnader.  

 

6.5.2 Arrende 
Långvariga avtalsförhållanden återfinns även vid arrende. Arrendeförhållanden 

kan gälla under en längre period, maximalt 25 eller 50 år.222 Arrendeförhållandena 

regleras genom arrendelagstiftningen som återfinns i JB. Tanken med den långa 

maximala avtalstiden och långa avtalsperioder är att arrendatorn ska kunna räkna 

ut om en viss investering ska göras, det vill säga om det är värt att investera innan 

arrendetiden löper ut.223 Genom maximumavtalstiden finns det dock ett naturligt 

slut på avtalsförhållandet – men det betyder inte att avtalet inte kommer att kunna 

förlängas, bland annat genom besittningsskydd.224 Under hela arrendeperioden ska 

arrendeersättning utgå till jordägaren, vilket kan liknas vid hyra. Vid uppsägning 

av ett arrendeavtal kan annan form av ersättning utgå till arrendatorn, i form av ett 

investeringsskydd.225  

Investeringsskyddet innebär att vid vissa former av investeringar så har 

arrendatorn en skyldighet att erbjuda jordägaren att lösa in byggnader och andra 

investeringar som arrendatorn utfört och som kan utgöra en generell nytta, se 8 

kap. 21 § JB.226 Om jordägaren inte är villig att lösa in det av arrendatorn erbjudna, 

har arrendatorn vidare rätt att överlåta den till en tillträdande arrendator. Vidare 

har arrendatorn rätt till ersättning för viss form av värdeökande arbete som medfört 

varaktig nytta för jordbruket, se 9 kap. 21 § JB.  

Det är därmed snålt med någon form av ersättning utöver viss form av 

investeringsskydd för arrendatorn som kan utgå vid upphörandet av ett 

 
 
222 Se bl.a. 7 kap. 5 § JB samt Victorin, s. 29f och Björkdahl, 2017, s. 239f. 
223 Björkdahl, 2017, s. 227. 
224 Björkdahl, 2017, s. 253ff samt Grauers, s. 253ff. 
225 Björkdahl, 2017, s. 258f. 
226 Björkdahl, 2017, s. 259. 
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arrendeavtal. Möjligheterna som finns till en ersättning vid uppsägande är bundna 

till just om investeringar har gjorts, och enligt 8 kap. 21 § JB finns det inte någon 

skyldighet att lösa in – om arrendatorn inte lyckas få investeringen inlöst av 

jordägaren eller överlåten till tillträdande arrendator måste han ta bort 

investeringen från arrendet.227 Vidare finns det endast en rätt till uppsägning i 

förtid vilket är förverkande, då tanken är att arrende ska löpa på bestämd tid som 

ovant nämnt dels för trygghet för arrendatorn, dels för trygghet för gjorda 

investeringar. Det gör att själva arrendeinstitutet, trots att det är en avtalsform som 

löper på lång tid, inte är en lämplig kandidat för inspiration till den grundläggande 

kancelleringsersättningen. Tanken med arrende är byggt på stabilitet och 

framtidssäkring, något som kancellering kan sätta ur spel – det är helt enkelt fråga 

om fel typ av avtalsförhållande. 

Det som kan ses som en möjlighet för inspiration är dock den eventuella 

ersättningen för investeringar som har gjorts som är till allmän nytta. Möjligtvis 

skulle det kunna gå att inkorporera en sådan ersättningsskyldighet mellan parterna 

om den allmänna nyttan som investeringen innebär är knuten till den allmänna 

nyttan i ett avtalsförhållande som återspeglar parternas. Med andra ord kan det vara 

en skyldighet för den kancellerande parten att köpa loss investeringar som 

motparten har gjort för att kunna föra dem vidare till nästa avtalsförhållande, 

eftersom det endast är där de gör nytta. Däremot torde det endast vara en skyldighet 

om den part som inte kancellerar inte tänker uppsöka en ny part för att fortsätta 

med liknande verksamhet. 

 

6.5.3 Sammanfattning individuella ersättningsklausuler 
Sammanfattat är det svårt att hitta en lösning som redan existerar när det kommer 

till den ersättning som ska utgå vid en kancellering. Visserligen finns det olika 

former av ersättningar som ska utgå vid långvariga avtal, men tanken med dem är 

 
 
227 Victorin, s. 30 samt Björkdahl, 2017, s. 258f. 
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att det är fråga om upphörande av ett avtal i ett normalt skede – inte att en part 

aktivt söker att säga upp avtalet genom att ”köpa ut sig”.  

Med det sagt utgör dock de lagstadgade ersättningarna en inspirationskälla till 

en kancelleringsersättning. Det som jag anser är en rimlig lösning är att koppla 

ersättningen till en genomsnittlig ersättning för en viss period – hur lång denna 

period ska vara är däremot något som är upp till parterna. Sedan hur denna 

genomsnittliga ersättning ska beräknas är också en faktor som måste beaktas, om 

det ska vara fråga om den kombinerande vinsten som ska ersättas eller en 

procentsats av omsättningen mellan parterna. I vart fall måste ersättningen vara 

partsneutral i den mening att oavsett vilken part det är som använder sig av sin 

kancelleringsrätt ska ersättningen vara densamma. Det är endast i vissa fall som 

jag anser att det kan krävas en viss balansering, till exempel när det är väldigt stor 

skillnad på parternas ställning och en part har ett klart skyddsbehov. 

Utöver denna genomsnittliga ersättning kan det finnas en poäng att även reglera 

viss rätt till ersättning för gjorda investeringar om den investeringen har gjorts för 

parternas gemensamma nytta, och den part som har gjort investeringen inte har en 

framtida nytta av den, medan den kancellerande parten har det. Det är dock en svår 

avvägning som måste göras, dels i fråga om investeringen är skyddsvärd, dels 

bedömning av vad som ska anses utgöra nytta. Som tidigare konstaterat ska dock 

den tänkta kancelleringsersättningen i grund täcka sådant i rimlig mån, vilket gör 

att en investeringsskyddande ersättning endast ska användas i specifika fall.  

6.6 Förväntande ersättningsskyldigheten vid hävning 
Ytterligare ett moment som måste beaktas vid utformandet av ersättnings-

klausulen är dess relation till den förväntande ersättningsskyldigheten vid en 

eventuell hävning. Det måste med andra ord vara mer ekonomiskt fördelaktigt att 

använda sig av kancellering än hävning, annars fyller kancelleringen ingen 

egentlig funktion. Beroende på hur skadeståndsskyldigheten är utformad, måste 

kancelleringsersättningen vara utformad därefter – kancelleringsersättningen 

måste ligga på en nivå som understiger den nivå som skadeståndsskyldigheten vid 
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hävning ligger på. Normalt ligger nivån för skadeståndsskyldigheten på det 

positiva kontraktsintresset, det vill säga att den skadelidande ska hamna i samma 

ställning som om kontraktatsbrottet inte hade skett.228 Hur detta ska beräknas är en 

annan fråga som inte kommer att behandlas. Men problemet med att det kan vara 

mer förmånligt att använda sig av en forcerad hävning (eller obefogad sådan) bör 

beaktas vid utformandet av ett avtal som innehåller en kancelleringsrätt. 

7 Reflektioner kancellering och ersättning 
Kancellering som institut är ett tveeggat svärd. Det finns enligt min mening inget 

annat sätt att förklara kancellering. I sin grundtanke och grundidé är kancelleringen 

ett institut som är tänkt att underlätta transaktioner mellan parter samt att göra den 

blinda lojalitetsbundenheten, inte avtalsbundenheten, lösare.229 Kancelleringen ska 

göra det möjligt att byta ut sin motpart när det är ekonomiskt fördelaktigt, när 

förhållandet har surnat eller av vilken annan anledning som helst egentligen. Allt 

som måste göras för att komma ut ur ett avtalsförhållande är att betala motparten 

kancelleringsersättningen. Därefter ska parterna kunna gå vidare i sina liv utan 

större sorg eller bismak i munnen. 

Och det är precis här problemen med kancellering börjar – för att kunna uppnå 

dessa effekter måste rätten till kancellering, dess ersättningsklausul, dess 

omförhandlingsklausul, dess hänsyn till hävning och mycket mer vara rätt. Men 

vad exakt som är rätt är det svårt att komma fram till. Som ovan nämnt bör 

kancelleringsersättningen alltid understiga det positiva kontraktsintresset – annars 

kommer möjligheten att komma gynnsammare undan med en hävningsförklaring 

underminera kancelleringsrätten. Med användningen av hävning kommer även 

risken för obefogade hävningsförklaringar att öka markant. Tillsammans med 

 
 
228 Hellner, m.fl., s. 227f samt Ramberg & Ramberg, s. 243. 
229 Se bl.a. Ingvarsson, 2019, s. 138 samt Hellner, s. 16ff. 
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hävningen torde även bismaken uppkomma hos motparten. Sett till det sagda finns 

det en sak som kan konstanternas: (1) ersättningen bör inte överstiga det positiva 

kontraktsintresset.   

Problemet med kancelleringsersättningen går även åt det andra hållet, nämligen 

att ersättningen inte bör vara för låg. Risken med en för lågt satt ersättning är att 

parterna använder sig av kancelleringsrätten allt för lättvindigt och att det inte finns 

någon form av lojalitet. Det finns med andra ord risk för att parter inte längre 

känner sig skyldiga att iaktta lojalitet mot sin motpart och att så fort det finns en, 

vid tillfället, bättre motpart så överger man skeppet. Det kan skapa en instabilitet i 

marknaden som inte är eftersträvbar – självfallet förutsätter denna instabilitet att 

kancellering är ett vanligt förekommande institut på marknaden samt att 

kancelleringsersättningen är låg i alla dessa fall. Men som tidigare diskuterat kan 

det finnas en möjlighet att marknaden självreglerar denna risk genom att en part 

som använder sig kancelleringsrätten på felaktigt sätt och allt för ofta och allt för 

lättvindigt byter motpart inte längre tas som en seriös motpart.230 Det gör att två 

saker nu står klart vid utformningen av en kancelleringsersättning: (1) ersättningen 

bör inte överstiga det positiva kontraktsintresset och (2) ersättningen bör inte vara 

så låg att ett lättvindigt beslut kan tas. 

 Ett tredje problem med kancelleringsersättningen är att den beslutas i ett tidigt 

skede, det vill säga vid ingåendet av avtalsförhållandet. Eftersom tanken är att det 

främst är i långvariga avtalsförhållanden som kancellering är fördelaktigt att ha så 

kan det gå en längre tidsperiod innan frågan om kancellering ens blir aktuellt. 

Därför måste kancelleringsersättningen vara utformad på ett sådant sätt att den tål 

tidens gång. Som konstaterats är en rimlig lösning att koppla ersättningen till 

exempelvis en procentsats av omsättningen eller en genomsnittlig gemensam vinst 

baserad på de senaste fem årens vinst. Det har två syften – dels blir summan som 

därigenom uppstår överskådlig, dels blir den representativ i och med att det är en 

genomsnittlig beräkning som bör slå ut toppar och dalar. Samtidigt finns fördelen 

 
 
230 Hellner, s. 10ff. 
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med den lösningen att om parterna även har en omförhandlingsklausul rörande 

priser generellt, det vill säga en omförhandlingsklausul som inte är kopplad till just 

kancelleringsersättningen, kan den omförhandlingen leda till ett fortlevande avtal 

och dessutom påverka kancelleringsersättningen så att den reflekterar det 

nuvarande förhållandet mellan parterna. Sen finns det även en fördel med att ha en 

specifik omförhandlingsklausul kopplat till kancelleringsersättningen just för att 

förhindra att den inte längre reflekterar förhållandet mellan parterna på ett 

representativt sätt. Således finns det tre faktorer som är fastslagna för en bra 

utformad kancelleringsersättning: (1) ersättningen bör inte överstiga det positiva 

kontraktsintresset, (2) ersättningen bör inte vara så låg att ett lättvindigt beslut kan 

tas och (3) ersättningen bör vara kopplad till ett genomsnittligt värde över en 

representativ tidsperiod med en möjlighet till omförhandling av ersättnings-

klausulen. 

 Slutligen finns det ytterligare en faktor som kan behöva säkras i en 

ersättningsklausul, vilket är rätten till ersättning för förlorad investering. På grund 

av den osäkerhet som kan uppstå om en kancelleringsrätt finns i ett avtal kan 

parterna vara osäkra om det är värt att investera i ett avtalsförhållande som kan 

upphöra utan anledning. Därmed tror jag att det är behövligt att på något sätt säkra 

att investeringar som blivit värdelösa kan lösas in av motparten. Den stora osäkra 

faktorn här är dock vad som ska räknas som en ”värdelös” investering – 

kancelleringsersättningen är inte tänkt att läka dåliga affärsbeslut. Det måste 

därmed finnas en bedömning av om en investering ska vara ersättningsbar eller 

inte, och i så fall i vilken mån. Detta är dock något som är upp till parterna att 

besluta om, då det kan tänkas att de inte vill behöva stå för motpartens 

investeringar. Som nämnt ovan bör det endast vara fråga om ersättning när 

motparten som mottar kancelleringen inte kan återanvända investeringen med till 

exempel en annan motpart eller kunna göra sig av med den på annat sätt. 

Investeringen ska alltså vara skräddarsydd för avtalsförhållandet. Det ger oss den 

fjärde faktorn: (1) ersättningen bör inte överstiga det positiva kontraktsintresset, 
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(2) ersättningen bör inte vara så låg att ett lättvindigt beslut kan tas, (3) ersättningen 

bör vara kopplad till ett genomsnittligt värde över en representativ tidsperiod med 

en möjlighet till omförhandling av ersättningsklausulen och (4) eventuell 

möjlighet till ersättning för förlorad investering. 

Genom att iaktta de fyra faktorerna som konstaterats tror jag att kancellerings-

ersättningen som därmed framkommer som slutprodukt uppfyller kraven för att 

kancelleringsrätten ska uppfylla sitt syfte. Den blir balanserad på det sättet att den 

inte blir för hög att den inte används, samt att den inte blir för låg för att den 

används lättvindigt samtidigt som ersättningen har en koppling till det faktiska 

partsförhållandet. Slutligen kan en eventuell rätt till ersättning för förlorad 

investering inkluderas, för att parternas avtalsförhållande ska kunna uppnå sin 

bästa potential genom att parterna vågar investera i avtalsförhållandet. 

Det ska inte vara osagt att det fortfarande handlar om en tro – det är svårt att 

veta hur parter kommer att agera i verkligheten. Som nämnt tror jag att inte att en 

kancelleringsrätt nödvändigtvis måste leda till mer lättvindiga och mindre lojala 

avtalsförhållanden. Snarare motsatsen eftersom parterna har ett större incitament 

att följa de förpliktelser som följer av avtalet. Det följer av att motparten inte 

behöver vänta på att ett väsentligt avtalsbrott måste uppstå för att lämna ett 

avtalsförhållande, det är ”bara” att kancellera. Men jag vill samtidigt poängtera att 

det ändå är fråga om kanske ett års genomsnittlig gemensam vinst som ska betalas 

för att komma ut ur förhållandet, så en allt för lättvindig kancellering kan inte göras 

av motparten om den inte sitter på avsevärt kapital. Vidare så måste en rimlig 

uppsägningstid, sex månader, iakttas.231 Effekterna av en kancelleringsrätt ska 

därmed inte överskattas – det kommer troligen inte användas allt för ofta, men det 

innebär inte att syftet förfaller. Syftet är nämligen just dubbelt; att parterna ska 

kunna lämna ett avtalsförhållande oavsett anledning, men även att parterna ska ha 

en större respekt för varandra och deras avtalsförhållande – vilket kan liknas med 

en preventiv verkan. 

 
 
231 NJA 2018 s. 19. 
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Genom att parterna iakttar de fyra faktorerna vid bestämmande av 

kancelleringsersättningen så förvandlas förhoppningsvis kancelleringen från ett 

tveeggat svärd till ett eneggat svärd. 

8 Kompatibilitet mellan kancellering och 
hävning 

8.1 Inledning 
Som jag försökt visa är tanken att kancellering ska användas i huvudsyfte för att 

undvika situationer som kan skapa konflikt. Det är med andra ord tänkt att vara ett 

friktionsfritt institut. En sådan situation som är tänkt att undvikas är när en part 

inte längre vill vara kvar i ett avtalsförhållande, där det utan en kancelleringsrätt 

är hävning som står till förfogande. Om hävningen är befogad, är det i och för sig 

inget fel i det – en part ska ha all rätt att använda sig av sin avtalsrättsliga 

möjlighet.232 Det större problemet uppstår när hävningen är obefogad eftersom det 

uppstår en rad frågetecken om vad som kommer att ske då samt att det knappast 

underlättar situationen mellan parterna. 

Men även om kancellering finns i ett avtal jämte rätten till hävning så kan det 

uppstå problematik. Den problematik som kan uppstå är att en part häver ett avtal, 

i tron om att hävningen är befogad, men subsidiärt kancellerar avtalet och det 

därefter framkommer att hävningen är att anse som obefogad. Det problematiska 

är att kancelleringsersättningen inte är betalad, vilket gör att det går att ifrågasätta 

om kancelleringen faktiskt har skett. Denna fråga sattes på sin spets i det norska 

avgörandet den 15 maj 2018 av Oslo tingsrätt TOSLO-2016-201305. 

 
 
232 Se dock Hellner, s. 10ff samt ovan om det verkligen är rätt väg att gå i alla situationer. 
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8.2 TOSLO-2016-201305 
8.2.1 Bakgrund 
Den 30 december 2015 slog en ovanligt stor våg in på en oljerigg i norska 

nordhavet. Resultatet av vågen var ett dödsfall, flera personer skadades och 

omfattande skada hade åstadkommits oljeriggen. Oljeriggen, som var semimobil, 

evakuerades av egen motor till hamn för reparation. Reparationerna påbörjades 

den 4 januari 2016 och oljeriggen var funktionsduglig efter 54 dagar.  

A, som är konstruktör av oljeriggen, skickade ett meddelande till B, hyres-

tagare av oljeriggen, att incidenten med vågen är att anse som en force 

majeuresituation, vilket B inte höll med om. Effekten av en force majeure-situation 

är att reperationstiden uppgår till 60 dagar istället för det i kontraktet annars 

gällande 30 dagar. B skickade därefter en hävningsförklaring till A baserat på flera 

grunder, men primära grunden var att reparationen inte gjordes inom 30 dagar. 

I fallet behandlas frågan om en hävning gjord av B mot A är befogad, samt om 

den inte är att anse som befogad om kancelleringen som gjordes subsidiärt är att 

anse som berättigad.  

 

8.2.2 Domstolens bedömning 
Domstolen börjar med att bedöma om vågen och skadan som därefter uppstod var 

att anse som en force majeuresituation. Deras slutsats är att vågen, även om den 

var ovanligt stor, inte var utanför den förväntade vågstorleken. Det förelåg således 

inte en force majeuresituation och den kontraktuella bestämmelsen om 60 dagars 

reperationstid gäller inte i detta fall. 

Därefter gick domstolen in på frågan om hävningsförklaringen, vilken var 

baserad på att reparationen inte gjorts inom det avtalade tidsspannet, var befogad. 

Inledningsvis blir det en bedömning om skadan som uppstod var inom A:s 

kontroll. Därefter kommer domstolen in på att endast den situationen att oljeriggen 

är ute från ”fält” i mer än 30 dagar i ett 16 år långt kontrakt är orimligt. Domstolen 

fortsätter därefter för att se om skadan var inom A:s kontroll i det hänseendet att 

det föreligger ett konstruktionsfel. Oljeriggen var dock byggd efter då gällande 
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regelverk för oljeriggar samt fått klassificeringar av relevanta myndigheter och 

organisationer, även om den skada som uppstod på grund av vågen inte fanns med 

som en riskfaktor enligt de regelverken. Domstolen menar att det inte går att 

klandra A för svagheten i och med att de följt gällande regelverk.233 Det innebär 

att den hävningsgrunden är obefogad, eftersom det inte legat inom A:s kontroll 

samt det faktum att oljeriggen var ute från fält mer än 30 dagar inte ensamt kan 

utgöra en hävningsgrund. B:s övriga hävningsgrunder, bland annat att kontraktet 

stipulerade att A ska följa B:s säkerhetskriterier, fick inte heller gehör av 

domstolen.  

Det som fanns kvar att bedöma av domstolen i det skedet är i vilken mån 

kancelleringen är att anse som berättigad. Frågan uppkom eftersom A ansåg att 

kancelleringen och betalningen av kancelleringsersättningen är att anse som en 

enhet – en kancellering med uteblivande kancelleringsersättning är inte en befogad 

kancellering. Domstolen håller till viss del med A, men menar att det i rimligheten 

måste kunna gå att använda sig av kancellering i andra hand när en hävning har 

gjorts. Det särskilt när parterna har varit oense om relevanta rättsfrågor för 

hävningsgrunden. Det ska med andra ord inte krävas att en kancelleringsersättning 

måste utgå i samband med att motparten får en hävningsförklaring och en 

kancelleringsförklaring för att kancelleringsförklaringen ska vara giltig.  

Domslutet blev således att B:s hävning var obefogad, men att kancelleringen 

trots utebliven kancelleringsersättning är giltig och berättigad. Därefter ålägger 

domstolen B att betala ut kancelleringsersättningen till A. 

8.3 Reflektioner 
Situationen som uppstod i TOSLO-2016-201305 må kanske vara säregen, men 

visar ändå på att det kan uppstå en viss problematik när de båda instituten lever 

 
 
233 Detta kan jämföras med NJA 2010 s. 286 där ett hus uppfört efter då vid uppförandet gällande 

byggnormer inte i ett senare skedde kan klandras för fel som uppstår på grund av denna byggnorm. 
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sida vid sida i ett avtal. Vilken är den inbördes rangordningen mellan instituten 

egentligen? Det måste framstå som självklart att en part ska kunna använda sig av 

hävningsinstitutet när det är möjligt, och det måste även gå att försöka att få till en 

hävning även om utsikterna kanske inte är de bästa. Men tanken med kancellering 

är att fylla en funktion i de övriga fallen, det vill säga de fall som inte utgör en 

solklar hävning eller en tro om lyckad hävning. Det är i den zonen som 

kancelleringen fyller sin funktion – ett sätt att avsluta avtalsförhållandet utan några 

långdragna processer och dåliga förhållanden. Kancellering fyller dock en funktion 

även i de fall som inte ligger inom zonen. För det måste nästan anses som självklart 

att en part som försöker häva ett avtal vill komma ut ur avtalsförhållandet även om 

hävningen inte är befogad. 

Kancellering försöker därmed inte ersätta hävningen, den finns där endast som 

ett komplement som är tänkt att fungera som ett bättre alternativ för att avsluta ett 

avtalsförhållande som är föremål för en regelrätt hävning. Det blir bara ytterligare 

ett verktyg i avtalets låda som kan användas för att få ett fungerande förhållande 

mellan parterna. Och det innebär att den måste kunna vara subsidiär till andra 

verktyg i lådan utan att kancelleringsersättningen utgår – annars fyller den en 

väldigt konstig roll. 

Samtidigt uppstår frågan om kancelleringen i denna situation kan utnyttjas.234 I 

den norska domen försöker B ändå skydda sig från att hävningen skulle vara 

obefogad genom att samtidigt skicka en kancelleringsförklaring, i syfte att 

kancelleringsförklaringen skulle ha företräde framför ett eventuellt gensvar från 

motparten baserat på B:s obefogade hävning. Det blir med andra ord ett skydd som 

kan användas i felaktigt syfte om man så vill – vilket inte bör accepteras. I fallet 

var dock parterna oense från början om det var fråga om en hävningsgrund eller 

inte, vilket innebar att det måste framstått som ett oklart rättsläge. I den situationen 

måste det enligt min uppfattning vara acceptabelt att använda sig av en 

kancellering i andra hand, eftersom man vill ut ur förhållandet. Problemet uppstår 

 
 
234 Ingvarsson, 2019, s. 139. 
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när det aldrig från första början har funnits en hävningsgrund, det vill säga att det 

är ett klart rättsläge och hävningen aldrig kan anses vara befogad, och en 

kancelleringsförklaring framställs samtidigt. Det är i den senare situationen som 

en kancelleringsförklaring måste anses som illojal, i vart fall om kancelleringen 

ska anses ha företräde framför en hävning baserad på en obefogad hävnings-

förklaring. 

9 Avslutande kommentar 
Att ta sig ut ur ett avtalsförhållande är i grunden inte alldeles lätt. Det blir inte 

lättare av att det är ett långvarigt avtalsförhållande, då de medel som står till 

förfogande inte är anpassade eller ens tänkta att användas i de situationerna. 

Långvariga avtalsförhållanden hamnar därmed i en inlåsningseffekt, som endast 

kan brytas av en hävning – om den är befogad. En obefogad hävningsförklaring 

och effekterna därav kan avskräcka ett försök till en hävning. Samtidigt kan en 

obefogad hävning anses vara den enda utvägen för en part, och det är ett väl 

övervägt agerande när den skickas till motparten. 

Problemet med hävning börjar därmed redan i början. Bedömningen om det 

finns en befogad hävningsgrund inte är allt för lätthanterlig i och med 

väsentlighetsbedömningen och allt den innebär. Det är fråga om en bedömning 

som är fylld med snåriga ställningstaganden som kan vara svåra att göra för en part 

som anser sig ha rätten på sin sida.  

Mottagaren av en obefogad hävningsförklaring har det inte heller allt för lätt då 

denne måste försöka göra samma bedömning som den obefogat hävande parten 

har gjort för att själv ta ställning om hävningens status. Efter att den utredningen 

har gjorts har mottagaren nu ett flertal möjligheter framför sig. Valet borde 

påverkas av parternas avtalsförhållande och vilken utgång den mottagande parten 

vill komma åt. Om avtalsförhållandet ska fortsätta som tidigare eller om 
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avtalsförhållandet ska upplösas är de valmöjligheter som egentligen är uppe på 

tapeten, fast med olika vägar dit. 

Det är med andra ord svårt att använda sig av hävning i ett långvarigt 

avtalsförhållande. Mycket står på spel vid en hävning, och vid felbedömning kan 

man själv stå tomhänt då mottagaren har en möjlighet att själv begära skadestånd. 

Vidare är mycket med hävning fyllt med friktion – det är inte ett institut som skapar 

välvilja och glädje mellan parterna och det är det inte heller tänkt att vara. Hävning 

är tänkt att vara den sista utvägen ut ur ett avtalsförhållande där andra möjligheter 

helt enkelt inte finns. 

Kancelleringen fyller därmed en viktig funktion i ett långvarigt avtals-

förhållande genom att fylla detta gap av osäkerhet med en rättighet att lämna 

avtalet endast genom en betalning av en, i viss mån, förutbestämd kancellerings-

ersättning. Hela momentet av osäkerhet och friktion som finns vid användning av 

hävning ersätts genom kancellering av förutsägbarhet och ett, i teorin, friktionsfritt 

slut på avtalsförhållandet.  

Allt låter dock som frid och fröjd i och med användning av kancellering. Men 

som jag har försökt bevisa under uppsatsens gång har kancelleringen som institut 

sina nackdelar även om de är annorlunda än de nackdelar som hävning har. Därför 

har jag allt eftersom ställt upp vissa faktorer som bör beaktas i ett avtal för att 

säkerställa att kancelleringen fyller sin funktion som ett friktionsfritt institut. De 

viktigaste beståndsdelarna som en kancelleringsklausul kan ha är att det finns en 

rimlig uppsägningstid, att någon form av omförhandlingsklausul kopplat till 

kancelleringsersättningen finns samt att kancelleringsersättningen hålls inom vissa 

ramar. De ramarna har tidigare nämnts och utgörs av följande fyra faktorer: (1) 

ersättningen bör inte överstiga det positiva kontraktsintresset, (2) ersättningen bör 

inte vara så låg att ett lättvindigt beslut kan tas, (3) ersättningen bör vara kopplad 

till ett genomsnittligt värde över en representativ tidsperiod med en möjlighet till 

omförhandling av ersättningsklausulen och (4) eventuell möjlighet till ersättning 

för förlorad investering. 
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Genom att iaktta de nyss nämnda beståndsdelarna och faktorerna finns det i min 

mening goda förhoppningar om att kancellering kan fylla en användbar funktion i 

ett kommersiellt långvarigt avtalsförhållande. Det är ett nytt sätt att se på ett avtal, 

som inte bör innebära något negativt. Som tidigare poängterat borde ett avtal som 

är lättare att avsluta paradoxalt nog innebära att parterna ser efter sina skyldigheter 

men även rättigheter på ett närmare plan. Det innebär att det blir ett starkare skydd 

för den enskilda parten i ett avtal som innehåller en kancelleringsrätt. Samtidigt 

ska det poängteras att det finns en risk att det har blivit fel vid utformandet av 

kancelleringsersättningen vilket innebär att den inte uppfyller sin funktion. Den 

situationen gör att hävning och de valmöjligheterna som finns för en mottagare av 

en obefogad hävningsförklaring fortfarande är högst aktuella. 

Fortsatt uppstår även problem när båda instituten finns i ett och samma avtals-

förhållande, specifikt när de används samtidigt för samma rättsfråga. Situationen 

som då uppstår är vilken av rättigheterna som har företräde, och i vilken mån 

kancelleringsersättningen måste betalas trots att det endast används subsidiärt. 

Som jag konstaterat ovan borde det dock inte finnas några allt för stora svårigheter 

med bedömningen, eftersom kancellering inte är tänkt att snärpa avtalsparterna på 

sin rätt till hävning – det är istället tänkt att användas när hävning inte är möjligt. 

Så det är vid just de tillfällena som en hävning inte är möjligt som ett användande 

av en obefogad hävningsförklaring kombinerat med en kancelleringsförklaring 

inte borde godkännas av rättssystemet då det är ett illojalt användande av 

kancelleringsrätten. Men det leder till frågan hur det ska gå att bevisa att en 

obefogad hävningsförklaring är uppsåtlig eller inte. I det citerade fallet var det hela 

tiden en osämja mellan parterna, vilket är en situation där en användning av 

kancellering i subsidiärt syfte är ändamålsenligt. Det är i de fallen som kancellering 

används som ett sätt att komma ut från en oönskad situation i fall att motparten 

invänder mot en obefogad hävningsförklaring. 

Sammanfattningsvis kan det som ses som en självklarhet inte alltid vara så 

självklart och att det inte är alldeles lätt att ta sig ut ur ett långvarigt 
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avtalsförhållande. En hävning anses kanske bara vara en hävning, något som lätt 

kan göras. Men vid en djupdykning av ämnet uppstår bara fler frågetecken och 

problem. Lösningen på den problematiken är att helt enkelt slippa göra en 

hävningsbedömning i de fall en part endast vill komma ut ur ett avtalsförhållande 

genom att införliva en kancelleringsrätt i ett avtal. Men det visar sig att även denna 

lösning har sina egna problem. Som grädde på moset blir det därtill problematiskt 

om de används samtidigt, eftersom det blir ett frågetecken kring vilken som har 

företräde samt om kancelleringen faktiskt är giltig trots utebliven kancellerings-

ersättning. Min förhoppning är att det finns färre frågetecken kring hävning och 

kancellering hos läsaren, men att det samtidigt finns färre självklarheter som 

kvarstår.  
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