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Sammanfattning 
Beslutsfattare i företag utgår från principen om tidspreferens, vilket innebär 
att en viss summa pengar anses mindre värd ju längre in i framtiden den 
utfaller. 100 kr tillgängliga om ett år är, allt annat lika, mindre värda än 
samma summa tillgänglig idag. Vissa företagsekonomiska 
investeringsteorier utgår från tidspreferensen för att avgöra om en 
investering är lönsam eller inte. 
 Denna uppsats handlar om betydelsen av pengars tidspreferens vid 
bestämmandet av skadeståndets storlek vid avtalsbrott. Tidspreferensen kan 
bli ett problem om avtalet stadgar att någon part har rätt till framtida 
betalningar. Skadeståndet skall beräknas utifrån det positiva 
kontraktsintresset, men vad innebär detta i konkreta monetära termer i fallet 
med tidspreferens? 
 I uppsatsen dras slutsatsen att en omräkning av betalningsströmmarna 
med hänsyn till samma tidpunkt bör ske för att skadan enligt det positiva 
kontraktsintresset ska beräknas korrekt. Tas ingen hänsyn till 
tidspreferensen kommer någon part oundvikligen att bli överkompenserad 
och avtalet kommer att ”skrivas om” av domstolen i skadeståndshänseende. 
Denna slutsats påverkas inte om skadeståndsreglerna i KöpL skulle 
tillämpas på det brutna avtalet. I uppsatsen motiveras hur en tillämpning av 
skadeståndsreglerna i KöpL leder till samma slutsats som om frågan skulle 
ha avgjorts utifrån en tillämpning av den allmänna principen om ersättning 
intill det positiva kontraktsintresset. 
 Tidspreferensen uttrycks i en kalkylräntesats som används vid 
beräkningarna av tidsvärdet. I uppsatsen diskuteras vilka faktorer som ska 
beaktas vid bestämmandet av kalkylräntans storlek samt om räntan ska 
bestämmas individuellt för varje skadelidande eller om någon av 
räntefunktionerna i RänteL kan användas istället. Slutsatsen är att 
kalkylräntan bör bestämmas individuellt för varje skadelidande samt att 
räntefunktionerna i RänteL inte består av samma delmoment som 
kalkylräntan. Det skulle därför vara olämpligt att använda t.ex. 
dröjsmålsräntan i RänteL som kalkylränteschablon. Frågan kan även 
regleras i avtalet. 

Kalkylräntans storlek i den här diskuterade typsituationen är en 
omständighet av omedelbar relevans och det är den skadelidande som har 
bevisbördan för detta rättsfaktum. I uppsatsen konstateras att en sänkning av 
beviskravet bör ske eftersom det kan vara orimligt svårt för den 
skadelidande att prestera bevisning för viss kalkylräntenivå som når upp till 
det normala beviskravet i tvistemål. 

Uppsatsen avslutas genom att ett verkligt avgörande från Svea Hovrätt 
analyseras i detalj. Analysen visar att såväl parternas som domstolens 
argumentation stundom är behäftad med brister, varpå ett eget 
lösningsförslag presenteras. 
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Förord 
Jag vill tacka min handledare, professor Peter Westberg, för ett gott 
samarbete under arbetets gång.  
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Förkortningar 
a Storlek på årligt återkommande in/utbetalning (annuitet) 
B Belopp 
ECP  Principles of European Contract Law 
G  Grundinvestering 
HD  Högsta Domstolen 
KöpL  Köplagen 
NJA  Nytt Juridiskt Arkiv, avdelning 1. 
prop.  Proposition 
q  Inflationstakt 
r  Kalkylränta 
rn   Nominell kalkylränta 
rr  Real kalkylränta 
RB  Rättegångsbalken 
RänteL Räntelagen 
WACC Weighted average cost of capital  
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1 Introduktion 

1.1 Allmänt om problemområdet 

Denna uppsats handlar om den processuella och civilrättsliga relevansen av 
pengars tidsvärde, särskilt om svårigheterna att bestämma storleken på rena 
förmögenhetsskador när vissa typer av avtal bryts. Detta är ett för svensk 
rätts vidkommande ganska outforskat rättsligt problem. Likväl kan praktiskt 
verksamma jurister – advokater, domare och skiljemän – ställas i situationer 
där de har att handskas med problematiken. Detta understryker behovet av 
att terminologin klarläggs och att ett välgrundat tillvägagångssätt för att 
bestämma skadans storlek presenteras. Ett exempel kan konkretisera vad 
problemet handlar om: 
 
”Två företag, A och B ingår den 30 augusti 2003 ett avtal om aktieköp enligt vilket 
A ska förvärva samtliga B:s aktier i det tredje aktiebolaget C. Enligt avtalet skall 
aktierna vara överförda till köparens värdepappersdepå senast den 1 januari 2004. 
Det framgår av avtalet att säljaren pga. utkontrakteringar har ett särskilt intresse att 
överlåta aktierna senast vid detta årsskifte. Enligt köpeavtalet ska betalning för 
aktierna erläggas med 1/3 av den totala köpeskillingen på 60 Mkr jämte för 
perioden upplupen ränta (5 %) vid varje på avtalet följande årsskifte med början 
den 31 december 2004. Räntan ska beräknas på ingående kapitalbalans för varje 
årsperiod med början den 1 januari 2004. På grund av externa händelser deklarerar 
köparen A den 1 december 2003 att bolaget inte avser att fullfölja aktieköpet. A 
medverkar efter denna tidpunkt överhuvudtaget inte till att aktieköpet ska kunna 
fullgöras. Efter vissa förhandlingar häver B avtalet den 31 december 2003 och 
genomför den 1 januari 2004 en täckningsförsäljning till lägre pris (40 Mkr) än vad 
avtalet med A skulle ha givit företaget. I övrigt är avtalsvillkoren för 
täckningsförsäljningen identiska med villkoren i avtalet mellan B och A. Säljaren B 
avser yrka skadestånd intill det positiva kontraktsintresset. Hur stor skada har B 
lidit som en följd av avtalsbrottet?”  
 
I klartext: hur mycket hade de framtida dellikviderna och räntebetalningarna 
varit värda om avtalet rätteligen hade fullföljts? Problemet tangerar 
skärningspunkten mellan skadeståndsrätt, processrätt och 
företagsekonomisk investeringsteori. 
 

1.2 Skadeståndsrättsliga aspekter 

Den civilrättsliga utgångspunkten för att bestämma storleken på de rena 
förmögenhetsskador som uppstår som följd av ett avtalsbrott är det s.k. 
positiva kontraktsintresset. Detta innebär i princip att skadeståndet ska 
försätta den skadelidande parten i samma ekonomiska ställning som om 
avtalet hade fullgjorts på riktigt sätt. Skadeståndet blir ett 
uppfyllelsesurrogat för den skadelidande. Men vad innebär detta konkret i 
ovanstående exempel? Hur stort skadestånd ska säljaren få? Hade avtalet 
fullgjorts på korrekt sätt hade säljaren fått delbetalningar och ränta under de 
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tre på avtalet följande åren. Att få ersättning som om avtalet rätteligen hade 
fullgjorts innebär alltså att säljaren hade fått betalning och ränta, fast i 
framtiden. Alltså bör skadeståndets storlek beräknas utifrån den framtida 
betalningen. De flesta icke-ekonomer kan nog i alla fall intuitivt hålla med 
om att en framtida betalning är mindre värd än motsvarande summa idag 
(eftersom man bl.a. går miste om möjligheten till avkastning på beloppet). 
Men hur mycket mindre är det frågan om? Och hur påverkar tidsvärdet den 
skadeståndsrättsliga bedömningen? 

Avtalet i exemplet ovan hade dessutom reglerats av KöpL om inte 
annat hade avtalats mellan parterna. Anta att parterna inte hade avtalat bort 
tillämpningen av KöpL: hur ska då problemet med de framtida 
betalningarnas tidsvärde lösas? Vilken inställning har skadeståndsreglerna i 
KöpL? Den civilrättsliga delen av huvudproblemet är således ett 
kvantifieringsproblem. 
 

1.3 Processrättsliga aspekter 

Skadans storlek är en omständighet av omedelbar betydelse för rättsföljden i 
ett skadeståndsmål, alltså ett rättsfaktum. I dispositiva tvistemål ska alltså 
detta rättsfaktum åberopas för att det ska kunna ligga till grund för rättens 
bedömning. Den skadelidande anses dessutom normalt i svensk rätt ha 
bevisbördan för skadans storlek.1 Hur styrker en part skadans storlek i 
ovanstående exempel? De processuella konsekvenserna av problemet att 
uppskatta skadans storlek i ovanstående exempel är långtgående. Flera för 
processrätten centrala frågor påverkas. Det kan t.ex. handla om yrkanden, 
vad rätten kan döma över, rättskraft, taleändring m.m. I denna uppsats 
kommer inte alla dessa regelverk att behandlas närmare. Innebörden i dessa 
bestämmelser har utförligt behandlats av andra författare tidigare. Poängen 
är här att göra läsaren uppmärksam på att det civilrättsliga 
kvantifieringsproblemet åtföljs av långtgående processrättsliga 
konsekvenser som måste beaktas: civilrätten existerar inte i ett 
processrättsligt vakuum.  

Dock kommer uppsatsen att närmare behandla frågan om bevisbördan 
och beviskravet för skadans storlek i fallet med tidsvärden. Dessutom 
behandlas RB 35 kap 5 §, vars huvudsakliga innebörd är att rätten får 
uppskatta skadans storlek till skäligt belopp om kvantifieringsfrågan är 
svårutredd.  
 

1.4 Företagsekonomiska aspekter 

Inom företagsekonomisk investeringsteori finns etablerade metoder för att 
avgöra pengars tidspreferens. Dessa har utarbetats för att kunna avgöra om 
en viss investering är lönsam eller inte. Typiskt sett innebär en investering 
en stor utgift vid viss tidpunkt. Investeringen ger dock ökade 
intäkter/minskade kostnader under ett antal år. Investeringen är lönsam 

                                                 
1 Fitger 1988, not under 35 kap 1 § 
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endast om de framtida intäkterna med hänsyn till pengarnas tidspreferens 
överstiger grundinvesteringen. Här brukar man inom företagsekonomisk 
investeringsteori tala om pengars nuvärde (värdet idag av framtida 
betalningsströmmar). Kan dessa företagsekonomiska metoder användas för 
att i en juridisk kontext bestämma storleken på den skada som köparen lider 
i ovanstående exempel? Är en användning av olika ekonomiska modeller 
för att avgöra pengars tidspreferens en framkomlig väg när det gäller att 
bestämma skadans storlek enligt det positiva kontraktsintresset?  
  

1.5 Problemformulering 

Ovan angivna probleminventering har visat hur problemet med pengars 
tidsvärde tangerar ett flertal stora ämnesområden inom juridiken. 
Problemformuleringarna måste därför vara väldefinierade för att kunna 
hanteras på ett meningsfullt sätt i denna uppsats. Den övergripande 
problemformuleringen i denna studie är:  
 
Hur ska pengars tidsvärde2 hanteras vid kvantifiering av skadestånd intill 
det positiva kontraktsintresset? 
 
Ett välgrundat ställningstagande till denna frågeställning kräver i sin tur att 
ett antal delproblem utreds. Dessa är: 
 
- Hur behandlas frågan om pengars tidsvärde i företagsekonomisk 

investeringsteori? (2 kap) 
- Hur bedöms frågan om pengars tidsvärde vid tillämpningen av den 

allmänna avtalsrättsliga principen om skadestånd intill det positiva 
kontraktsintresset? (3 kap) 

- Hur bedöms frågan om pengars tidsvärde vid en tillämpning av 
skadeståndsreglerna i KöpL? (4 kap) 

- Hur, och med hänsyn till vilka faktorer, bör kalkylräntan3 bestämmas? 
Vem har därvid bevisbördan för kalkylräntenivån? (5 kap) 

- Är RB 35 kap 5 § tillämplig på frågan om pengars tidsvärde? Vilket 
beviskrav ska gälla för kalkylräntenivån? (6 kap) 

 
Därtill kommer en kritisk granskning av ett orefererat rättsfall där Svea 
Hovrätt hade att ta ställning till vissa av ovanstående frågor. Detta sker i 7 
kap. Samtliga problemformuleringar kommer att analyseras och tillämpas 
mot bakgrund av det inledande problemexemplet. 
 

                                                 
2 Såväl begreppet ”tidsvärde” som begreppet ”tidspreferens” används i denna uppsats. 
Begreppen används i princip synonymt, även om det rent lexikaliskt finns en mindre 
betydelseskillnad som består i att tidsvärdet är den ekonomiska beräkningen av 
tidspreferensens storlek.  
3 Kalkylräntebegreppet förklaras nedan under 2.5. 
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1.6 Metod 

Den metodologiska utgångspunkten för en studie som involverar såväl 
traditionellt juridiska som företagsekonomiska frågeställningar måste med 
nödvändighet involvera en bredare syn på metodfrågorna än vad renodlat 
juridiska uppsatser gör. Vad avser de utpräglat juridiska delarna av denna 
uppsats (3-6 kap), där huvudproblemet är frågan om innehållet i gällande 
rätt, används den rättsdogmatiska metoden och de traditionella rättskällorna. 
Kring begreppet ’rättsdogmatik’ och dess innebörd samt relation till 
’rättsvetenskap’ i en vidare bemärkelse har det förts en utförlig diskussion i 
litteraturen.4 I denna uppsats problematiseras detta inte djupare, utan 
begreppet ’rättsdogmatik’ används på traditionellt sätt, dvs. såsom 
betecknandes en metod för att med utgångspunkt i de traditionella 
rättskällorna lag, förarbeten, praxis och doktrin avgöra innehållet i gällande 
rätt.  

Därtill kommer den utpräglat företagsekonomiska framställningen i 2 
kap. Den metod som används för att avgöra innehållet i företagsekonomisk 
investeringsteori är ett litteraturstudium där huvudsyftet är att ge en 
grundläggande teoretisk referensram för hur frågan om tidsvärden behandlas 
i etablerad investeringsteori såsom denna uttrycks i litteraturen. Till skillnad 
från vad som ofta är fallet i renodlat företagsekonomiska uppsatser insamlas 
här inga empiriska data.5 Eftersom det är huvuddragen av tidsvärdets 
betydelse vid investeringskalkylering som är av juridisk relevans i denna 
uppsats hade något annat upplägg än ett litteraturstudium inriktat på 
teoriernas huvuddrag framstått som föga ändamålsenligt utifrån uppsatsens 
problemformulering. Det metodkritiska övervägande som främst 
aktualiseras för litteraturstudier är att öppet redovisa hur urvalet av litteratur 
och artiklar har gått till.6
 

1.7 Material 

Enbart ett konstaterande av att en rättsdogmatisk metod används med 
utgångspunkt i de traditionella rättskällorna förmedlar ingen klar bild av 
vilket rättskällematerial som valts och varför just detta material legat till 
grund för framställningen. Att låta sig nöjas med ett konstaterande om 
traditionella rättskällor och en rättsdogmatisk utgångspunkt resulterar därför 
ofta i att författarens överväganden inte öppet redovisas. Som bekant återges 
sällan allt relevant rättskällematerial i de framställningar som påstår sig vara 
rättsdogmatiska. Författaren måste i dessa lägen enligt min mening redovisa 
och motivera varför visst rättskällematerial valts, medan annat har valts 
                                                 
4 Se t.ex. Agell (1997) i Festskrift till Stig Strömholm, s. 35-62 
5 Hade denna del av uppsatsen varit empiriskt inriktad skulle den t.ex. kunna baseras på en 
kvalitativ fallstudie av en handfull företag där ekonomicheferna intervjuades angående 
tidsvärdets betydelse vid investeringsbeslut i just dessa företag. Dessa data skulle sedan 
kunna jämföras med etablerade teorier om tidsvärde vid investeringskalkylering, för att 
t.ex. påvisa att existerande investeringsteori innehåller överförenklingar och/eller behöver 
problematiseras ytterligare.  
6 Dessa överväganden redovisas i kap 1.7 
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bort. Detta är något som jurister ofta förbiser när man pliktskyldigast i sina 
rapporter skriver några rader om metod och material.  

Det rättskällematerial som legat till grund för denna studie har 
identifierats med hjälp av sökningar på nyckelorden ”nuvärde” och 
”diskontering” i databaserna Infotorg, Rättsbanken och Thompson Fakta. 
Detta gav ett flertal träffar. Dessa kan kategoriseras enligt följande: 

 
- Offentligrättsligt material (t.ex. expropriations- och fastighetsmål). Se t.ex. 

NJA 1999, s. 339, NJA 1984 s. 550, NJA 1980 s. 591.  
- Skatterättsligt material. Som exempel kan nämnas RÅ 1992 ref 104, RÅ 1992 

ref 21 och RÅ 1989 ref 85. 
- Allmänt civilrättsligt material, som företrädesvis handlar om skadeståndsfrågor 

med leasinganknytning (t.ex. NJA 1992 s. 728 och NJA 1989 s. 185). 
- Material med anknytning till växelrätt, som till stor del består av äldre rätt. 

 
Därtill kommer betänkanden och propositioner som är hänförliga till i 
huvudsak dessa rättsområden. I denna uppsats har det offentligrättsliga, 
växelrättsliga och skatterättsliga materialet valts bort eftersom uppsatsen har 
en civilrättslig utgångspunkt. Det sparsmakade civilrättsliga material som 
påträffades tar heller inte direkt sikte på den frågeställning som utgör 
grunden för denna uppsats. I de båda leasingfallen ovan blev nuvärdesfrågan 
en fråga om avtalstolkning. Med utgångspunkt i hur problemet för denna 
uppsats har formulerats blir rättsfallen därmed mindre relevanta. Likväl 
kommer dessa båda rättsfall att användas i analysen, dock inte gällande 
huvudproblemet. Därutöver har viss obligations-, process- och avtalsrättslig 
standardlitteratur använts för att jämte förarbetena studera de relevanta 
bestämmelserna i dessa regelverk.  

I denna uppsats används också vissa företagsekonomiska källor. Dessa 
är främst litteratur som används vid fördjupningsstudier i 
investeringskalkylering på universitetsnivå.  Utgångspunkten för urvalet av 
litteratur var att finna källor som förmedlar huvuddragen av tidsvärdets 
betydelse vid investeringskalkylering. Litteraturen valdes således utifrån 
överväganden baserade på ändamålsenlighet. Urvalet har vidare gjorts bland 
den litteratur som behandlar de renodlat ekonomiska konsekvenserna av en 
investering, såsom t.ex. återbetalningstid (pay-back) eller kapitalvärde. 
Även andra hänsyn kan självfallet aktualiseras i en investeringssituation, 
t.ex. miljönormer. Med hänsyn till hur problemet för denna uppsats 
formulerats har all sådan litteratur valts bort.  

Naturligtvis finns det källor som går djupare in på varje delmoment av 
investeringsbedömning än vad här valda källor gör. Den bedömning som här 
görs är dock att de valda företagsekonomiska källorna har det djup som 
krävs för att en relevant översikt över de ekonomiska modellerna ska kunna 
göras. 

 

1.8 Disposition 

Framställningen disponeras enligt följande. Först (2 kap) ges en översikt 
över huvuddragen i företagsekonomisk investeringsteori. Därefter (3 kap) 
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analyseras den allmänna avtalsrättsliga principen ”positivt 
kontraktsintresse”. Sedan behandlas skadeståndsbestämmelserna i KöpL (4 
kap). I 5 kap ges en närmare redogörelse för kalkylräntefrågan. Detta åtföljs 
i 6 kap av en genomgång av RB 35 kap 5 §. I 7 kap tillämpas uppsatsens 
innehåll på ett avgörande från Svea Hovrätt. Några avslutande 
anmärkningar återfinns i 8 kap. Notera också att analysavsnitten har delats 
upp och lagts i slutet av varje kapitel. Det råder kanhända delade meningar 
om analysen istället borde ha lagts i slutet på uppsatsen. Eftersom det här är 
fråga om drygt 25 sidor analys är det dock knappast kontroversiellt att påstå 
att det hade blivit något svåröverskådligt att lägga samman allt i uppsatsens 
slut. 

Läsaren uppmanas att inte hasta genom kapitlet om investeringsteori 
för att fokusera på ”den riktiga juridiken” i resterande kapitel. För att förstå 
den juridiska framställningen krävs kunskaper i investeringsteori 
motsvarande innehållet i 2 kap.  
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2 Investeringsteori 

2.1 Investeringsbegreppet 

Begreppet ”investering” brukar inom företagsekonomin förstås som ”en 
kapitalsatsning som ger betalningskonsekvenser under en längre tid”.7 När 
ett företag investerar så satsar det alltså kapital idag för att påverka 
företagets in- och utbetalningar i framtiden. Ett exempel på en sådan 
investering kan vara ett verkstadsföretag som investerar i en maskin för 10 
Mkr som beräknas ge sänkta monteringskostnader om 40 tkr under de 
kommande 6 åren. 
 De betalningsströmmar som en investering ger upphov till kan grafiskt 
beskrivas i s.k. pildiagram. Nedan exemplifieras ett sådant pildiagram: 
 
 

 
 

2.2 Investeringsprocessen 

Det kan vara svårt att direkt analysera nuvärdesfunktioner utan att först få 
en uppfattning om hur investeringsprocesser går till i stort. Risken är annars 
stor att förståelsen för sammanhanget går förlorad. I detta kapitel 
presenteras därför huvuddragen i investeringsprocessen på ett översiktligt 
sätt. Framställningen utgår från Ljung & Högberg.8 Yard ger en mer 
detaljerad och perspektivinriktad framställning angående 
investeringskalkyleringens roll och användning.9
 Utgångspunkten för investeringsbedömning är att möjliggöra och 
underlätta rationella val. Vissa steg har teoretiskt ansetts nödvändiga för att 
rationella beslut ska kunna fattas. Följande steg kan ingå i en modell för 
beslutsfattande i investeringsfrågor: 
 

1. Precisera problemet 
 
För att en investeringsbedömning ska kunna ge värdefullt 
beslutsunderlag måste företaget avgöra vilka mål det har med 

                                                 
7 Se t.ex. Ljung & Högberg 2002 s. 9 
8 Ljung & Högberg 2002, s. 17-28 
9 Yard 2001, s. 11-22 
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investeringen. Investeringsbeslut utgår ofta från ett konkret problem 
eller missförhållande (t.ex. underkapacitet). Ett vanligt fel vid 
problempreciseringen är att ensidigt fokusera på sänkta kostnader utan 
att ta intäktssidan i beräkning. Ett annat felsteg är att utgå från 
oförenliga mål. Exempelvis är det svårt att öka omsättningen om 
samtidigt de totala produktionskostnaderna måste förbli oförändrade 
eller minska. Företag har dessutom målsättningar som inte bara är 
kvantitativa (t.ex. kostnad per enhet) utan även kvalitativa (t.ex. 
kundnöjdhet). Dessa är svåra att mäta med kvantitativa kalkyler. 
 
2. Ta fram alternativ och kartlägg konsekvenser 
 
Efter det att problemet preciserats tas olika investeringsalternativ fram 
och deras ekonomiska konsekvenser utvärderas. De identifierade 
konsekvenserna av olika investeringsalternativ kvantifieras (t.ex. 
monteringstid) och värderas (t.ex. värdet av varje minut kortare 
monteringstid). Kvalitativa konsekvenser är, som ovan angivits, svåra 
att mäta och värdera. Kartläggningen av konsekvenser kan också 
påverkas av skatteeffekter och hänsyn till penningvärdesförändring. Det 
kan ofta vara mycket svårt att med bestämdhet veta vilka 
betalningskonsekvenser som uppkommer av en investering, i synnerhet 
på längre sikt.  
 
3. Gör en kalkyl och genomför känslighetsanalys 
 
När konsekvenserna identifierats och värderats genomförs en kalkyl. I 
kalkylen tas hänsyn till när betalningskonsekvenserna inträffar. Värdet 
av framtida betalningar blir mindre ju längre fram i tiden betalningen 
inträffar. Detta tar man hänsyn till vid kalkyleringen (se nedan 2.3). Det 
är alltså i detta steg i investeringsprocessen som frågan om pengars 
tidsvärde kommer in. Känslighetsanalys innebär en analys av hur stora 
avvikelserna från de prognostiserade värdena får vara för att 
investeringen ändå ska förbli lönsam. Kalkyler som är känsliga för små 
förändringar i utfall kan vara riskabla att basera beslutsfattande på. 

 
4. Dra slutsatser och ge en rekommendation 
 
Med utgångspunkt i kalkylen dras sedan slutsatser om investeringen är 
lönsam. Dessutom kan frågan om vilket alternativ som är bäst givet att 
det finns flera lönsamma handlingsalternativ. Kalkyler är i första hand 
beslutsunderlag. Det kan tillkomma andra aspekter som gör att det är 
rationellt att agera i strid med kalkylen (t.ex. kvalitativa värden). Detta 
medför att de rekommendationer som ges ibland avviker från kalkylens 
slutsatser. 
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2.3 Allmänt om pengars tidsvärde 

När det väl konstaterats att ett investeringsalternativ ger upphov till vissa 
betalningskonsekvenser som är spridda över längre tidsperioder uppstår 
problemet att jämföra dessa betalningar med varandra. I exemplet som 
presenterades ovan (2.1) gav en maskin som kostade 10 Mkr i inköp upphov 
till kostnadssänkningar om 40 tkr årligen i 6 år. Är den sammanlagda 
summan av dessa framtida kostnadssänkningar tillräckligt stor för att 
investeringen ska vara lönsam?  
 Grundläggande för all investeringskalkylering är utgångspunkten om 
pengars tidspreferens.10 En inbetalning som erhålls i framtiden är mindre 
värd än samma inbetalning idag. På samma sätt är en betalning som förfaller 
till betalning i framtiden mindre betungande för gäldenären än om samma 
betalning förföll till betalning idag. De huvudsakliga skälen till att 
beslutsfattare har tidspreferens är enligt Yard:11

 
1. Kompensation för väntan 
 
En investering kräver definitionsmässigt en kapitalinsats. En investering 
innebär därför att en viss kapitalmängd binds upp. Denna 
kapitalbindning innebär att företaget inte kan använda just detta kapital 
på något annat sätt. Det innebär att företaget går miste om kapitalets 
alternativavkastning under den tid som kapitalet är bundet i en 
investering.12

 
2. Kompensation för förlorad köpkraft 
 
Inflationen innebär att pengars reala värde (köpkraft) avtar över tiden. 
Köpkraften avtar alltså med tiden. Detta medför att framtida intäkter sett 
i reala termer är mindre. 
 
3. Kompensation för risk 
 
En investering innehåller alltid riskmoment. Som angavs ovan (2.2) kan 
de exakta betalningskonsekvenserna vara svåra att precisera. För att 
kompensera sig för osäkerheten angående framtida händelser värderas 
dessa lägre. 
 

                                                 
10 Yard 2001, s. 23f 
11 Yard 2001, s. 24f 
12 Detta tangerar frågeställningen om resursers alternativkostnad. Begreppet 
alternativkostnad är oerhört centralt i företagsekonomisk investeringsteori. 
Alternativkostnaden definieras (Yard 2001, s. 41) som ”det man avstår från genom att inte 
välja den bästa alternativa resursanvändningen”. Alternativkostnaden för en investering är 
alltså den bästa kapitalavkastningen man hade fått om kapitalet använts på något annat sätt. 
Alternativkostnaden för att utbilda sig till jurist är den högsta lön man hade fått efter att 
genomgått någon annan utbildning på 4,5 år osv. 
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Ljung & Högberg framhåller dessutom att tidspreferens kan förklaras utifrån 
företagens finansieringssituation:13

 
4. Kompensation för finansieringskostnader 
 
Enligt detta synsätt är betalning mindre värd i framtiden för borgenären 
eftersom en betalning idag hade minskat företagets kostnader för 
främmande kapital (räntebetalningar) och eget kapital (ägarna kräver 
avkastning på det som satsas i verksamheten). Behovet av eget och 
främmande kapital minskar om betalningarna förläggs så tidigt som 
möjligt. 

 

2.4 Begreppet kapitalvärde 

Den investeringsteori som beskrivs i detta kapitel utgår ifrån en jämförelse 
av grundinvesteringens storlek och storleken på de diskonterade nuvärdena 
av de betalningskonsekvenser som investeringen ger upphov till. Om 
summan av de framtida betalningsströmmarnas nuvärde är större än 
grundinvesteringen sägs investeringen ha ett positivt kapitalvärde.14 En 
annan vanligt förekommande benämning på kapitalvärdet är nettonuvärde 
(från engelskans Net Present Value). Den investeringsteori som utgår från 
kapitalvärdet kallas följdriktigt också kapitalvärdesmetoden.15 Detta är en 
metod bland flera att bedöma investeringars lönsamhet. Det finns alltså flera 
användbara metoder att jämföra investeringars lönsamhet. Skälet till att 
denna uppsats utgår från kapitalvärdesmetoden är att flera av de andra 
metoderna i likhet med kapitalvärdesmetoden utgår från principen om 
nuvärde och därför kräver förståelse för kapitalvärdesbegreppet och hur det 
räknas fram. Än viktigare är dock att kapitalvärdesmetoden enligt 
författarens bedömning är den mest relevanta investeringsteorin för att 
förstå det juridiska huvudproblemet i denna uppsats. Valet har alltså gjorts 
ad hoc utifrån det juridiska huvudproblemet. En översikt över andra 
kalkyleringsmetoder ges dock nedan under 2.10. Det har under kap 1.7 
förklarats att de investeringsteorier som tar sikte på annat än de rent 
ekonomiska konsekvenserna av en investering har exkluderats. 
 

2.5 Kalkylränta 

Anledningen till att företagens beslutsfattare har tidspreferens redogjordes 
för ovan under 2.3. Kalkylräntan (som här förkortas r) uttrycker denna 
tidspreferens i en räntesats. Kalkylräntan definierar således hur mycket 
mindre företagen värderar framtida betalningsströmmar jämfört med samma 
betalningsström idag. Lite förenklat kan kalkylräntan alltså sägas uttrycka 
”hur starkt företaget föredrar att få 1 kr idag jämfört med 1 kr om ett år”16 
                                                 
13 Ljung & Högberg 2002, s. 28f 
14 Yard 2001, s. 30 
15 Yard 2001, s. 30 
16 Ljung & Högberg 2002, s. 29 
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Hur kalkylräntan används för att räkna om storleken på in- och 
utbetalningar med hänsyn till tiden redogörs för nedan (2.6-2.8). 
Kalkylräntan kan uttryckas i löpande penningvärde (nominell kalkylränta, 
förkortas här rn) eller oberoende av penningvärdesförändringar (real 
kalkylränta, förkortas här rr).17

 Storleken på kalkylräntan bestäms dels av alla de faktorer som i 
tidigare framställning antogs motivera förekomsten av tidspreferens, dels av 
företagets genomsnittliga kapitalkostnad.18 Resonemanget om genomsnittlig 
kapitalkostnad måste förtydligas något. Ett företag kan finansieras genom 
eget kapital (kapital från aktieägarna) eller främmande kapital (lån från 
externa finansiärer). När en investering ska finansieras sker detta vanligen 
genom en blandning av dessa finansieringsformer. Bolagets genomsnittliga 
kapitalkostnad är definitionsmässigt det vägda genomsnittet av ägarnas 
avkastningskrav på det egna kapitalet och företagets kostnad för det 
främmande kapitalet.19 Enligt Ljung & Högberg bör den nominella 
kalkylräntan åtminstone uppgå till den genomsnittliga kapitalkostnaden, 
men kan lika gärna vara högre, beroende på vilka alternativa 
avkastningsmöjligheter företaget har.20 Ett exempel kan förtydliga 
resonemanget om genomsnittlig kapitalkostnad: 
  
”I aktiebolaget Zäta finansieras alla investeringar med 40 % eget kapital och 60 % 
främmande kapital. Låneräntan för det främmande kapitalet är 15 % och ägarnas 
avkastningskrav är 20 %. Den genomsnittliga kapitalkostnaden blir (0,4 * 0,2) + 
(0,6 * 0,15) = 0,17 (dvs. 17 %)” 
 
För att ägarna ska få den avkastning de kräver på satsat kapital bör företaget 
endast investera i alternativ som är lönsamma beräknat utifrån en 
kalkylräntefot på åtminstone 17 %. Olika kalkylräntor kan användas för 
olika kategorier av investeringar.21 Exempelvis kan ett företag använda 
högre kalkylräntor (20-30 %) för kortsiktiga och riskfyllda investeringar 
medan något lägre kalkylräntor används för långsiktiga investeringar med 
lägre risk (10-15 %). Kalkylräntan uttrycks normalt per år, men det finns 
naturligtvis inget som hindrar att omräkning sker med utgångspunkt i andra 
tidsperioder (terminer). Om kalkylräntan t.ex. ska uttryckas per månad 
divideras årskalkylräntan med 12, och vill man räkna kalkylräntan per dag 
divideras årskalkylräntan med 365. Det bör slutligen noteras att det inte 
finns någon given regel eller prioritetsordning som anger hur det enskilda 
företaget väger samman de olika faktorerna till en räntesats. Detta beror på 
                                                 
17 Sambandet mellan real och nominell kalkylränta uttrycks genom det s.k. Fisher-
sambandet (se t.ex. Yard 2001, s. 100ff). Enligt Fisher-sambandet gäller att (1+rn) = 
(1+rr)*(1+q), där q är inflationstakten, rn den nominella kalkylräntan och rr den reala 
kalkylräntan 
18 Den genomsnittliga kapitalkostnaden brukar förkortas WACC (Weighted Average Cost 
Of Capital), se t.ex. (Yard 2001, s. 71). Den WACC-formel som här används är förenklad 
eftersom den inte tar hänsyn till att räntekostnader för främmande kapital är skattemässigt 
avdragsgillt medan detta inte gäller för utdelningar till aktieägare. Med skattehänsyn blir 
WACC 14.48 %. För en utförligare genomgång av WACC hänvisas till Greve (2003, s. 70) 
19 Greve 2003, s. 70 
20 Ljung & Högberg 2002, s. 38 
21 Ljung & Högberg 2002, s. 39 
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att kalkylräntan är ett internt hjälpmedel för investeringsbeslut i de enskilda 
företagen utifrån dessa företags egna förhållanden. 
 

2.6 Slutvärde (kapitalisering) 

Så långt har framställningen visat dels att företag har tidspreferens, dels att 
denna tidspreferens uttrycks i en kalkylränta. Nästa steg är att använda 
kalkylräntan för att räkna om belopp över tiden. Det enklaste grundfallet är 
att flytta in- och utbetalningar framåt i tiden. Detta sker genom s.k. 
slutvärdesberäkning (kallas även kapitalisering). Slutvärdesberäkning 
innebär att belopp kan jämföras över tiden. Räknetekniskt 
slutvärdesberäknas ett belopp genom att beloppet B (tillgängligt i början av 
år 0) multipliceras med slutvärdesfaktorn (1+r)n där n är antalet år framåt i 
tiden och r kalkylräntan.22 Slutvärdesberäkningen kan åskådliggöras 
grafiskt: 
 
 

 
 

(Källa: egen omarbetning utifrån Ljung & Högberg 2002, s. 32) 
 
Nedan ges ett exempel på slutvärdesberäkning: 
 
”Aktiebolaget Qvintus har att välja mellan att som betalning för företagets 
produkter antingen få 100 tkr i början av år 0 eller 115 tkr om två år. Företaget 
använder en kalkylränta på 10 %. Bör företaget acceptera erbjudandet om framtida 
betalning? För att besvara frågan slutvärdesberäknas 100 tkr med avseende på två 
år. Beräkningen blir: 100 000 * (1 + 0,10)2 = 121 000.  Företaget bör alltså, allt 
annat lika, välja att få 100 tkr i början av år 0 (eftersom 121 000 > 115 000).” 
 
Slutvärdesberäkningen i exemplet ovan kan också uttryckas som att 
företaget vid en kalkylränta på 10 % värderar 100 tkr tillgängliga idag och 
121 tkr tillgängliga om två år lika mycket. Kapitaliseringen har gjort 
beloppen jämförbara. 
 

2.7 Nuvärde (diskontering) 

Slutvärdesberäkning innebär alltså att belopp flyttas ett godtyckligt antal år 
framåt i tiden för att jämföras med belopp som blir tillgängliga i framtiden. 
Nuvärdesberäkningar innebär att framtida belopp flyttas ”bakåt” i tiden. 

                                                 
22 Yard 2001, s. 33 
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Detta benämns nuvärdesberäkning (eller diskontering). I investerings-
sammanhang är detta värdefull information eftersom en investering innebär 
att företag investerar ett större belopp som ger förbättrade intäkter eller 
lägre kostnader i framtiden. Den fråga som besvaras med hjälp av 
nuvärdesberäkning är om dessa framtida betalningsströmmar är tillräckligt 
stora för att motivera grundinvesteringen. Räknetekniskt går 
nuvärdesberäkning till så att den framtida betalningen B multipliceras med 
nuvärdesfaktorn (1+r)-n där r är kalkylränta och n antal år bakåt i tiden.23 
Detta kan illustreras grafiskt: 
 
 

 
 

(Källa: egen omarbetning utifrån Ljung & Högberg 2002, s. 32) 
 
Ett exempel på nuvärdesberäkning kan förtydliga innebörden: 
 
”Aktiebolaget Zäta avser att föra en skadeståndsprocess mot en konkurrent och 
yrka skadestånd på 100 tkr. Anta att företaget har 100 % chans till framgång i 
domstol och att processen i tingsrätt och hovrätt tar precis två år. Under 
förberedelsen i tingsrätten erbjuder konkurrenten ett förlikningsbud på 80 tkr. Zäta 
AB använder en kalkylränta på 10 %. Bör företaget godta förlikningsbudet? 
Nuvärdet av den framtida exekutionstiteln blir: 100 000 * (1 + 0,10)-2 = 82645. 
Zäta AB bör därför, allt annat lika, välja att processa (eftersom 82645 > 80000)” 
 
Diskonteringsexemplet visar hur ett belopp tillgängligt om två år kan 
jämföras med ett annat belopp tillgängligt idag. Det bör poängteras att 
nuvärde och slutvärde är varandras motsatser.24 Detta kan enkelt 
kontrolleras genom att beloppet från exemplet ovan, 82645, 
slutvärdesberäknas med avseende på två år och en kalkylränta på 10 %. 
Beräkningen blir: 82645 * (1 + 0,10)2 = 100 000 (plus en mindre 
avrundningsdifferens). Detta illustrerar hur belopp kan flyttas framåt och 
bakåt i tiden för att göras jämförbara. 
 

2.8 Nusummefaktor 

Nuvärdesberäkningar kan bli tidskrävande att göra om en grundinvestering 
ger upphov till samma betalningskonsekvens i många år. Anta t.ex. att en 
                                                 
23 Yard 2001, s. 32 
24 Detta är kanske lättare att se om nuvärdesfaktorn (1+r)-n skrivs om till 1/(1+r)n. Båda 
dessa formler uttrycker samma sak och är matematiskt likvärdiga. I exemplet ovan blir 
nuvärdesberäkningen då 100 000 * 1/(1+0,10)2 = 82645 (dvs. samma belopp). Efter 
omskrivningen är det lättare att se hur nuvärde och slutvärde är varandras motsatser. 
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investering ger upphov till en årlig kostnadssänkning på 40 tkr under hela 
den ekonomiska livslängden på 15 år. Det blir en hel del räkneexcercis att 
multiplicera vart och ett av dessa lika stora årliga överskott med den 
aktuella nuvärdesfaktorn (1+r)-n. Det är här nusummefaktorn kommer in. 
Nusummefaktorn brukar definieras som ”omräkningsfaktor för beräkning av 
summa nuvärde av årligen återkommande lika stora belopp”25 För att 
beräkna summa nuvärde av årligt återkommande lika stora belopp 
multipliceras storleken på den årligt återkommande in- eller utbetalningen 
(förkortas a) med nusummefaktorn (1-(1+r)-n)/r där r är kalkylräntan och n 
antal år under vilka betalningskonsekvensen inträder.26  
 
Nusummefaktorn kan illustreras grafiskt: 
 
 

 
 

(Källa: egen omarbetning utifrån Ljung & Högberg 2002, s. 35) 
 
 
Det är viktigt att notera att nusummefaktorn endast kan användas om de 
årliga in- och utbetalningarna är lika stora. Skiljer sig beloppen åt från år till 
år får man nuvärdesberäkna dessa belopp var för sig. Användningen av 
nusummefaktor förtydligas nu i ett exempel: 
 
”Aktiebolaget Qvintus ställs i en avtalsförhandling inför frågeställningen om 
företaget ska acceptera att köparen Zäta får betala 1/6 av köpeskillingen 6 Mkr vid 
varje på avtalet följande månadsskifte istället för full betalning direkt. Avtalet ingås 
den första januari 2004. Qvintus AB har god likviditet och överväger att acceptera 
erbjudandet, men vill veta vad det skulle kosta företaget att acceptera 
avbetalningen. Företaget tillämpar en årskalkylränta på 18 % (kalkylräntan per 
månad: 18% / 12 = 1,5%). Svar: Storleken på den återkommande betalningen (dvs. 
a) är (6/6 =) 1 Mkr. Betalningen återkommer under 6 terminer (dvs. n = 6). Om vi 
använder formeluttrycket ovan blir beräkningen av nusummefaktorn: (1-(1+0,015)-

6)/0,015 = 5,6972. Detta ska sedan multipliceras med storleken på den årligen 
återkommande inbetalningen (dvs. a). Beräkningen blir då: 1000000 * 5,6972 = 
5697200. Kostnaden för att acceptera avbetalningen blir alltså: 6000000 – 5697200 
= 302800.” 
 
Det hade naturligtvis också varit möjligt att lösa problemet genom att 
nuvärdesberäkna var och en av årsbesparingarna. Genom att använda 

                                                 
25 Ljung & Högberg 2002, s. 35 
26 Yard 2001, s. 33 
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nusummefaktorn blir beräkningen dock enklare. I grund och botten är det 
fråga om samma sak. 
 

2.9 Antaganden och förenklingar 

Investeringskalkylering som baserar sig på beräkningar av nuvärde 
innehåller en del grundläggande antaganden och förenklingar. För att 
metodens användbarhet i juridiska sammanhang ska kunna bedömas i den 
senare analysen är det viktigt att dessa redovisas öppet. 
 

1. Fri in- och utlåning 
 
Modellen för nuvärdesberäkning utgår från antagandet att företag både 
kan låna och placera pengar till nivån på kalkylräntan.27 Beroende på 
vilken kalkylränta det enskilda företaget använder sig av behöver inte 
detta antagande vara sant. 
 
2. ”Nyårsaftonsschablonen” 
 
Inom investeringskalkylering brukar det normalt antas att alla löpande 
in- och utbetalningar sker årsvis i efterskott.28 Detta innebär att alla in- 
och utbetalningar antas äga rum i slutet av varje år, oavsett när under 
året de faktiskt inträffade. En maskin som t.ex. ger upphov till en årlig 
inbetalning på 40 tkr antas generera samtliga dessa 40 tkr på nyårsafton 
aktuellt år. Detta är självfallet en grov förenkling. Normalt sett fördelas 
in- och utbetalningar inte på detta sätt. Yard noterar att denna förenkling 
brukar försvaras med att den ”är åt det försiktiga hållet”29 Detta innebär 
att schablonen resulterar i lägre kapitalvärden än vad som skulle ha varit 
fallet om den verkliga tidpunkten använts. Används andra terminer än år 
antas in- och utbetalningarna inträffa i slutet av varje termin. 
 
3. Grundinvesteringen antas ske årsvis i förskott 
 
Vad avser grundinvesteringen (den kapitalinsats som ger upphov till 
senare betalningskonsekvenser) behandlas den på rakt motsatt vis. 
Grundinvesteringen antas ske årsvis i förskott, vilket i detta 
sammanhang innebär att en grundinvestering som görs under år 1 antas 
ske nyårsafton år 0, vilket i praktiken är samma tidpunkt som början av 
år 1, dvs. årsvis i förskott.30 I verkligheten kan grundinvesteringen ske 
när som helst under året, men i investeringskalkyler antas 
grundinvesteringen ske årsvis i förskott. 

 

                                                 
27 Ljung & Högberg 2002, s. 29 
28 Yard 2001, s. 26 
29 Yard 2001, s. 26 
30 Yard 2001, s. 26 
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2.10 Alternativa investeringsteorier 

Framställningen i detta kapitel utgår från kapitalvärdesmetoden. Skälen till 
detta har redovisats ovan under 2.4. Det finns emellertid ett flertal andra 
metoder som används för att bedöma investeringars lönsamhet. Flera av 
dessa utgår dock från grundprinciperna för nuvärdesberäkning av 
betalningsströmmar som har förklarats tidigare i 2 kap. Utöver kapital-
värdesmetoden förekommer följande metoder för investeringskalkylering: 
 

a. Annuitetsmetoden31 
 
Om investeringar med olika ekonomisk livslängd ska ställas mot 
varandra blir kapitalvärdet inte rättvisande. Detsamma gäller om 
investeringen ska upprepas. Annuitetsmetoden kan dock användas i 
dessa fall. Genom att annuitetsberäkna kapitalvärdet tas den årliga 
intäkten eller kostnaden fram.32 Den investering som ger högst 
inkomstannuitet eller lägst kostnadsannuitet anses mest lönsam. 
Annuitetsmetoden möjliggör jämförelse trots olika ekonomiska 
livslängder. En viktig begränsning i annuitetsmetodens användbarhet är 
dock att den förutsätter att det inte förekommer prisförändringar i 
betalningsströmmarna.33 Förutsättningarna måste alltså vara konstanta. 
 
b. Internräntemetoden 
 
Som läsaren säkerligen redan noterat är kapitalvärdet starkt beroende av 
vilken kalkylränta som används för att diskontera förekommande 
kassaflöden. Detta gäller i synnerhet om investeringen ger 
betalningskonsekvenser under många år. Internräntan är den räntenivå 
då kapitalvärdet för investeringen blir noll.34 Om internräntan är högre 
än kalkylräntan anses investeringen lönsam.35 Beräkningar av 
internränta kan vara en del av den känslighetsanalys som normalt ingår i 
investeringsprocessen (se ovan 2.3). Internränta är dock svår att använda 
som mått vid rangordning av konkurrerande investeringar. 
 
c. Pay-back utan hänsyn till ränta 
 
Pay-back innebär en analys av den tid som krävs innan de årliga 
betalningsöverskotten motsvarar storleken på grundinvesteringen.36 En 

                                                 
31 Begreppet annuitet definieras ”ekvivalent ström av lika stora årliga betalningar” (Yard 
2001, s. 37). En årlig inkomst på 10 tkr under 10 år är alltså en annuitet medan inkomster 
år 1 på 8 tkr, år 2 på 7 tkr osv. inte är annuiteter. 
32 Kapitalvärdet omvandlas till annuiteter genom att (Yard 2001, s. 37) multipliceras med 
annuitetsfaktorn  r/1-(1+r)-n där r är kalkylränta och n antal år. 
33 Yard 2001, s. 39 
34 Räknetekniskt går det till så att man söker det värde på r som satisfierar ekvationen 1-
(1+r)-n/r = G/a där r är kalkylränta, n antal år, G är grundinvestering och a årligt kassaflöde 
Formeln gäller i de fall där inget restvärde förekommer och a är konstant. 
35 Yard 2001, s. 35 
36 Yard 2001, s. 46 
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grundinvestering på 100 tkr som ger upphov till en årlig intäkt på 25 tkr 
har en återbetalningstid (pay-back) på 4 år. Att kalkylen genomförs utan 
hänsyn till ränta innebär att ingen nuvärdesberäkning görs av beloppen.  
 
d. Pay-back med hänsyn till ränta 
 
Med denna metod studeras hur lång tid det tar innan summan av de 
framtida betalningarnas nuvärde motsvarar storleken på 
grundinvesteringen.37  

 
 
 

                                                 
37 Yard 2001, s. 46. Det praktiska räknearbetet påminner om internränteberäkningen ovan, 
men den obekanta variabeln är i detta fall antalet år n. I övrigt används samma ekvation 
som i internräntefallet i föregående fotnot. 
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3 Positiva kontraktsintresset 

3.1 Allmänt om problemet 

Det inledande problemexempel som redovisades ovan under 1.1 löd: 
 
”Två företag, A och B ingår den 30 augusti 2003 ett avtal om aktieköp enligt vilket 
A ska förvärva samtliga B:s aktier i det tredje aktiebolaget C. Enligt avtalet skall 
aktierna vara överförda till köparens värdepappersdepå senast den 1 januari 2004. 
Det framgår av avtalet att säljaren pga. utkontrakteringar har ett särskilt intresse att 
överlåta aktierna senast vid detta årsskifte. Enligt köpeavtalet ska betalning för 
aktierna erläggas med 1/3 av den totala köpeskillingen på 60 Mkr jämte för 
perioden upplupen ränta (5 %) vid varje på avtalet följande årsskifte med början 
den 31 december 2004. Räntan ska beräknas på ingående kapitalbalans för varje 
årsperiod med början den 1 januari 2004. På grund av externa händelser deklarerar 
köparen A den 1 december 2003 att bolaget inte avser att fullfölja aktieköpet. A 
medverkar efter denna tidpunkt överhuvudtaget inte till att aktieköpet ska kunna 
fullgöras. Efter vissa förhandlingar häver B avtalet den 31 december 2003 och 
genomför den 1 januari 2004 en täckningsförsäljning till lägre pris (40 Mkr) än vad 
avtalet med A skulle ha givit företaget. I övrigt är avtalsvillkoren för 
täckningsförsäljningen identiska med villkoren i avtalet mellan B och A. Säljaren B 
avser yrka skadestånd intill det positiva kontraktsintresset. Hur stor skada har B 
lidit som en följd av avtalsbrottet?”  
 
Att exemplet tangerar problemet med tidspreferens torde nu vara uppenbart. 
Illegitima avtalsbrott medför skadeståndsskyldighet intill det positiva 
kontraktsintresset. Men vad innebär det i konkreta monetära termer att få 
ersättning enligt det positiva kontraktsintresset i fallet med tidsvärden? För 
att besvara detta måste den allmänna avtalsrättsliga principen om positivt 
kontraktsintresse granskas närmare. De fall där den obligationsrättsliga 
skadeståndsregleringen i KöpL blir relevant diskuteras separat i 4 kap. 
 

3.2 Definition i doktrinen 

I litteraturen har det förts en diskussion kring den närmare innebörden av 
ersättning beräknat enligt det positiva kontraktsintresset. Herre har 
informativt sammanställt doktrinuttalanden gällande det positiva 
kontraktsintresset, både såvitt avser svensk som utländsk rätt.38 Den 
framställning som här görs av de positioner som tagits i doktrinen utgår 
främst från Herres framställning.  

Hellner menar att det positiva kontraktsintresset innebär att 
”skadeståndet skall sätta den skadelidande i samma ställning som om 
kontraktet hade uppfyllts på ett riktigt sätt”39. Herre anför själv att det 
positiva kontraktsintresset i den obligationsrättsliga kontexten innebär att 

                                                 
38 Se härom Herre 1996, s. 301ff 
39 Hellner 1993, s. 210 
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den icke-kontraktsbrytande parten har ”rätt att göra anspråk på det 
ekonomiska utbyte som en riktig fullgörelse av avtalet skulle ha medfört. 
Skadeståndet skall således försätta den skadelidande parten i samma 
ekonomiska situation som om avtalet fullgjorts på riktigt sätt.”40  
Rodhes definition ligger i linje med de tidigare återgivna uppfattningarna.41  

 

3.3 Uppfyllelseintresset  

Av ovanstående definitioner framgår att den icke-kontraktsbrytande parten 
har rätt till skadestånd beräknat utifrån vad fullgörandet av avtalet skulle ha 
givit honom. Rodhe använder termen uppfyllelseintresse för att beteckna 
utfallet av denna beräkning.42  Herre anför: 
 
”Skadeståndet skall således ge den skadelidande full ersättning. Parterna i 
köpeavtalet är trots kontraktsbrottet fortsatt bundna av avtalet och den icke-
kontraktsbrytande parten har fortfarande rätt att förvänta sig att avtalet uppfylls. 
Om så inte kan ske genom avtalsenlig prestation har den icke-kontraktsbrytande 
parten rätt till sådan ersättning som medför att hans befogade förväntningar rörande 
avtalet skyddas och infrias. Man kan därför se skadeståndet som ett 
uppfyllelsesurrogat.”43

 
Hur stort är då detta uppfyllelseintresse i konkreta monetära termer? Rodhes 
utgångspunkt är jämförelsen mellan ett hypotetiskt händelseförlopp som 
hade inträffat om avtalet fullgjorts och det verkliga händelseförloppet.44 
Skillnaderna mellan dessa båda händelseförlopp definierar Rodhe som 
skada. Eftersom konstruktionen av det hypotetiska händelseförloppet inte 
med säkerhet kan avgöras måste enligt Rodhe vissa standardiserade 
antaganden göras om detta hypotetiska händelseförlopp. Begreppet förlust 
innebär att domstolen fastställer ett penningbelopp som motsvarar skadan. 
Rodhe konkretiserar dock förlustbegreppet något och anför att förlusten är 
lika med summan av uteblivna intäkter och uppkomna kostnader. 
Uppfyllelseintresset motsvarar enligt Rodhe det belopp som jämförelsen 
mellan dessa båda händelseförlopp leder fram till.45  
 
Snarlika tankegångar återfinns även i annan nordisk rätt. Taxell ställer, med 
utgångspunkt i finsk rätt, upp följande schema för beräkning av skadestånd 
(som han benämner avtalsvärdet) vid avtalsbrott: 
 

                                                 
40 Herre 1996, s. 301 
41 Rodhe 1956, s. 479 
42 Rodhe 1956, s. 479. Det bör dock noteras att Rodhe inte i varje given situation likställer 
det positiva kontraktsintresset med uppfyllelseintresset eftersom skadestånd med 
uppfyllelseintresset förekommer även utanför avtalsförhållanden.  
43 Herre 1996, s. 303 
44 Rodhe 1956, s. 467-506 
45 Rodhe för dessutom en diskussion kring hur det hypotetiska händelseförloppet bör 
konstruerar i olika typfall, t.ex. naturaförpliktelser. Eftersom denna uppsats bara handlar 
om beloppsbestämda framtida penningförpliktelser berörs inte dessa närmare. 
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”Skadeståndsbeloppet beräknas enligt ett allmänt schema: man ställer mot varandra 
det ekonomiska resultat som avtalets riktiga fullgörelse skulle ha givit borgenären 
och den faktiska situation som uppkommit för borgenären som en följd av 
avtalsbrottet. På den ena sidan har man det hypotetiska händelseförloppet: det som 
skulle ha inträffat om riktig fullgörelse hade skett. På den andra sidan finns det 
verkliga händelseförloppet: det som faktiskt inträffat. Genom en jämförelse mellan 
de två händelseförloppen tar man fram skadeståndsbeloppet.”46

  
Herre menar slutligen att det är den skadelidandes förväntningar såsom de 
uttrycks i avtalet som skyddas av det positiva kontraktsintresset.47

 

3.4 Rättspraxis 

Det är svårt att hitta prejudicerande uttalanden i rättspraxis när det gäller 
den närmare innebörden av principen om det positiva kontraktsintresset. Det 
finns inget HD-uttalande eller publicerat hovrättsavgörande från 1980 och 
framåt. Principen har däremot använts underförstått i ett flertal mål, dock 
utan att rättens överväganden redovisats öppet. Praxis ger alltså ringa 
ledning i frågan. Detta är egentligen inte heller särskilt märkligt. Det lär 
vara lika svårt att i HD:s domskäl finna detaljerade utläggningar om t.ex. 
den närmare innebörden av principen ”pacta sunt servanda”. Det är alltså 
främst i doktrinen som diskussionen förts. 
 

3.5 Vissa internationella avtalsprinciper 

Framställningen om den närmare innebörden av det positiva 
kontraktsintresset ska kompletteras med definitionerna i de internationella 
avtalsprinciperna UNIDROIT Principles och Principles of European 
Contract Law (ECP). Dessa båda avtalsinstrument är inte en del av något 
lands positiva rätt och används främst när parterna avtalat om detta. Såväl 
UNIDROIT principles som ECP strävar också efter att uttrycka generella 
avtalsprinciper.48 UNIDROIT Principles art. 7.4.2 (1) stadgar: 
 
”The aggrieved party is entitled to full compensation form harm sustained as a 
result of the non-performance. Such harm includes both any loss which it suffered 
and any gain of which it was deprieved, taking into account any gain to the 
aggrieved party resulting from its avoidance of cost or harm.” 
 
I kommentaren till denna artikel framhålls hur begreppet ”loss” ska tolkas: 
 
”The notion of loss suffered must be understood in a wide sense. It may cover a 
reduction in the aggrieved party’s assets or an increase in its liabilities which 
occurs when an obligee, not having been paid by its obligor, must borrow money to 
meet its commitments. The loss of profit [...] is the benefit which would normally 
have accrued to the aggrieved party if the contract had been properly performed” 
                                                 
46 Taxell 1993, s. 173 
47 Herre 1996, s. 303f 
48 Se ECP art. 1:101:(3) och preambeln till UNIDROIT Principles 
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ECP art. 9:502 lyder: 
 
“The general measure of damages is such sum as will put the aggrieved party as 
nearly as possible into the position in which it would have been if the contract had 
been duly performed. Such damages cover the loss which the aggrieved party has 
suffered and the gain of which it has been deprived” 
 

3.6 Analys och tillämpning  

Framställningen har i 3 kap visat hur den närmare innebörden av skadestånd 
intill det positiva kontraktsintresset kan tolkas. Detta ska nu tillämpas på det 
inledande problemexemplet.49  

I sak skiljer sig inte de olika doktrinuttalandena om det positiva 
kontraktsintresset särskilt mycket åt. Utgångspunkten för 
skadeståndsberäkningen är vad ett korrekt fullgörande av avtalet hade givit 
B. Rodhes teori om konstruktion av ett hypotetiskt händelseförlopp kan med 
fördel användas för att åskådliggöra beräkningarna. För att avgöra vad ett 
korrekt fullgörande (dvs. det hypotetiska händelseförloppet) hade givit B 
måste det närmare innehållet i avtalet mellan A och B granskas. Avtalet 
hade bevisligen givit B 60 Mkr i total likvid för aktierna. Detta belopp 
skulle ha utbetalats med 1/3 (20 Mkr) jämte 5 % ränta vid varje på avtalet 
följande årsskifte med början 31 december 2004. Räntan ska beräknas 
utifrån ingående kapitalbalanser för varje årsperiod. Om A hade stått fast 
vid köpet hade B således fått följande mönster av inbetalningar: 
 
Tidpunkt:   Inbetalning: 
 
31 december 2004  20 Mkr + (60 Mkr * 0,05) = 23 Mkr 
31 december 2005  20 Mkr + (40 Mkr * 0,05) = 22 Mkr 
31 december 2006  20 Mkr + (20 Mkr * 0,05) = 21 Mkr 
 
Det verkliga händelseförloppet blev på grund av täckningsförsäljningen 
istället: 
 
Tidpunkt:   Inbetalning: 
 
1 januari 2004  40 Mkr 
 
Ett alternativ att avgöra frågan om skadeståndet storlek är att beräkna 
skillnaden mellan de ekonomiska utfallen av det verkliga händelseförloppet 
och det hypotetiska händelseförloppet på följande sätt:  
 
Vid täckningsförsäljningen fick B 40 Mkr. Hade avtalet fullgjorts på riktigt sätt 
hade B fått inbetalningar om totalt (23 Mkr + 22 Mkr + 21 Mkr =) 66 Mkr. 
Skillnaden i ekonomiskt utfall blir då 26 Mkr. Med utgångspunkt i 

                                                 
49 Problemexemplet återges i sin helhet på s. 4 
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doktrinuttalandena skulle ett skadestånd intill det positiva kontraktsintresset då ge 
B 26 Mkr.  
  
Utifrån vad som har framkommit om pengars tidspreferens i 2 kap kan 
emellertid inte denna skadeståndsberäkning vara riktig. Felet består i att 
ingen hänsyn tas till när beloppen ska betalas till B. Resonemanget ovan 
innebär i realiteten att skadeståndet beräknas utifrån att B enligt köpeavtalet 
skulle ha rätt till 66 Mkr i kontant betalning (dvs. medlen tillgängliga den 1 
januari 2004). Detta var inte innebörden av avtalet mellan A och B. Vad 
avtalet otvetydigt stadgade var att B skulle få 23 Mkr efter ett år, 22 Mkr 
efter 2 år och 21 Mkr efter 3 år. Alternativet att få 66 Mkr den 1 januari 
2004 har inget stöd i avtalet, och det skadestånd som tillkommer B kan 
därför inte beräknas som om detta var fallet. Det hypotetiska 
händelseförloppet har alltså konstruerats felaktigt, vilket kraftigt 
överkompenserar B. Överkompensationen består i att ingen hänsyn tas till 
att alla dessa betalningar äger rum i framtiden.  

Hur ska då det ekonomiska utfallet av det hypotetiska 
händelseförloppet beräknas? Om avtalet hade fullgjorts hade B fått vänta på 
dellikviderna och ränteposterna. Framställningen har i 2 kap visat att en 
framtida betalning är mindre värd än en samma betalning idag. För att en 
framtida betalning ska vara jämförbar med en betalning idag måste de 
framtida betalningarna diskonteras till nuvärde. Eftersom 
täckningsförsäljningen genomfördes den 1 januari 2004 kan detta lämpligen 
vara nuvärdestidpunkten som de framtida betalningarna diskonteras med 
avseende på. För att det ekonomiska utfallet av det verkliga 
händelseförloppet (ersättningen från täckningsförsäljningen) ska kunna 
jämföras med det ekonomiska utfallet av det hypotetiska händelseförloppet 
måste hänsyn tas till tidsdifferensen. Det ekonomiska utfallet av det 
hypotetiska händelseförloppet blir med hänsyn till det anförda: 
 
Tidpunkt:   Ekonomiskt utfall: 
 
31 december 2004  Nuvärdet (1 januari 2004) av 23 Mkr 
31 december 2005  Nuvärdet (1 januari 2004) av 22 Mkr 
31 december 2006  Nuvärdet (1 januari 2004) av 21 Mkr 
 
Summan av dessa diskonterade framtida betalningar skall sedan jämföras 
med det ekonomiska utfallet av det verkliga händelseförloppet (40 Mkr 
tillgängliga den 1 januari 2004). Resultatet av denna subtraktion motsvarar 
då skillnaden i ekonomiskt utfall mellan det verkliga händelseförloppet och 
det hypotetiska händelseförloppet. Tas inte hänsyn till tidsdifferensen 
kommer någon part oundvikligen att överkompenseras och avtalet att 
”skrivas om” i skadeståndshänseende. I exemplet ovan överkompenserades 
säljaren och betalningsvillkoren ”skrevs om” till kontant betalning trots att 
avtalet stadgade annorlunda. Utan tidshänsyn beräknas inte det ekonomiska 
utfallet av de olika händelseförloppen på ett rättvisande sätt. En korrekt 
tillämpning av de doktrinuttalanden som redovisats ovan (3.2) innebär 
därför enligt min mening att hänsyn måste tas till tidsdifferensen mellan de 
båda händelseförloppen. Det är först genom att göra detta som det är möjligt 
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att korrekt jämföra det ekonomiska utfallet av det verkliga 
händelseförloppet med vad avtalet ekonomiskt skulle ha givit den 
skadelidande om avtalet rätteligen hade fullföljts. 
 Notera att beräkningarna av nuvärdet medvetet utelämnats på detta 
stadium. Skälet till det är att det finns vissa för nuvärdesberäkningen 
centrala frågor som ännu inte utretts. Detta gäller främst frågan om vilken 
kalkylränta som ska användas för diskonteringen. Denna fråga diskuteras 
nedan i 5 kap. 
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4 Köplagen  

4.1 Påföljder i köplagen 

4.1.1 Allmänt 

Nedanstående framställning (4.1) om påföljder i KöpL och förutsättningar 
för obligationsrättsligt skadestånd är inte avsedd att vara en uttömmande 
genomgång av rekvisiten i KöpL.50 Denna framställning har snarare 
karaktär av en orienterande överblick som syftar till att de för denna uppsats 
relevanta skadeståndsberäkningsfrågorna i köprätten ska placeras i sitt rätta 
sammanhang.  

Eftersom huvudproblemet i denna uppsats är betydelsen av pengars 
tidspreferens vid beräkning av skadestånd intill det positiva 
kontraktsintresset kommer framställningen bara att behandla de påföljder 
som enligt KöpL kan aktualiseras då köparen är felande part.51 Nedan 
schematiseras detta påföljdssystem. 
 

4.1.2 Köparen som felande part 

Erläggande av betalning: 
 

Köparen är förpliktad att betala korrekt köpeskilling (45 - 47 §§ KöpL). 
Betalningen ska dessutom erläggas i rätt tid och på rätt plats (48 - 49 §§ 
KöpL). Skyldigheten att betala omfattar även skyldighet att i enlighet med 
avtal ställa bl.a. remburs och bankgaranti (48 § 2 st KöpL). Underlåtenheten 
att göra detta får inte bero på säljaren eller något förhållande på dennes sida.  

 
Påföljder: - Kräva betalning (52 § KöpL) eller 

  - Häva köpet (54 § KöpL) samt 
  - Skadestånd (57 § 1st  KöpL) och 
  - Innehållande av varan (10 § KöpL) och 

- Räntekrav (71 § KöpL) 
 

Bristande medverkan: 
 

Köparen ska utöver att betala för varan medverka till köpet på sådant sätt 
som skäligen kan förväntas av honom. Dessutom ska köparen hämta eller ta 
emot varan (50 § KöpL). Underlåtenheten att göra detta ska inte bero på 
säljaren eller något förhållande på dennes sida. 

 

                                                 
50  Se t.ex. Ramberg (1995) och Håstad (1998) för dylika detaljerade framställningar. 
51 Detta kräver knappast någon förklaring, eftersom det lär vara ovanligt att säljaren 
penningpresterar. 
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Påföljder: - Kräva fullgörelse (53 § KöpL) eller 
  - Häva köpet (55 § KöpL) samt 
  - Skadestånd (57 § 2 st KöpL) och 
  - Innehållande av varan (10 § KöpL) och 

- Räntekrav (71 § KöpL) 
 

4.2 Ytterligare förutsättningar för skadestånd  

4.2.1 Allmänt 

I specialmotiveringen till skadeståndsregeln i 67 § KöpL anför 
Departementschefen: 
 
”Utgångspunkten för regleringen av skadeståndets omfattning är principen om fullt 
skadestånd, vilken i samband med avtalsbrott i allmänhet anses innebära att den 
skadelidande parten ekonomiskt skall sättas i samma läge som om motparten skulle 
ha fullgjort avtalet på rätt sätt (det positiva kontraktsintresset). Principen om full 
ersättning gäller emellertid inte alltid fullt ut utan begränsas av såväl generella 
principer som uttryckliga bestämmelser.”52

  
Enligt lagmotiven kompletteras således skadeståndsreglerna i KöpL av vissa 
generella skadeståndsrättsliga principer.53 De principer som redogörs för 
nedan (4.2.2 – 4.2.4) är hämtade från den efterföljande uppräkning av dessa 
principer som återfinns i specialmotiveringen till 67 § KöpL.54   

En kort genomgång av innehållet i de allmänna skadeståndsrättsliga 
principerna är motiverad därför att dessa principer är relevanta för frågan 
om hur pengars tidsvärde ska beaktas vid beräkningen av skadestånd enligt 
KöpL. Det kan t.ex. gälla frågan om skadan alls är ersättningsgill. Är det 
t.ex. så att en framtida skada inte är att beteckna som en adekvat följd av 
avtalsbrottet ersätts den inte. Huvuddragen i adekvansläran diskuteras därför 
nedan i kap 4.2.2.  

När ett avtal bryts i förtid som hade givit någon avtalspart framtida 
betalning aktualiseras också frågan om vilka åtgärder den icke-
kontraktsbrytande parten vidtar efter avtalsbrottet. Detta kan påverka 
storleken på skadeståndet högst väsentligt. Den skadelidande parten anses i 
svensk rätt ha en skyldighet att begränsa sin skada. Gör han inte det får han 
inte ersättning för de skador som hade kunnat undvikas genom skäliga 
skadebegränsande åtgärder. Skadebegränsningsskyldigheten behandlas 
därför i kap 4.2.3. 
 I nära anslutning till detta kan också frågan om faktisk nettoförlust 
diskuteras. Om ett avtal som hade givit den skadelidande pengar i framtiden 
bryts idag är det inte uteslutet att den skadelidande har möjlighet att göra 

                                                 
52 prop. 1988/89:76 s. 193 
53 Departementschefens resonemang om den skadelidandes medvållande (som också är en 
sådan allmän princip) har utelämnats för att inte belasta framställningen i onödan. 
54 prop. 1988/89:76 s. 193f   
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vissa vinster till följd av avtalsbrottet. Det kan t.ex. vara 
valutakurssvängningar som gör det mycket förmånligt för den skadelidande 
att avtalet bryts av motparten. Ska eventuella vinster till följd av 
avtalsbrottet tas med i beräkningen av skadeståndet? Detta diskuteras i kap 
4.2.4. 
  

4.2.2 Adekvansregeln 

Av förarbetena till KöpL framgår att endast adekvata skador som 
uppkommer till följd av avtalsbrottet är ersättningsgilla: 
 
”Enligt denna [adekvansregel, förf:s anm.] omfattar ersättningsskyldigheten inte 
förluster som saknar ett adekvat kausalsammanhang med avtalsbrottet. Det innebär 
att mycket avlägsna, onormala och opåräkneliga följder av avtalsbrottet faller 
utanför skadeståndsskyldigheten.”55  
 
Det fordras således ett tillräckligt orsakssamband mellan avtalsbrottet och 
den uppkomna skadan för att adekvanskravet skall anses uppfyllt. I 
förarbetena anges också att det inte är möjligt att dra några generella 
riktlinjer för gränsen mellan adekvata och icke-adekvata skador på grund av 
ett kontraktsbrott. Detta överlämnas istället till rättstillämpningen.56 I 
doktrinen har adekvanskravet uttrycks på olika sätt, men innebörden av de 
olika författarnas uppfattning är likartad. Rodhe menar att ”alltför avlägsna 
verkningar” och ”näraliggande men alltför oväntade verkningar” är sådana 
fall där skadans adekvans kan diskuteras.57 Herre delar upp adekvansfrågan 
i två delfrågor: den första delfrågan är vilka fakta och vilken allmän 
erfarenhet som skall läggas till grund för bedömningen av vad som är 
adekvata skador vid den relevanta tidpunkten. Den andra delfrågan är vilken 
grad av sannolikhet som skall krävas för att en effekt skall klassificeras som 
adekvat.58 Herre behandlar dessa frågor mycket mer ingående än vad som är 
relevant i denna uppsats. 

Rättspraxis på adekvansområdet är relativt knapphändig och 
härstammar främst från den gamla köplagens tid (efter 1905). 
Adekvansresonemang återfinns t.ex. i NJA 1913 s. 276 och NJA 1918 s. 
629. Gemensamt för dessa båda rättsfall var att HD:s majoritet diskuterade 
adekvansfrågan i termer av vilka följder av avtalsbrottet som den 
skadevållande vid avtalets ingående skäligen bort ta i beräkning. Skadan 
ansågs adekvat i dessa båda HD-avgöranden endast om den till sin 
omfattning inte översteg vad skadevållaren vid avtalets ingående skäligen 
hade bort ta i beräkning. 
 

                                                 
55 prop. 1988/89:76 s. 193 
56 prop. 1988/89:76 s. 193 
57 Rodhe 1956, s. 303f 
58 Herre 1996, s. 330ff 
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4.2.3 Skyldighet att begränsa skadan 

Av 70 § 1 st KöpL framgår följande: 
 
”Den skadelidande parten skall vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. 
Försummar han det, får han själv bara en motsvarande del av förlusten” 
 
Beroende på situationen kan olika skadebegränsande åtgärder bli aktuella. 
Vanligt förekommande är t.ex. att avtalet hävs och att olika 
täckningstransaktioner utförs. Detta gäller särskilt om köpet avser varor det 
finns en normal och fungerande marknad för. 
Skadebegränsningskyldigheten tar emellertid också sikte på de interna 
förhållandena hos den skadelidande. Den skadelidande kan således vara 
skyldig att ändra sin egen verksamhet och avveckla avtalsförhållanden med 
tredje man för att begränsa skadans omfattning. Vilka åtgärder som krävs av 
den skadelidande beror dock på omständigheterna i det enskilda fallet.59  

Frågan om vad som är en skälig skadebegränsande åtgärd 
kommenteras endast kortfattat i förarbetena till 70 § KöpL.60  Där framgår 
att skälighetsbedömningen ska utgå från den situation som förelåg för den 
skadelidande vid tiden för avtalsbrottet. Vidare framhålls att 
utgångspunkten för skälighetsbedömningen är vad som skäligen kan 
förväntas av den skadelidande. Herre tolkar detta förarbetsuttalande som att 
den skadelidande inte behöver vidta åtgärder innan han har eller bort haft 
vetskap om avtalsbrottet.61 Herre anser vidare att åtgärder som strider mot 
normal affärsetik eller hotar den skadelidandes anseende på marknaden inte 
är skäliga. Frågan om vad som utgör skäliga skadebegränsande åtgärder kan 
även innefatta mer långtgående frågor som t.ex. eventuell skyldighet att ingå 
nya avtal för att begränsa skadan.62  
 

4.2.4 Ersättning för faktisk nettoförlust 

Den skadelidande anses endast ha rätt till skadestånd motsvarande faktisk 
nettoförlust. I förarbetena framhålls: 
 
”I enlighet med vad som gäller enligt allmänna principer för ersättning i 
kontraktsförhållanden har den skadelidande parten rätt till ersättning bara för sin 
faktiska nettoförlust. Detta betyder att om den skadelidande parten med anledning 
av avtalsbrottet har befriats från kostnader som han skulle ha haft om köpeavtalet 
hade fullgjorts på ett riktigt sätt, skall detta beaktas vid beräkningen av 
skadeståndet genom att ersättningen minskas med motsvarande belopp.”63  
 

                                                 
59 prop. 1988/89:76 s. 206 
60 prop. 1988/89:76 s. 206 
61 Herre 1996, s. 579ff 
62 För mer om denna frågeställning, se t.ex. NJA 1934 s. 385 och NJA 1953 s. 14. Att 
närmare diskutera detta faller dock utanför syftet med denna uppsats.   
63 prop. 1988/89:76 s 193f 
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Principen benämns i doktrinen ofta compensatio lucri cum damno.64 
Skadeståndet skall således beräknas med utgångspunkt i den faktiska 
nettoförlusten. 
 

4.3 Skadeståndets omfattning 

4.3.1 Allmänt om problemet 

Den centrala frågeställningen i denna uppsats är tidsvärdets betydelse vid 
skadeståndsberäkning intill det positiva kontraktsintresset. För att 
möjliggöra analys av hur denna frågeställning skulle hanteras om KöpL var 
tillämplig på den aktuella transaktionen kommer nu den närmare innebörden 
av skadeståndsregeln i 67 § KöpL att behandlas.  
 Enligt ett tidigare återgivet förarbetsuttalande är utgångspunkten för 
skadestånd enligt KöpL det positiva kontraktsintresset.65 Denna 
huvudprincip begränsas dock dels av allmänna skadeståndsrättsliga 
principer, dels av uttryckliga bestämmelser i KöpL. De allmänna 
principerna har behandlats ovan (4.2.2 – 4.2.4). Detta kapitel ska 
följaktligen redogöra för de uttryckliga bestämmelser i KöpL som påverkar 
skadeståndets omfattning (4.3.2 – 4.3.5). 
 

4.3.2 Utgångspunkt för skadestånd enligt KöpL 

67 § 1 st KöpL lyder: 
 
”Skadestånd på grund av avtalsbrott omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, 
utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av 
avtalsbrottet” 
 
Det kan knappast hävdas att utgångspunkten i det positiva kontraktsintresset 
framgår särskilt tydligt i lagtexten. Lagstiftaren har istället i 67 § KöpL valt 
att räkna upp vissa ersättningsgilla kostnader. 
  

4.3.3 Civilrättslig skillnad mellan direkt och indirekt förlust 

67 § KöpL drar en skiljelinje mellan direkta och indirekta förluster. Denna 
distinktion har betydelse främst vad avser förutsättningarna för skadestånd 
enligt KöpL. Exempelvis har säljaren enligt 57 § 2 st KöpL vid köparens 
bristande medverkan till köpet rätt till ersättning för direkt skada om inte 
köparen visar att hans bristande medverkan berodde på ett hinder utanför 
hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas räkna med och vars 
följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit (s.k. kontrollansvar). 
Kontrollansvaret omfattar dock bara ersättning för direkta skador (57 § 3 st 

                                                 
64 Se t.ex. Håstad 1998 s. 197 och Iversen 2000, s. 733ff 
65 prop. 1988/89:76 s. 193 
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KöpL). Skall köparen få ersättning även för indirekta skador krävs 
försummelse på säljarens sida (57 § 4 st KöpL).  
  

4.3.4 Bevisbörda och beviskrav 

Skillnaden mellan direkt och indirekt förlust har även processrättsliga 
konsekvenser. Bevisbördan för de fyra rättsfakta som medför 
ansvarsbefrielse för skadevållaren enligt kontrollansvarsreglerna skall enligt 
förarbetena bäras av den skadevållande.66 Denna ståndpunkt kan även sägas 
följa direkt av lagtexten i 57 § KöpL.  
 Ersättningen för de indirekta förlusterna kräver normalt försummelse 
på skadevållarens sida. Av förarbetena framgår att bevisbördan för parts 
försummelse skall bäras av den skadelidande.67 Vad avser beviskravet 
öppnar förarbetena dessutom för justeringar av beviskravets höjd om det i 
det enskilda fallet föreligger svårigheter att förebringa bevisning om visst 
rättsfaktum.68 Möjligheten till justering av beviskravet gäller både 
omständigheter som medför ansvarsfrihet enligt kontrollansvarsreglerna och 
omständigheter som utgör försummelse.  

Sammantaget medför detta att den civilrättsliga skillnaden mellan de 
direkta och indirekta skadornas ansvarsförutsättningar förstärks av att 
bevisbördan fördelas på nämnda sätt. Övergången från kontrollansvar till 
försummelseansvar försämrar således den skadelidandes processuella läge 
högst väsentligt. Det är alltså av stor praktisk betydelse om en skada 
betraktas som indirekt eller direkt. Se även 27 och 40 §§ KöpL för 
motsvarande skillnad i andra ansvarssituationer. 
 

4.3.5 Indirekta förluster 

Vad utgör då direkta respektive indirekta förluster? KöpL använder en 
negativ definition: i 67 § 2st KöpL återfinns en uttömmande uppräkning av 
vad som utgör indirekta förluster. Allt som inte betraktas som indirekt 
förlust utgör enligt förarbetena direkta förluster.69 Denna definition 
kompletteras dessutom av 67 § 3 st KöpL där det framgår att en indirekt 
förlust som den skadelidande ådragit sig för att begränsa en direkt förlust är 
att beteckna som direkt förlust.  

Av allmänmotiveringen till bestämmelserna framgår att de indirekta 
förlusterna till sin karaktär är mer ”oberäkneliga” och i högre grad 
”betingade av motpartens individuella förhållanden” än vad direkta förluster 
är.70 Departementschefen hävdar således att indirekta förluster är  
 
”i hög grad beroende av den individuella köparens sätt att organisera sin 
verksamhet och […] därför typiskt sett […] svåra för säljaren att förutse”71

                                                 
66 prop. 1988/89:76 s. 117f, 172 
67 prop. 1988/89:76 s. 172 
68 prop. 1988/89:76 s 118 
69 prop. 1988/89:76 s. 199 
70 prop. 1988/89:76 s. 47 
71 prop. 1988/89:76, s. 50 
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Enligt 67 § 2 st KöpL är följande att betrakta som indirekta förluster: 
  

1. Produktions- eller omsättningsbortfall (67 § 2 st 1p 
KöpL) 

 
Såsom indirekt förlust anses förluster som uppstår till följd av 
minskning eller bortfall av produktion eller omsättning. 
Avtalsbrottet skall således resultera i en volymminskning som i 
sin tur resulterar i en förlust. Enbart volymminskningen är inte 
tillräckligt. Förarbetena stadgar att minskningen eller bortfallet 
kan vara av såväl kvalitativ som kvantitativ karaktär. Av 
lagmotiven framgår även att förluster som består i förlorade 
möjligheter att ingå avtal och fullfölja leveransåtaganden skall 
falla under denna punkt.72

 
2.  Annan förlust på grund av att varan inte kan 

utnyttjas på avsett sätt (67 § 2 st 2p KöpL) 
 
Av lagtexten framgår att det ska vara fråga om ”annan” förlust 
på grund av att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt. Förlusten 
skall således inte vara hänförlig till minskning eller bortfall av 
produktion eller omsättning.73  I förarbetena exemplifieras med 
datoranläggningar som inte kan tas i bruk på avsett sätt och som 
därmed drabbar de administrativa funktionerna i ett företag. Det 
andra exemplet i propositionen är rationaliseringsvinster som 
skjuts upp då en maskin inte levereras i tid.74 Herre noterar att 
det gemensamma för exemplen i propositionen är att stadgandet 
blir tillämpligt då avtalsbrottet ”inte menligt drabbar den 
skadelidandes omsättning, utan istället kostnaderna.”75

 
3.  Utebliven vinst vid avtal med tredje man (67 § 2 st 

3p KöpL) 
 
Enligt lagtexten tar detta sikte på utebliven vinst till följd av att 
ett avtal med tredje man fallit bort eller inte har blivit riktigt 
uppfyllt. Ett exempel skulle kunna vara att köparen inte kan sälja 
vidare den köpta varan med vinst eftersom säljaren är i dröjsmål. 
Det poängteras i förarbetena att endast den uteblivna vinsten 
utgör indirekt förlust. Övriga förluster den skadelidande har i 
avtalsförhållandet med tredje man räknas som direkt förlust om 
de inte faller under någon av de andra punkterna i 67 § 2 st 
KöpL. Detta betyder bl. a. i vidareförsäljningssituationen att den 
ersättning för direkt förlust vid fel eller dröjsmål som köparen 

                                                 
72 prop. 1988/89:76 s. 199 
73 Ramberg 1995, s. 667 
74 prop. 1988/89:76 s. 199f 
75 Herre (1996, s. 432 
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kan bli skyldig att utge till tredje man räknas som direkt förlust 
för köparen.76  
 
4.  Annan liknande och svårförutsebar förlust (67 § 2 st 

4p KöpL) 
 
Lagtexten anger att även ”annan förlust, om den varit svår att 
förutse” är att betrakta som indirekt förlust. Enligt förarbetena 
skall det överlämnas åt rättstillämpningen vad som skall anses 
inbegripas under denna punkt.77 Den gängse uppfattningen i 
doktrinen är att denna ”uppsamlingsbestämmelse” är svårtolkad 
och att den därmed skapar osäkerhet.78

 

4.3.6 Direkta förluster 

De direkta förlusterna beskrivs i allmänmotiveringen som ”skador vilka till 
art och omfattning är typiska följder av avtalsbrottet”79 Enligt tidigare 
återgivna förarbetsuttalanden (4.3.3) används dessutom en negativ 
definition av de direkta skadorna: allt som inte är indirekta förluster är 
direkta förluster och därmed ersättningsbara enligt kontrollansvarsreglerna. 
Som exempel på direkta förluster anges i 67 § KöpL: 
 

1.   Utgifter  
 

Begreppet ”utgifter” beskrivs på följande sätt i förarbetena:  
 

”post-, telefon och transportkostnader som har uppstått i samband med 
avtalsbrottet eller kostnader som har varit nödvändiga för att tillfälligt 
kompensera säljarens uteblivna eller felaktiga prestation.”80  

 
I propositionen klargörs dessutom att ”hyra av substitut” och 
”anlitande av utomståendes tjänster” utgör direkta kostnader om 
dessa utgifter uppkommer för att tillfälligt kompensera 
motpartens bristande avtalsuppfyllelse.81  

 
2. Ersättning för prisskillnad 

 
Bestämmelsen måste läsas ihop med 68-69 §§ KöpL.  Den part 
som pga. avtalsbrottet hävt avtalet har möjlighet att få ersättning 
för förändringar i prisnivån på den aktuella varan. Om köpet 
hävs och en täckningstransaktion vidtas med omsorg och inom 
skälig tid läggs priset enligt köpet och priset enligt 

                                                 
76 prop. 1988/89:76 s. 200 
77 prop. 1988/89:76 s. 200 
78 Ramberg 1995, s. 669ff; Herre 1996 s. 441ff 
79 prop. 1988/89:76 s. 47 
80 prop. 1988/89:76 s. 194 
81 prop. 1988/89:76 s. 194 
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täckningstransaktionen till grund för beräkningen av 
prisskillnaden (68 § KöpL). I många fall innefattar därmed 
ersättningen för prisskillnad även kompensation för utebliven 
vinst.82

    Noteras bör att propositionen inte nämner något om tidsvärde 
i samband med 68 § KöpL.83 Problemet att avgöra vad ett ”pris” 
är i fallet med pengars tidspreferens har således inte 
uppmärksammats i propositionen. I förarbetena konstateras dock 
att den ursprungliga transaktionen och täckningstransaktionen 
ibland inte genomförs under samma avtalsvillkor. Det kan t.ex. 
vara frågan om att försäkringskostnaderna fördelas annorlunda 
mellan köpare och säljare. Departementschefen hävdar i 
specialmotiveringen till 68 § KöpL att dessa skillnader ska 
beaktas:  

 
”Om t.ex. transportkostnaderna eller fördelningen av dem mellan 
köpare och säljare är olika vid de två avtalen, kan den ersättningsgilla 
prisskillnaden inte beräknas direkt på grund av priserna vid det första 
köpet och täckningstransaktionen, utan en justering för andra villkor 
som påverkar den totala differensen får då göras.”84  

  
Herre menar att utgångspunkten för beräkning av prisskillnaden 
är ”enkel matematik där en subtraktion genomförs och 
mellanskillnaden är skadeståndet i den delen”.85 Herre anser, i 
linje med propositionsuttalandet, att prisskillnaden måste 
korrigeras med hänsyn till den skadelidandes kostnadsökningar 
respektive kostnadsminskningar som följer av avtalsvillkoren i 
de båda transaktionerna.  

 
3. Utebliven vinst 

 
Givet att den icke-avtalsbrytande parten inte kan hållas skadeslös 
genom en täckningstransaktion kan ersättning för utebliven vinst 
aktualiseras i ett flertal olika typsituationer.86  

 
4. Annan direkt eller indirekt förlust 
 
Som exempel nämns i förarbetena 
 
”förlust på grund av produktionsbortfall som har inträffat hos köparen 
till följd av säljarens dröjsmål med leveransen eller till följd av fel i 
varan. Ett annat exempel är att fel i varan medför ökade driftkostnader 
för köparen. Åtgärder som måste vidtas på grund av avtalsbrottet, t.ex. 
för att minska förlusten, kan förorsaka några köpare direkta utgifter, 

                                                 
82 prop. 1988/89:76 s. 194 
83 prop. 1988/89:76 s. 203f 
84 prop. 1988/89:76 s. 204 
85 Herre 1996, s. 500ff 
86 prop. 1988/89:76 s. 194f). 
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medan motsvarande åtgärder för andra köpare kan innebära ökade 
interna kostnader.”87  
 

Distinktionen mellan direkta och indirekta förluster har mött stundtals besk 
kritik i doktrinen.88 Kritiken baseras bl.a. på att indelningen uppfattas som 
oklar samt att den enligt författarna ger upphov till inkonsekventa och 
principiellt märkliga utfall. 
 

4.4 Analys och tillämpning 

4.4.1 Inledande anmärkningar 

4 kap har fokuserat på skadeståndsbestämmelserna i KöpL. Skadeståndet 
såsom obligationsrättslig påföljd har satts in i sitt sammanhang jämte andra 
påföljder såsom hävning och innehållande av den egna prestationen. Vissa 
grundläggande skadeståndsrättsliga principer (t.ex. adekvansläran) som 
kompletterar ansvarsförutsättningarna i KöpL har behandlats. Dessutom har 
skadeståndslagens indelning i direkta och indirekta förluster behandlats mer 
ingående.  

I detta kapitel kommer skadeståndsfrågan i det inledande 
problemexemplet att analyseras givet att KöpL är tillämplig på 
aktieöverlåtelsen: det förutsätts således att parterna inte har avtalat bort 
tillämpningen av KöpL.89 Följande struktur kan relativt oproblematiskt 
konstateras vid tillämpningen av KöpL på problemexemplet:90

 
-  Köparen A har efter den 1 december 2003 inte medverkat till 

köpet på sätt som skäligen kan förväntas av honom 
-  B har rätt att häva avtalet efter denna tidpunkt eftersom 

avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för säljaren och A insåg 
detta. 

-  B har till följd av A:s bristande medverkan rätt till ersättning för 
bl.a. prisskillnad (57 § 2 st KöpL) 

-  Eftersom köpet hävts och köparen gjort en täckningsförsäljning 
med omsorg skall ersättningen för prisskillnad beräknas med 
utgångspunkt i den ordinarie transaktionen och 
täckningstransaktionen (68 § KöpL) 

 
Framställningen har också visat att utgångspunkten för beräkning av 
skadestånd enligt KöpL är det positiva kontraktsintresset. Principiellt ska 
alltså den icke-kontraktsbrytande parten B försättas i samma ekonomiska 

                                                 
87 prop. 1988/89:76 s. 195 
88 Se t.ex. Herre 1996, s. 682f och Håstad 1998, s. 205. 
89 Problemexemplet återges i sin helhet på s. 4 
90 Naturligtvis ligger det flera antaganden bakom denna schematiska uppställning. 
Exempelvis antas det att A:s bristande medverkan avser åtgärder som skäligen kunde 
förväntats av företaget, att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för B och att A insåg detta 
etc. Dessa antaganden utelämnas för att inte tynga framställningen med material som inte är 
direkt relevant för uppsatsens huvudproblem. 
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situation som om avtalet rätteligen hade fullgjorts. Denna princip påverkas 
dels av uttryckliga stadganden i KöpL, dels av vissa allmänna principer. 
 

4.4.2 Uttryckliga stadganden i KöpL 

När det väl är konstaterat att en parts agerande principiellt medför 
skadeståndsskyldighet enligt systematiken i KöpL (t.ex. 51 § KöpL) blir 
nästa steg att klassificera skadelidandes förlust som direkt eller indirekt med 
utgångspunkt i 67 § KöpL. Denna indelning har, som framställningen visat, 
stor betydelse för ansvarsförutsättningar och bevisbörda. Dessa båda 
moment är av utomordentligt stor praktisk betydelse i skadeståndsprocesser. 

I exemplet har säljaren B lidit skada i form av prisskillnad vilket är en 
direkt skada enligt 67 § KöpL. Ersättningen för prisskillnaden ska enligt 68 
§ KöpL beräknas med utgångspunkt i priset vid köpet och priset vid 
täckningstransaktionen. I enlighet med vad som framkommit ovan (4.3.6) 
har inte problemet med pengars tidsvärde diskuterats särskilt i förarbetena 
till KöpL. Priset för aktierna enligt det ursprungliga köpeavtalet var:  
 
Tidpunkt:   Inbetalning: 
 
31 december 2004  20 Mkr + (60 Mkr * 0,05) = 23 Mkr 
31 december 2005  20 Mkr + (40 Mkr * 0,05) = 22 Mkr 
31 december 2006  20 Mkr + (20 Mkr * 0,05) = 21 Mkr 
 
Detta ska sedan enligt 68 § KöpL jämföras med priset enligt 
täckningsförsäljningen: 
 
Tidpunkt:   Inbetalning: 
 
1 januari 2004  40 Mkr 
 
Återigen framkommer två principiellt skilda sätt att beräkna ersättningen för 
prisskillnad. Dessa båda alternativ är samma alternativ som när problemet 
skulle lösas med utgångspunkt i den allmänna principen om ersättning enligt 
det positiva kontraktsintresset (jfr ovan 3.6). Terminologin är dock 
annorlunda i den köprättsliga kontexten. Det första alternativet för 
beräkning av prisskillnaden enligt 68 § KöpL är: 
 
(1) Eftersom förarbetena inte anger att någon särskild hänsyn ska tas till 
tidsvärde vid beräkning av prisskillnad ska de nominella betalningarna i det 
ursprungliga avtalet räknas samman vilket blir (23 Mkr + 22 Mkr + 21 Mkr) 
66 Mkr. Från detta subtraheras sedan den nominella ersättningen från 
täckningsförsäljningen (40 Mkr) vilket resulterar i en prisskillnad på 26 
Mkr. B skall alltså tillerkännas ersättning för prisskillnad uppgående till 
detta belopp. 
 
Framställningen (4.3.6) har emellertid också visat att skillnader i 
avtalsvillkor mellan huvudtransaktion och täckningstransaktion ska påverka 
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beräkningen av prisskillnaden. I detta fall är de enda skillnaderna mellan 
den ursprungliga transaktionen och täckningstransaktionen köpeskillingens 
storlek och tidpunkterna för utbetalningen. Skillnaden i köpeskillingens 
storlek föranleder inga problem vid tillämpningen av 68 § KöpL. Problemet 
är hur tidsskillnaden ska beaktas vid beräkningen av prisskillnad. 
Förarbetena säger inget om hur detta ska gå till. Dock medför redan det 
faktum att skillnader i avtalsvillkor mellan de båda transaktionerna ska 
beaktas att ovanstående beräkningen är felaktig. I beräkningen (1) tas ingen 
sådan hänsyn. De relevanta slutsatserna på detta stadium av analysen är:  

 
- Beräkningen av ersättningen för prisskillnad ska ta hänsyn 

till skillnader i avtalsvillkor mellan huvud- och 
täckningstransaktionen, samt att 

-  Betalningarnas tidsskillnad är en sådan skillnad i 
avtalsvillkor som ska beaktas.  

 
Innan ett lösningsförslag presenteras ska först ett resonemang föras utifrån 
vissa allmänna skadeståndsrättsliga principer. 
 

4.4.3 Allmänna skadeståndsrättsliga principer 

Såsom tidigare poängterats framgår det av förarbetena att utgångspunkten 
för skadestånd enligt KöpL är det positiva kontraktsintresset. Enligt 
samstämmig uppfattning i doktrinen (3.2–3.3) innebär detta att 
utgångspunkten är att skadeståndet ska försätta den skadelidande i samma 
ekonomiska situation som om avtalet rätteligen hade fullgjorts. Hur 
påverkar denna principiella utgångspunkt beräkningen av skadeståndet som 
enligt KöpL tillkommer B i exemplet? 

Problemet med beräkningsalternativet (1) som redovisats ovan är, att 
det ser begreppet ”pris” i strikt nominella termer. Ingen hänsyn tas till när 
beloppen ska utbetalas till mottagaren. 40 Mkr tillgängliga den 1 januari 
2004 blir enligt detta synsätt lika mycket värt som 40 Mkr tillgängliga den 
31 december 2007. Utifrån vad som framkommit i 2 kap kan detta synsätt 
inte vara riktigt. Jag argumenterade i kap 3.6 att de beräkningar som inte tar 
hänsyn till tidsvärdet ”skriver om” avtalen i skadeståndshänseende. Detta 
äger sin riktighet även när KöpL är tillämplig på transaktionen. Priset enligt 
täckningsförsäljningen är ostridigt 40 Mkr tillgängliga den 1 januari 2004, 
men priset enligt det ursprungliga köpeavtalet var inte 66 Mkr tillgängliga 
den 1 januari 2004. Priset var 23 Mkr tillgängliga den 31 december 2005, 22 
Mkr tillgängliga den 31 december 2006 och 21 Mkr tillgängliga den 31 
december 2007. Att tolka begreppet ”pris” i 68 § KöpL som om 
ursprungsavtalet skulle ha givit säljaren 66 Mkr tillgängliga den 1 januari 
2004 är att överkompensera säljaren. Utgångspunkten i det positiva 
kontraktsintresset, liksom tidigare återgivna förarbetsuttalande, talar alltså 
för att tidsskillnaderna bör beaktas vid beräkningen av prisskillnaden och att 
det ovanstående beräkningsalternativet (1) är felaktigt. 
 Den allmänna principen om ersättning för faktisk nettoförlust (4.2.4) 
anger att beräkningen av skadestånd ska ta hänsyn till även den positiva 
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påverkan på den skadelidandes kostnadssituation som avtalsbrottet medför. 
I exemplet medför avtalsbrottet och därpå följande täckningsförsäljning att 
B befrias från bl.a. finansieringskostnader och alternativkostnader för 
kapitalet genom att få tillgång till 40 Mkr redan 1 januari 2004. Hade avtalet 
fullföljts hade B fått ordna alternativ finansiering under det första året, och 
därefter erhållit 23 Mkr. Finansieringskostnaderna minskar alltså till följd av 
avtalsbrottet. B har dessutom under hela år 2004 möjlighet att få avkastning 
på dessa 40 Mkr vilket man inte hade fått om avtalet hållits. Avtalsbrottet 
fick således till följd att B uppburit intäkter och befriats från kostnader 
företaget annars skulle ha haft. Detta ska principiellt beaktas genom att B 
bara får ersättning motsvarande sin faktiska nettoförlust. 

Något skall också sägas om adekvansregeln. Denna innebär (jfr 4.2.2) 
att endast normala och påräkneliga förluster som följer av avtalsbrottet är 
ersättningsgilla. I problemexemplet är den förlust som aktualiseras av 
avtalsbrottet att köpeskillingen uteblir. Det kan tyckas frestande att hävda 
att eventuella framtida betalningsströmmar skulle falla på adekvansen, men 
så är enligt min uppfattning inte fallet i problemexemplet. Den huvudsakliga 
konsekvensen av avtalsbrottet är att vissa i avtalet specificerade 
inbetalningar uteblir. Det är värderingen av dessa framtida 
betalningsströmmar som diskuteras. Att de avtalsenliga betalningarna 
uteblir kan dock knappast vara en svårpåräknelig (och därmed inadekvat) 
följd av avtalsbrottet.  

 

4.4.4 Lösningsförslag 

Analysen har så långt visat att hänsyn ska tas till skillnaderna i 
betalningstidpunkt mellan huvud- och täckningstransaktionen. Detta har 
förankrats dels i förarbetena till 68 § KöpL, dels i vissa allmänna 
skadeståndsrättsliga principer. Detta har lett till slutsatsen att den typ av 
raka subtraktioner som används i beräkningsalternativ (1) inte är förenlig 
med gällande rätt. Det har dock inte framkommit av dessa rättskällor hur 
denna hänsyn till tidsskillnaden ska tas. 
 Enligt min uppfattning är nuvärdesdiskontering ett funktionellt och 
ändamålsenligt sätt att ta hänsyn till skillnaderna i betalningstidpunkt. 
Genom att diskontera de framtida betalningarna i det ursprungliga avtalet 
med avseende på den tidpunkt då betalningarna inflyter enligt 
täckningstransaktionen blir det möjligt att räkna fram en prisskillnad som 
”rensats” från tidsvärden. Den prisskillnad som räknas fram på detta sätt har 
den i sammanhanget eftersträvansvärda egenskapen att hänsyn har tagits till 
skillnaderna i avtalsvillkor mellan huvudtransaktion och 
täckningstransaktion. Genom detta har förarbetenas krav på hänsyn till 
skillnader i avtalsvillkoren tillgodosetts. 
 Även köplagens principiella utgångspunkt i det positiva 
kontraktsintresset talar för att den ursprungliga transaktionen och 
täckningstransaktionen ska göras jämförbara genom nuvärdesdiskontering. 
Ersättningen ska enligt principen om det positiva kontraktsintresset 
beräknas utifrån vad ett korrekt uppfyllande av avtalet hade givit den 
skadelidande. Genom att diskontera alternativen med avseende på samma 
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tidpunkt kan det avgöras vad ett alternativ hade givit den skadelidande idag. 
Detta principiella konstaterande påverkar sedan hur den konkreta 
beräkningen av prisskillnad enligt 68 § KöpL går till. 
 Det har tidigare klargjorts att framtida betalningsströmmar är mindre 
värda än motsvarande belopp idag (jfr 2 kap). Det har framkommit att ett 
stort problem med att inte ta hänsyn till tidsdiffererensen är att den part som 
enligt avtal skulle ha erhållit pengar i framtiden överkompenseras genom att 
värdet på dessa framtida betalningar inte diskonteras. Principen om 
ersättning för faktisk nettoförlust innebär enligt min uppfattning att värdet 
på de framtida betalningarna ska räknas ned genom diskontering. Den 
skadelidande ska ju inte ha rätt till en större ersättning än sin faktiska 
nettoförlust, och i problemexemplet befrias den skadelidande från bl.a. 
finansieringskostnader under lång tid till följd av avtalsbrottet. Dessutom 
har säljaren möjlighet att placera 40 Mkr från och med den 1 januari 2004, 
vilket ger upphov till intäkter. Avtalsbrottet resulterar således både i 
intäktsökningar och i kostnadsminskningar på den skadelidandes sida. 
Enligt min uppfattning talar därför även principen om compensatio lucri 
cum damno för att beräkningen av prisskillnad enligt 68 § KöpL ska ske 
genom att betalningsströmmarna i den ursprungliga transaktionen och 
täckningstransaktionen diskonteras med avseende på samma tidpunkt (1 
januari 2004 i exemplet). Kalkylräntan uttrycker (jfr ovan 2.3) företagens 
tidspreferens där möjligheten till alternativavkastning på kapital och 
finansieringskostnader m.m. har uttryckts i en räntesats. Diskonteringen av 
de framtida betalningarna innebär i exemplet att de framtida inbetalningarna 
justeras med avseende på finansieringskostnader och alternativavkastning 
på kapitalet. Diskonteringen medför således att hänsyn tas till de 
kostnadsminskningar och ökade intäkter som avtalsbrottet ger upphov till, 
vilket är precis vad principen om ersättning för faktisk nettoförlust stadgar. 
Detta gäller dock bara under den förutsättningen att de intäkter och 
kostnadsminskningar som följer av avtalsbrottet har beaktats vid 
bestämningen av nivån på kalkylräntan. Detta är inte alltid fallet, beroende 
på vilka intäkts- och kostnadskonsekvenser avtalsbrottet får för den 
skadelidande.  
 Prisskillnaden enligt 68 § KöpL bör med hänsyn till det anförda 
beräknas på följande sätt: 
 
Den ursprungliga transaktionen: 
 
Tidpunkt:   Inbetalningar: 
 
31 december 2004  Nuvärdet (1 januari 2004) av 23 Mkr 
31 december 2005  Nuvärdet (1 januari 2004) av 22 Mkr 
31 december 2006  Nuvärdet (1 januari 2004) av 21 Mkr 
 
Täckningstransaktionen: 
 
Tidpunkt:   Inbetalning: 
 
1 januari 2004  40 Mkr 
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Skillnaden i avtalsvillkor beaktas i uppställningen genom att de framtida 
betalningarna diskonteras till samma tidpunkt som betalningarna i 
täckningstransaktionen. Prisskillnaden enligt 68 § KöpL beräknas därefter 
genom att subtrahera 40 Mkr från summan av de diskonterade framtida 
betalningarna enligt den ursprungliga transaktionen. Liksom tidigare 
kommer nuvärdesberäkningen inte att genomföras på detta stadium eftersom 
frågan om vilken kalkylränta som ska användas ännu inte har utretts (se 5 
kap). 
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5 Ränta 

5.1 Allmänt om ränteproblemet 

Framställningen har så långt visat att diskonteringar av framtida 
betalningsströmmar ska göras för att korrekt beräkna skadeståndets storlek i 
ett visst typfall av skadeståndsskyldighet vid avtalsbrott. Detta gäller såväl 
om skadeståndet skall beräknas enligt den allmänna principen om ersättning 
intill det positiva kontraktsintresset som enligt skadeståndsreglerna i KöpL. 
 I de båda föregående analysavsnitten (3.6 och 4.4), där denna 
ståndpunkt motiverats, har dock frågan om vilken räntenivå som ska 
användas vid diskonteringen hittills lämnats obesvarad. I detta kapitel ska 
därför frågan om lämplig räntenivå på kalkylräntan diskuteras.  
 Diskussionen om kalkylräntefoten sker lämpligen med utgångspunkt i 
RänteL. Denna lag, som är generellt tillämplig på penningfordringar inom 
förmögenhetsrätten, innehåller två olika räntefunktioner: avkastningsränta 
och dröjsmålsränta. Kan någon av dessa användas för att schablonmässigt 
avgöra frågan om lämplig kalkylräntefot? Detta diskuteras i kap 5.2 - 5.3.  
  

5.2 Räntelagen 

Räntelagen är enligt dess 1 § tillämplig på penningfordringar inom 
förmögenhetsrättens område. Av 1 § 2 st framgår att RänteL är dispositiv, 
med undantag för 8 § som stadgar att jämkningsmöjligheten är tvingande till 
gäldenärens förmån. I RänteL finns det två huvudsakliga typer av ränta som 
har delvis olika funktioner: avkastningsränta och dröjsmålsränta 
 Enligt RänteL 2 § 1 st utgår inte ränta på fordran för tid innan 
fordringen är förfallen till betalning, om inte annat avtalats. 
Penningförsträckningar anses därmed in dubio vara räntefria under 
löptiden.91 Ett undantag från denna huvudregel återfinns i 2 § 2 st RänteL: 
då prestationer ska återgå till följd av t.ex. hävning utgår ränta från tiden för 
erläggande av betalning till dess betalning sker. Den ränta som enligt 
RänteL utgår innan förfallodagen brukar benämnas avkastningsränta. 
Avkastningsräntans höjd motsvarar enligt 5 § RänteL den av Riksbanken 
fastställda referensräntan med ett tillägg på två procentenheter. 
 Vad avser tiden efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta. Tidpunkten 
från vilken räntan utgår bestäms i vissa fall enligt 4 § RänteL. Exempelvis 
utgår enligt 4 § RänteL ränta i skadeståndsmål från den dag som infaller en 
månad efter det att borgenären framställt krav och presenterat viss 
utredning. Dröjsmålsräntans höjd motsvarar enligt 6 § RänteL 
referensräntan med ett tillägg på åtta procentenheter. 
 

                                                 
91 Mellqvist & Persson 1996, s. 66 
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5.3 Referensränta 

Enligt 9 § RänteL ska en referensränta fastställas för varje kalenderhalvår 
genom särskilt beslut av Riksbanken. Referensräntan skall motsvara den 
ränta som Riksbanken tillämpade vid den huvudsakliga 
refinansieringstransaktion som genomfördes närmast före det 
kalenderhalvår under vilken räntan skall gälla, avrundad till närmast högre 
halva procentenhet.92 Referensräntan återspeglar därför det allmänna 
ränteläget för kortfristiga krediter. (där löptiden understiger ett år). 
Riksbankens referensränta för det andra halvåret 2003 har genom 
Riksbankens beslut fastställts till 3,0 procentenheter.93

 

5.4 Dröjsmålsränta och avkastningsränta 

5.4.1 Dröjsmålsränta 

I allmänmotiveringen framhåller Departementschefen att dröjsmålsräntans 
uppgift är ”framför allt att tjäna som påtryckningsmedel mot gäldenären”94  
Vidare framgår det av förarbetena att: 
 
”Vid bestämmandet av dröjsmålsräntans höjd är det enligt utredningen i huvudsak 
tre kriterier som bör vara avgörande. För det första bör dröjsmålsräntan inte vara 
så låg att det för gäldenären framstår som lönsammare att betala efter än på 
förfallodagen. Härav följer att dröjsmålsräntan bör vara högre än placeringsränta 
eller upplåningsränta på samma risknivå. För det andra bör den legala 
dröjsmålsräntan inte vara så låg att en gäldenär i betalningssvårigheter prioriterar 
betalningen av de fordringar som har en avtalad dröjsmålsränta framför dem vilkas 
räntefot bestäms av lagen. Detta leder till att den legala räntan inte bör vara 
nämnvärt lägre än den ränta som avtalas efter marknadsmässiga grunder. Slutligen 
anser utredningen att dröjsmålsräntan bör vara tillräckligt hög för att även ge 
borgenären viss kompensation för de särskilda olägenheter som han lider genom att 
inte få betalt i rätt tid. [förf:s kursiveringar]”95  
 
Nivån på dröjsmålsräntan ska dessutom överstiga räntan för kortfristiga 
krediter av typen checkräkningar för att utgöra ett effektivt 
påtryckningsmedel.96  

I förarbetena förekommer inte något särskilt uttalande som stadgar att 
reglerna om dröjsmålsränta kan tillämpas analogt. Dock framhålls det att 

                                                 
92 Refinansiering utgörs bl.a. av Riksbankens köp och försäljning av statsskuldväxlar eller 
obligationer till viss räntenivå. Refinansieringen är främst ett penningpolitiskt instrument 
som bl.a. syftar till att reglera penningmängden, och därmed inflationstrycket, i en 
ekonomi. 
93 Riksbankens beslut 2003-06-30, Dnr 2003-253-MOP 
94 prop. 1975:102 s. 88 
95 prop. 1975:102 s. 88 
96 prop. 1975:102 s. 89 
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bestämmelserna i RänteL i allmänhet kan tillämpas analogt även utanför 
förmögenhetsrättens område, t.ex. inom familjerätten.97  
 

5.4.2 Avkastningsränta 

I vissa fall har lagstiftaren ansett att ränta bör utgå även innan en fordran är 
förfallen till betalning. Vid sidan av RänteL förekommer dylika 
räntestadganden bl.a. i Expropriationslagen (6 kap 16 §). Såsom tidigare 
påpekats slår 2 § 2 st RänteL fast att avkastningsränta utgår vid återgång av 
prestationer på grund av hävning från den dagen betalning erlades till dess 
återbetalning sker. Enligt förarbetena till RänteL är stadgandet i 2 § 2 st 
RänteL tillämpligt även då prestationer ska återgå till följd av vissa 
avtalsogiltighetsgrunder.98  

Departementschefen anser i allmänmotiveringen att avkastningsräntan 
kan tillämpas analogt i andra situationer än den som beskrivs i RänteL: 
 
”Den föreslagna bestämmelsen om avkastningsränta torde få betydelse inte bara i 
den situation som den direkt reglerar utan också genom att den kan tillämpas 
analogt i liknande situationer. Ännu viktigare är att regeln gör det möjligt att i olika 
specialförfattningar som innehåller bestämmelser om avkastningsränta hänvisa till 
räntelagen, framför allt dess bestämmelse om avkastningsräntans höjd.”99  
 
Vad avser nivån på avkastningsräntan återfinns följande uttalande i 
förarbetena: 
 
”Vad därefter gäller avkastningsräntans höjd anser utredningen att de skäl som 
inverkar på dröjsmålsräntenivån inte har full motsvarighet i avkastningsfallet. Ofta 
är gäldenären ur stånd att betala redan därför att han inte känner till att han är 
skyldig pengar eller hur stort beloppet är. Att tala om förlust för borgenären är 
mindre träffande eftersom han ännu inte är berättigad att få ut betalningen. En 
annan viktig skillnad är att räntan i de fall, där fordringen ännu inte är förfallen till 
betalning, kan komma att utgå under längre tid och därför kan uppgå till både 
absolut och relativt sett stora belopp. Med hänsyn härtill anser utredningen att 
räntefoten för avkastningsränta bör sättas lägre än för dröjsmålsränta. En lämplig 
utgångspunkt bör vara vad som genomsnittligt sett utgör skälig avkastning vid en 
placering på lång sikt. Liksom när det gäller dröjsmålsränta anser utredningen att 
avkastningsräntan bör knytas till det officiella diskontot. Vidare bör räntefoten 
enligt utredningens mening ligga något högre än den avkastning som gäldenären 
kan uppnå genom att utnyttja det mest förmånliga alternativet för placering på 
bankräkning [förf:s kursiveringar].”100  
 
Avkastningsräntan ska således motsvara den långsiktiga 
alternativavkastningen på kapital. Det framgår dessutom av förarbetena att 
nivån på avkastningsräntan inte är satt för att verka som ett 
påtryckningsmedel.101

                                                 
97 prop. 1975:102 s. 96 
98 prop. 1975:102 s. 94, 115f 
99 prop. 1975:102 s. 94 
100 prop. 1975:102 s. 94 
101 prop. 1975:102 s. 95 
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5.4.3 Individuella ränteförluster 

Såväl dröjsmålsräntan som avkastningsräntan utgår med i lag angiven 
räntefot. Det spelar således ingen roll om den faktiska räntekostnaden vid 
t.ex. dröjsmål för den enskilde borgenären överstiger referensräntan plus 
åtta procentenheter. Det ska dock påminnas om att RänteL är dispositiv: det 
står således parterna fritt att inom skälighetens ramar avtala om dröjsmåls- 
och avkastningsräntenivåer. 
 Av förarbetena framgår att det enligt huvudregeln inte bör finnas 
någon möjlighet till skönsmässig bestämning av dröjsmåls- eller 
avkastningsräntan enligt RänteL.102 Däremot kan det i vissa fall enligt 
förarbetena finnas skäl att ta hänsyn till de individuella förhållandena. Detta 
kan enligt propositionen ske på två sätt; dels genom att särskilda regler 
skapas för vissa typer av fordringar, dels genom att den skadelidande 
kompenseras för sina räntekostnader genom skadestånd. 
 

5.5 Vilka faktorer påverkar kalkylräntan? 

Såsom framkommit i 2 kap är kalkylräntan ett uttryck för företagens 
tidspreferens. Det finns ett flertal anledningar till att företag har 
tidspreferens och beroende på förhållandena i det enskilda företaget vägs 
dessa faktorer samman till en kalkylräntesats. Avseende anledningarna till 
företagens tidspreferens hänvisas till tidigare framställning (2.3). I syfte att 
underlätta för läsaren återges dock nedan huvuddragen i det kapitlet. 

Företag anses i företagsekonomisk teori ha tidspreferens bl.a. av 
följande anledningar: 
 

- Kompensation för väntan (kapitalets alternativkostnad) 
- Kompensation för förlorad köpkraft (inflation) 
- Kompensation för risk (prognossvårigheter) 
- Kompensation för finansieringskostnader  
 

5.6 Bevisbördan för kalkylräntans storlek  

I denna uppsats är framför allt bevisbördan för de rättsfakta som avser 
skadans omfattning relevanta. Med utgångspunkt i Processkommissionens 
uttalanden anses normalt den skadelidande i mål om skadestånd bära 
bevisbördan för skadans inträffande, dess omfattning samt övriga 
omständigheter som utgör grund för skadeståndsskyldighet.103 Ytterligare 
stöd för att det är den skadelidande som bär bevisbördan för skadans 
omfattning kan också återfinnas i de resonemang HD fört angående 
bevisbörda i dispositiva tvistemål. 

                                                 
102 prop. 1975:102 s. 96f 
103 SOU 1926:32 s. 261; SOU 1926:33 s. 149; Fitger 1988, not under 35 kap 1 § 
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Bevisbördan har i rättspraxis fördelats bl.a. utifrån slutsatsen att en av 
parterna borde ha säkrat bevisning om visst rättsfaktum. HD motiverar t.ex. 
placeringen av bevisbördan i NJA 1987 s 668 utifrån ”den naturliga och 
rationella ordningen”. Det är enligt min uppfattning i allmänhet både lättare 
och billigare för den skadelidande att föra bevisning om skadans omfattning. 
Även frågan om vad som är normalt kan påverka bevisbördans placering. I 
NJA 1989 s. 215 påstod ena parten något som ”normalt inte avtalas” i en 
viss avtalstyp och fick bära bevisbördan för påståendet. 
 

5.7 Analys och tillämpning 

5.7.1 Utgångspunkter 

Enligt mitt synsätt finns det två principiellt olika tillvägagångssätt vid 
bestämmandet av kalkylräntans höjd. Dessa är: 
 
- Kalkylräntenivån bör bestämmas utifrån någon form av ränteschablon, 

t.ex. med utgångspunkt i avkastningsräntan i RänteL.  
- De individuella förhållandena på den skadelidandes sida (t.ex. 

finansieringssituation och alternativa avkastningsmöjligheter) bör vara 
utgångspunkten vid bestämningen av kalkylräntenivån. Dessa viktas 
sedan samman till en individuellt bestämd kalkylränta. Ett annat sätt att 
ta hänsyn till de individuella förhållandena är att låta parterna avtala om 
lämplig kalkylräntenivå. 

 
Även olika blandformer av dessa metoder är tänkbara. Dessa båda 
tillvägagångssätt kommer att diskuteras nedan. Den sista utgångspunkten 
för analysen är av processrättslig karaktär:  
 
- Kalkylräntans storlek är en omständighet av omedelbar relevans för en 

rättsföljd (skadestånd) och således i den kontexten ett rättsfaktum.104 För 
att en fullgörelsetalan om visst belopp ska kunna bifallas i ett 
skadeståndsmål, där omständigheterna motsvarar problemexemplets, 
krävs utredning om kalkylräntans storlek. Detta beror på att det är 
kalkylräntenivån som avgör hur stor skada käranden lidit till följd av 
avtalsbrottet. Kalkylräntans status som rättsfaktum är således en viktig, 
låt vara uppenbar, utgångspunkt för analysen. 

 

                                                 
104 Kalkylräntan som rättsfaktum betraktad består i sin tur av flera omständigheter (se 2.3), 
bl.a. genomsnittlig kapitalkostnad och avkastningskrav. I detta avseende är kalkylräntan 
som rättsfaktum jämförbar med andra s.k. komplexa rättsfakta, såsom exempelvis 
vårdslöshet. Notera också att jag genomgående använder begreppet ”omfattning” när det 
gäller skadans storlek. I kalkylräntefallet blir nämligen ”omfattning” och ”värdering” av 
skadan i realiteten samma sak. Både ”omfattning” och ”värdering” av en skada är enligt 
förarbetena rättsfakta (NJA II 1943 s. 449). 
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5.7.2 Dröjsmålsränta som kalkylränteschablon? 

Diskussionen om någon schabloniserad ränta ska användas vid 
bestämmandet av kalkylräntenivån har i detta kapitel tagit sin utgångspunkt 
i RänteL. Såsom framgått av tidigare redogörelse, är RänteL en dispositiv 
lagstiftning som är generellt tillämplig på förmögenhetsrättens område. 
Framställningen har också visat att det finns två räntefunktioner i RänteL: 
avkastningsränta och dröjsmålsränta. Det har i kap 5.4 redogjorts för de 
överväganden som ligger bakom bestämmandet av dessa båda räntenivåer. 
  En ränteschablon kan enligt min uppfattning användas för att 
bestämma kalkylräntans storlek bara om de faktorer som påverkar 
kalkylräntans storlek i huvudsak överensstämmer med de faktorer som 
påverkar nivån på respektive ränteschablon. Saknas en sådan korrelation blir 
det inte meningsfullt att använda ränteschablonen. Räntenivåerna blir då 
inte jämförbara eftersom de uttrycker olika hänsyn och överväganden. De 
överväganden som enligt förarbetena (5.4.1) ligger bakom bestämmandet av 
nivån på dröjsmålsräntan är: 
 
- Dröjsmålsräntan är ett påtryckningsmedel mot gäldenären och ska 

därmed vara högre än placeringsräntan på samma risknivå. 
- Dröjsmålsräntan enligt RänteL bör inte vara lägre än marknadsmässigt 

avtalad dröjsmålsränta. 
- Dröjsmålsräntan ska ge borgenären viss kompensation för olägenheten 

att inte få betalt i tid. 
- Dröjsmålsräntan ska överstiga räntan för motsvarande kortfristiga 

fordringar (checkräkningar eller motsvarande). 
 
En jämförelse med de faktorer som påverkar kalkylräntans storlek (2.3) 
föranleder vissa kommentarer. Dröjsmålsräntan innehåller ett 
påtryckningselement och ska dessutom kompensera borgenären för 
olägenhet vid dröjsmål. Dessa faktorer återfinns inte alls bland de moment 
som bestämmer storleken på kalkylräntan. Däremot innehåller både kalkyl- 
och dröjsmålsräntan ett mått av kompensation för väntan. Med lite god vilja 
kan det även hävdas att dröjsmålsräntan ger borgenären kompensation för 
inflationens köpkraftspåverkan. Det har dock framgått att dröjsmålsräntan 
ska överstiga, inte motsvara, den avkastning marknaden ger för motsvarande 
krediter.  

Enligt min uppfattning är dessa skillnader tillräckliga för att anse att 
dröjsmålsräntan inte bör användas som ränteschablon för kalkylräntan. Jag 
har svårt att se hur dröjsmålsräntan ska kunna användas i detta 
sammanhang. Nivån på dröjsmålsräntan har satts med utgångspunkt i andra 
bevekelsegrunder än de som företagen bestämmer kalkylräntan utifrån. 
Skillnaderna framstår som väsentliga. Till detta tillkommer att det inte 
uttryckts explicit i förarbetena att dröjsmålsräntestadgandet kan tillämpas 
analogt inom andra förmögenhetsrättsliga fält (5.4.1). 
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5.7.3 Avkastningsränta som kalkylränteschablon 

Motsvarande uppställning kan göras för motiven bakom nivån på 
avkastningsräntan: 
 
- Avkastningsräntan ska motsvara skälig avkastning vid en 

alternativplacering på lång sikt och dessutom vara något högre än bästa 
alternativa bankplacering. 

- Avkastningsräntan ska inte verka som ett påtryckningsmedel och inte ge 
borgenären kompensation för olägenheten att inte få betalt i tid. 

 
Avkastningsräntan kan dock sägas uttrycka ett mått av alternativkostnad för 
kapital på lång sikt. Till skillnad från dröjsmålsräntan ska avkastningsräntan 
motsvara, inte överstiga, den bästa alternativa placeringen på lång sikt. 
Detta motsvarar i allt väsentligt det som i kalkylräntesammanhang benämns 
kapitalets alternativavkastning. Precis som dröjsmålsräntan kan 
avkastningsräntan även sägas innehålla ett mått av kompensation för 
penningvärdesförsämringar. Det finns således fog för uppfattningen att 
samtliga de faktorer som i förarbetena motiverar avkastningsräntans höjd 
även ingår som moment i bestämningen av kalkylräntan. Det har också 
framgått (5.4.2) att förarbetena tillåter analog tillämpning av 
avkastningsräntan. 
 Det finns emellertid också olikheter. Bara ett konstaterande av att de 
faktorer som påverkar bestämningen av avkastningsräntan också påverkar 
bestämningen av kalkylräntan innebär inte med automatik att de båda 
räntesatserna skulle uttrycka samma sak. Det finns moment i 
kalkylräntebestämningen som inte finns med bland de faktorer som påverkar 
avkastningsräntan. Detta föranleder en närmare kommentar.  
 Kalkylräntan innehåller ett mått av kompensation för 
finansieringskostnader. En tidigarelagd inbetalning innebär att kostnaden 
för eget och främmande kapital minskar. Detta saknar motsvarighet i 
avkastningsräntan. Kalkylräntan bestäms således med hänsyn till en faktor 
som inte påverkar avkastningsräntans nivå. De båda räntemåtten kan 
därmed inte sägas uttrycka samma sak. Jag anser att denna väsentliga 
skillnad är tillräcklig för att det ska framstå som mindre lämpligt att 
använda avkastningsräntan som schablon för kalkylräntan. 
 De relevanta slutsatserna på detta stadium är således att vare sig 
dröjsmålsränta eller avkastningsränta enligt RänteL bestäms med hänsyn till 
samma faktorer som kalkylräntan. Ingen av dessa räntefunktioner är därmed 
helt lämpliga som ränteschablon för kalkylräntan. De faktorer som 
bestämmer kalkylräntan korrelerar dock bättre med momenten bakom 
avkastningsräntan än de faktorer som bestämmer nivån på dröjsmålsräntan. 
 Denna slutsats innebär emellertid inte att räntenivån på avkastnings- 
respektive dröjsmålsränta inte i det enskilda fallet kan överensstämma med 
kalkylräntenivån för ett företag. Det kan mycket väl förhålla sig så att ett 
företags kalkylränta är 11 % vilket exakt motsvarar nivån på 
dröjsmålsräntan för det andra halvåret 2003. Det är således inte den 
konkreta räntenivån som är felaktig. Ränteschablonerna har dock räknats 
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fram med hänsyn till faktorer som inte är relevanta vid bestämningen av 
kalkylräntans höjd. Detta är den fundamentala skillnaden. 
 

5.7.4 Individuellt bestämd kalkylränta 

5.7.4.1 Utgångspunkter 
 
I föregående kapital konstaterades det att vare sig avkastningsränta eller 
dröjsmålsränta enligt RänteL bestäms med hänsyn till samma kriterier som 
kalkylräntan. Av denna anledning framstod därför dessa båda 
räntefunktioner som mindre lämpliga. Motiven bakom avkastningsräntan 
uppvisade dock mindre avvikelser än dröjsmålsräntan, varför 
avkastningsräntan ansågs vara en bättre schablon.  
 Alternativet till att använda schabloner är att låta kalkylräntan 
bestämmas utifrån de individuella förhållandena i varje enskilt företag. 
Korrekt beräknad kommer kalkylräntan att visa hur stor skada det enskilda 
företaget lider av att tvingas vänta på betalning. Det är också detta mått som 
eftersöks då skadans storlek ska bestämmas i problemexemplet. 
Utgångspunkten för mitt lösningsalternativ är således att kalkylräntan bör 
bestämmas individuellt. 

Detta aktualiserar frågan om ersättning för individuella ränteförluster. 
I kap 5.4.3 framkom det att förarbetena inte medger någon skönsmässig 
bestämning av dröjsmåls- och avkastningsränta. Det är viktigt att notera att 
detta förarbetsuttalande är väl förenligt med idén att kalkylräntenivån bör 
bestämmas individuellt. Vad förarbetetsuttalandet stadgar är att den 
avkastnings- respektive dröjsmålsränta som utgår i de i RänteL 2 - 4 §§ 
specificerade situationerna inte får bestämmas individuellt. Dröjsmålsräntan 
enligt RänteL är således referensräntan med ett tillägg av åtta procent 
oavsett förhållandena på den enskilde borgenärens sida. Det som har 
diskuterats i detta analysavsnitt är huruvida avkastnings- och 
dröjsmålsräntan kan tillämpas analogt som schablon för ett annat räntemått; 
kalkylräntan. Förarbetena till RänteL utgör således inget hinder för en 
individuell bestämning av kalkylräntan. 

Eftersom nivån på kalkylräntan kan få stor betydelse för 
skadeståndens storlek är det dock viktigt att kalkylräntan vid den 
individuella bestämningen inte påverkas av ovidkommande faktorer. Här 
finns det anledning att påminna om att kalkylräntan såsom den 
presenterades i 2 kap är ett verktyg för att i företagsekonomisk kontext 
(investeringssituationer) avgöra frågan om tidspreferensens storlek. När 
kalkylränta används i en juridisk kontext för att avgöra storleken på 
skadestånd grundar sig detta på förekomsten av tidspreferens och att hänsyn 
till detta är nödvändigt för att undvika över- eller underkompensation av den 
skadelidande. Det är dock viktigt att notera att alla de faktorer som 
motiverar kalkylräntans höjd i en investeringssituation där en 
företagsstyrelse har att ta ställning till investeringsalternativ inte 
nödvändigtvis behöver vara samma faktorer som motiverar tidspreferens vid 
en juridisk bestämning av skadans storlek vid avtalsbrott.  
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Kritik kan emellertid riktas mot uppfattningen att kalkylräntenivån bör 
bestämmas med utgångspunkt i de individuella förhållandena på den 
skadelidandes sida.105 Detta kan leda till problem med förutsägbarheten vid 
avtalsbrott. I många fall kan det säkerligen förhålla sig så att den 
kontraktsbrytande parten saknar information om den skadelidandes 
situation, vilket försvårar riskbedömningen av avtalet. Om en part inte är 
fullt insatt i den skadelidandes ekonomiska situation blir det mycket svårt 
att veta vad det skulle kosta att bryta avtalet. Det kan därför hävdas att det i 
första hand bör vara en avtalsfråga att bestämma den kalkylräntenivån som 
ska användas för att beräkna skadans storlek vid avtalsbrott. Jag delar 
uppfattningen att förutsägbarheten kan bli ett problem i vissa situationer.  

Det förekommer vidare i praktiken att parterna avtalar om vilken 
kalkylränta som ska användas för att bestämma skadans storlek när avtalet 
av olika anledningar sägs upp. I NJA 1989 s. 185 rörde tvisten ett 
leasingavtal som stadgade att uthyraren ägde rätt att omedelbart säga upp 
avtalet och återtaga hyresobjektet bl.a. om hyresmannen blev försatt i 
konkurs och att, om avtalet sades upp av uthyraren av sådan anledning, 
uthyraren skulle äga rätt till - förutom hyran och andra belopp som var 
förfallna - skadestånd som, om icke annan skada kunde visas, skulle uppgå 
till hyran för resterande hyrestid diskonterad till nuvärde vid återtagande 
efter 10%. I NJA 1992 s. 728 förekom en liknande avtalsklausul där 
kalkylräntenivån vid uppsägning var avtalad. Några hinder för parterna att 
inom skälighetens ramar avtala om kalkylräntenivån vid avtalsbrott 
föreligger inte. Avtalad kalkylräntenivå blir bara ett sätt för parterna att i 
förväg reglera den ersättningsgilla skadan vid avtalsbrott. Den avtalade 
kalkylräntan skulle därmed till sin kompensatoriska funktion vara snarlik ett 
vanligt avtalsvite. I övriga hänseenden bör inte likheterna med avtalsvitet 
pressas för hårt. 

I de fall där ingen kalkylräntenivå avtalats bör utgångspunkten dock 
vara att kalkylräntan ska bestämmas med utgångspunkt i den skadelidandes 
individuella förhållanden. 

 

5.7.4.2 Ovidkommande faktorer 
 
Innehåller det företagsekonomiska kalkylräntebegreppet då någon sådan 
ovidkommande faktor? I kap 2.3 påvisades det att kalkylräntan innehållet ett 
mått av riskkompensation. Detta föranleder vissa kommentarer. 
Riskkompensation är inte en faktor som påverkar bestämningen av vare sig 
dröjsmåls- eller avkastningsräntans höjd. I den tidigare framställningen har 
det konstaterats att skälet till att kalkylräntan innefattar ett moment av 
riskkompensation är att de exakta framtida betalningskonsekvenserna av en 
investering många gånger är svåra att fastställa. Kalkylräntan sätts då med 
hänsyn till att det finns prognossvårigheter angående de framtida 
betalningarna. Till följd av en högre kalkylränta blir de framtida 
betalningarna på grund av riskmomentet mindre värda.  

                                                 
105 Jag tackar min handledare Peter Westberg för detta påpekande. 
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Jag ställer mig tveksam till att riskkompensation bör ingå som 
moment i den kalkylränta som i den juridiska kontexten ska användas vid 
bestämmande av skadans storlek i det fall som beskrivs i problemexemplet. 
Detta motiveras utifrån följande skäl: om det inte föreligger någon 
nämnvärd osäkerhet angående vilka framtida betalningskonsekvenser som 
ska inträda är det inte heller rimligt att det finns något mått av 
riskkompensation i den kalkylränta som används vid diskonteringen. I det 
inledande problemexemplet anges det exakt i avtalet vilken framtida 
betalning som tillkommer säljaren B. Någon beaktansvärd osäkerhet finns 
inte angående vilket betalningsmönster som kommer att inträffa. I dylika 
fall skulle det förefalla märkligt att vid bestämmande av skadans storlek ta 
hänsyn till ett riskmoment som uppenbarligen inte är för handen. Det måste 
beaktas att kalkylräntan sätts med utgångspunkt i investeringars framtida 
betalningskonsekvenser. I denna uppsats diskuteras ett typfall där ett avtal i 
detalj stadgar vilka betalningar som kommer att inträda. Enligt min 
uppfattning ska därför den kalkylränta som används för att i den juridiska 
kontexten bestämma skadans storlek inte innehålla moment av 
riskkompensation. Det skulle dock möjligen kunna hävdas att viss 
kompensation för insolvensrisk skulle kunna inbegripas i den kalkylränta 
som används i ett skadeståndssammanhang. Möjligheten för detta kan inte 
uteslutas, men det torde stå klart att den riskkompensation som omtalas i 
företagsekonomiska sammanhang inte kan användas okritiskt. 

Analysen har så långt visat att generella ränteschabloner utifrån 
RänteL är mindre lämpliga uttryck för kalkylräntan. Utgångspunkten är 
därför att kalkylräntan ska bestämmas individuellt för varje skadelidande 
om inte kalkylräntenivån har reglerats i avtalet. Korrekt beräknad 
individuell kalkylränta uttrycker den skadelidandes tidspreferens i den 
enskilda skadeståndsprocessen. De faktorer som bestämmer kalkylräntan i 
investeringssammanhang kan dock inte okritiskt användas i den juridiska 
kontexten då storleken på skadestånd vid avtalsbrott ska avgöras. Av denna 
anledning ska inte den kalkylränta som används i problemexemplet 
oreserverat innehålla någon riskkompensation eftersom detta kan vara 
irrelevant i just den situationen (med viss reservation för insolvensrisk). 

 

5.7.5 Bevisbördan för kalkylräntans storlek 

Det konstaterades tidigare i analysen att kalkylräntans storlek är ett 
rättsfaktum. Det ankommer på parterna att i dispositiva tvistemål sörja för 
bevisningen angående detta rättsfaktum (RB 35 kap 6 §). I kap 5.6 visades 
att det är den skadelidande som har bevisbördan för skadans omfattning och 
därmed kalkylräntenivån. Detta motiverades dels utifrån 
Processkommissionens uttalanden, dels utifrån det faktum att det är den 
skadelidande som i allmänhet har bäst möjligheter att säkra bevisning om 
vilken skada han lider. I händelse av process har således den skadelidande 
att föra bevisning om kalkylräntans storlek i det egna företaget. 

I problemexemplet kommer den skadelidande att föredra att skadan 
beräknas utifrån en så låg kalkylränta som möjligt (eftersom de framtida 
betalningarna då inte räknas ned lika mycket vid diskonteringen). Med 
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undantag för inflationen och möjligen delar av kostnaden för externt kapital 
(t.ex. allmänt ränteläge) består kalkylräntan av faktorer där de individuella 
förhållandena i det enskilda företaget blir avgörande. Kalkylräntebegreppet 
är i den meningen ett begrepp som starkt påverkas av de förhållanden som 
särpräglar det enskilda  företaget.  

Eftersom den skadelidande bär bevisbördan för skadans omfattning 
har han således att föra bevisning om de olika delmomenten som 
tillsammans medför viss storlek på kalkylräntan. Uppfylls inte beviskravet 
tappar den bevisskyldige parten målet. Detta sägs dock med reservation för 
vad en tillämpning av 35 kap 5 § RB leder till, se 6 kap nedan. 
 

5.7.6 Kalkylräntan i problemexemplet 

I tidigare analysavsnitt (3.6 och 4.4) har det framkommit att den skada som 
säljaren i problemexemplet lider till följd av avtalsbrottet ska beräknas 
enligt följande: 
 
Ursprunglig transaktion (hypotetiskt händelseförlopp): 
 
Tidpunkt:   Inbetalningar: 
 
31 december 2004  Nuvärdet (1 januari 2004) av 23 Mkr 
31 december 2005  Nuvärdet (1 januari 2004) av 22 Mkr 
31 december 2006  Nuvärdet (1 januari 2004) av 21 Mkr 
 
Täckningstransaktion (faktiskt händelseförlopp): 
 
Tidpunkt:   Inbetalning: 
 
1 januari 2004  40 Mkr 
 
Skillnaden mellan dessa båda ekonomiska utfall motsvarar den skada 
säljaren lider. I detta kapitel har det också visats att kalkylräntan bör 
bestämmas med utgångspunkt i det skadelidande företagets förhållanden. 
Det krävs således flera tilläggsantaganden om den skadelidandes situation 
för att det ska bli möjligt att utföra diskonteringarna och beräkna 
skadeståndet i nominella termer. Antag följande omständigheter på den 
skadelidandes sida: 
 
- Den bästa alternativavkastning företaget kan få på medellång sikt (2004 - 

2006) uppgår till nominellt 7 %. 
- Inflationen uppgår under samma tidsperiod till 2 % årligen. 
- Företagets balansräkning visar att finansieringen sker med 75 % främmande 

kapital och därmed 25 % eget kapital. 
- Ägarnas avkastningskrav på verksamheten motsvarar 12 % och den 

genomsnittliga skuldräntan är 5 %. Den genomsnittliga kapitalkostnaden 
(WACC) uppgår därmed till 6.75 % ((0.75 * 0.05) + (0.25 * 0.12)). 
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Såsom framkommit av 2 kap finns det ingen bestämd regel som anger hur 
kalkylräntan ska vägas samman utifrån dessa olika delmoment. Detta är 
heller inte särskilt märkligt eftersom kalkylräntan är ett företagsinternt mått 
som ska tjäna som beslutsunderlag i investeringssituationer. Olika företag 
väger samman de faktorer som motiverar tidspreferensen på olika sätt. För 
de företag som har många lönsamma alternativa investeringsmöjligheter är 
det naturligt att kapitalets alternativavkastning tillmäts relativt större 
betydelse än övriga faktorer. En annan skadelidande kanske har låg soliditet 
och hög skuldsättningsgrad med räntebärande skulder. För detta företag bör 
den genomsnittliga kapitalkostnaden väga tyngre än övriga faktorer. 
 I händelse av process är det den skadelidande som bär bevisbördan för 
kalkylräntans storlek. I problemexemplet är det således säljaren B som har 
att prestera utredning om dessa omständigheter. Under antagandet att 
kapitalets alternativavkastning och den genomsnittliga kapitalkostnaden 
(WACC) är viktiga faktorer för den skadelidande i problemexemplet kan 
kalkylräntan uppskattas till exempelvis 7 %. Det antas vidare att säljaren 
kan prestera tillräcklig bevisning angående detta rättsfaktum. Det 
ekonomiska utfallet av det ursprungliga avtalet i problemexemplet uppgår 
då till: 
 
Inbetalningsmönster:    Nuvärdesberäkning:106

 
31 december 2004: 23 Mkr   (23 Mkr / 1.07)  =  21.5 Mkr 
31 december 2005: 22 Mkr   (22 Mkr / 1.072) = 19.2 Mkr   
31 december 2006: 21 Mkr   (21 Mkr / 1.073) = 17.1 Mkr
Summa:   66 Mkr   Summa:  57.8 Mkr 
 
Den skada säljaren lider till följd av avtalsbrottet är under angivna 
förhållanden 17.8 Mkr (57.8 Mkr – 40 Mkr). Jag har tidigare hävdat att 
någon part oundvikligen överkompenseras om ingen nuvärdesberäkning 
äger rum. Denna ståndpunkt kan nu konkretiseras i nominella belopp: om 
ingen nuvärdesberäkning av de framtida likviderna äger rum uppgår skadan 
till 26 Mkr (66 Mkr – 40 Mkr). Vid en kalkylränta på 7 % skulle säljaren i 
problemexemplet överkompenseras med 8.2 Mkr (26 Mkr – 17.8 Mkr) om 
ingen hänsyn tas till tidsvärdet. Exemplet visar att överkompensationen 
under vissa omständigheter kan bli ganska betydande. 

                                                 
106 Samtliga beräkningar avrundas till en decimal. 
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6 RB 35 kap 5 § 

6.1 Allmänt om problemområdet 

Det konstaterades i föregående kapitel att kalkylräntan är ett rättsfaktum i en 
viss situation av skadeståndsskyldighet. Den skadelidande bär enligt tidigare 
framställning dessutom bevisbördan för kalkylräntans storlek. Det noterades 
också att kalkylräntebegreppet till största delen är uppbyggt av faktorer där 
de individuella förhållandena hos varje skadelidande blir avgörande. 
Kalkylräntebegreppet har därför stark ”subjektiv” prägel.  

Konstaterandet i föregående kapitel att den skadelidande bär 
bevisbördan för kalkylräntans storlek får till följd att den skadelidande 
tappar målet om han inte uppfyller sin bevisskyldighet. Detta gäller 
emellertid inte oinskränkt. 35 kap 5 § RB lyder: 
 
”Om det är fråga om uppskattning av en inträffad skada och full bevisning om 
skadan inte alls eller endast med svårighet kan föras, får rätten uppskatta skadan till 
skäligt belopp. Så får också ske om bevisningen kan antas medföra kostnader eller 
olägenheter som inte står i rimligt förhållande till skadans storlek och det yrkade 
skadeståndet avser ett mindre belopp” 
 

6.2 Närmare om rekvisiten i RB 35 kap 5 § 

6.2.1 Översikt 

RB 35 kap 5 § ger rätten möjlighet att under vissa förutsättningar uppskatta 
skadan till skäligt belopp. Bestämmelsen är enligt lagtexten fakultativ. De 
rekvisit som skall vara uppfyllda för att rätten ska kunna uppskatta en 
inträffad skada till skäligt belopp är: 
 
- Full bevisning kan inte alls, eller endast med svårighet, föras (RB 35 kap 5 § 

1m)  
 
Eller 
 
- Bevisningen kan antas medföra kostnader/olägenheter som inte står i rimligt 

förhållande till skadans storlek och det yrkade skadeståndet avser ett mindre 
belopp (RB 35 kap 5 § 2 m) 

 
Av förarbetena framgår också att lagrummet inte anses befria part från att 
presentera den utredning som skäligen kan åstadkommas.107

                                                 
107 NJA II 1943 s. 449 
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6.2.2 RB 35 kap 5 § 1 meningen 

Bestämmelsen i RB 35 kap 5 § 1m ger rätten möjlighet att uppskatta skadan 
till skäligt belopp om full bevisning om skadans storlek inte alls, eller 
endast med svårighet, kan föras. I föregående kapitel framkom det att det är 
den skadelidande som normalt bär bevisbördan för skadans omfattning. 
 Regeln kan ses mot bakgrund av att HD i fall där bevissvårigheter 
typiskt sett föreligger medgivit viss bevislättnad. Det normala beviskravet i 
dispositiva tvistemål brukar uttryckas ”styrkt”108, men i de fall där 
bevissvårigheter förekommer har HD justerat beviskravet till exempelvis 
”göra antagligt”.109 Beviskravet kan således justeras även utanför 
tillämpningen av RB 35 kap 5 §. 
 Ekelöf anser att den väsentliga innebörden av RB 35 kap 5 § 1m är att 
även en svag bevisning för skadans omfattning och värde under angivna 
förhållanden skall anses tillräcklig. Regeln får dock inte, enligt Ekelöf, ges 
någon materiell betydelse i den meningen att t.ex. domstolen justerar kravet 
på bevisningen av ansvarsförutsättningarna (t.ex. culpa).110 Det blir således 
fråga om bevislättnad. Fitger menar att en skälighetsbedömning enligt RB 
35 kap 5 § 1m  
 
”kan dock antas i princip innefatta ett krav på åtminstone någon form av 
sannolikhetsövervikt. Det får i vart fall inte vara mer sannolikt att skadan inte 
uppgår till (minst) det utdömda beloppet än att den gör det.”111

 
I rättspraxis har regeln använts vid t.ex. fråga om skadestånd för intrång i 
olika typer av immateriella rättigheter och rätt till släktnamn. I dessa fall har 
det helt saknats kausal bevisning angående skadans storlek.112

 

6.2.3 RB 35 kap 5 § 2 meningen 

Enligt RB 35 kap 5 § 2m får rätten i vissa fall uppskatta skadan till skäligt 
belopp om bevisningen kan antas medföra kostnader eller olägenheter som 
inte står i rimligt förhållande till skadans storlek. Enligt förarbetena medför 
lagrummet att rätten får uppskatta skadans omfattning till skäligt belopp för 
att undvika oproportionerligt stora kostnader för bevisning eller 
tidsspillan.113 Skadorna behöver alltså inte till sin natur vara svårbevisade, 
det räcker med att de medför oproportionerliga kostnader eller olägenheter. 
Enligt förarbetena motiveras regeln främst av processekonomiska skäl. 
 Fitger förordar vid tillämpning av RB 35 kap 5§ 2m ett krav på 
sannolikhetsövervikt: 
 

                                                 
108 Ekelöf & Boman 1992 s. 62 
109 NJA 1992 s. 263 
110 Ekelöf 1992, s. 108 
111 Fitger 1988, not under 35 kap 5 § 
112 NJA 2000 s. 325; NJA 1973 s. 717 
113 prop. 1987/88:1 s. 12f 
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”Även vid tillämpning av den andra meningen torde man i princip böra upprätthålla 
ett krav på åtminstone någon form av sannolikhetsövervikt, dvs. det skall vara mer 
sannolikt att skadan uppgår till (minst) det utdömda beloppet än att den inte gör 
det. I vart fall får det inte vara tvärtom”114

 
Enligt lagtextens utformning kan regeln i 35 kap 5 § 2m RB tillämpas 
endast om det yrkade skadeståndet uppgår till ett mindre belopp. Enligt 
propositionen är beloppsgränsen i den nu upphävda s.k. småmålslagen 
utgångspunkten för bedömningen av vad som är ett mindre belopp (jfr 1 kap 
3 d § RB), även om Departementschefen inte ansåg det nödvändigt att något 
belopp framgår direkt av lagtexten.115

 

6.2.4 Sakfråga eller rättsfråga? 

I doktrinen har det diskuterats i vilken utsträckning skälighetsbedömningen 
i RB 35 kap 5 § utgör en sakfråga eller en rättsfråga samt vilket mandat 
lagrummet ger rätten. Lindblom argumenterar för synsättet att RB 35 kap 5 
§ kan anses reglera både sakfrågor och rättsfrågor.116 Lindblom synes mena 
att valet mellan att betrakta skälighetsbedömningen som en rätts- eller 
sakfråga beror på om det är mest ändamålsenligt att tillämpa de regler i RB 
som är knutna till en omständighets status som rättsfaktum (åberopanden, 
beviskrav m.m.) på skälighetsfrågan. I dylika fall utgör skäligheten en 
sakfråga och bevisning skall föras om denna omständighet. Alternativet är 
enligt Lindblom att ”flytta ner” de regler i RB som berör rättsfakta och 
istället tillämpa dessa på de omständigheter som kommer till direkt 
användning vid skälighetsprövningen. Framstår detta som mer 
ändamålsenligt bör skälighetsbedömningen kategoriseras som en rättsfråga. 
Lindbloms slutsats är att skälighetsbedömningen enligt RB 35 kap 5 § bör 
klassificeras som en rättsfråga. 
 Nordh har presenterat en delvis annorlunda uppfattning om 
lagrummets innehåll.117 Nordh diskuterar, tämligen utförligt, kring olika 
aspekter av problemet. Slutsatsen skiljer sig något från Lindbloms 
uppfattning. Medan Lindblom är av den uppfattningen att skälighetsfrågan 
som sådan utgör rättsfrågan anser Nordh att rättsfrågan handlar om vilket 
beviskrav rätten skäligen skall sätta istället för full bevisning. Nordh menar 
således att skälighetsfrågan inte tar sikte på beloppet, utan på beviskravet. 
Det saknas skäl att i denna uppsats gå närmare in och värdera denna 
meningsskiljaktighet. Här konstateras bara dels att det inte direkt framgår av 
lagtexten att något beviskrav skall fastställas genom dess tillämpning, dels 
att det i doktrinen finns olika uppfattningar kring den närmare tillämpningen 
av lagrummet. 
  

                                                 
114 Fitger 1988, not under 35 kap 5 § 
115 prop. 1987/88:1 s. 12f 
116 Lindblom 1993 s. 324;331 
117 Nordh 1994, s. 81ff 
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6.3 Analys 

6.3.1 Svårigheter att bevisa kalkylräntan 

Antag att omständigheterna motsvarar sakläget i det inledande 
problemexemplet: en part bryter ett avtal som ger den andre parten rätt till 
framtida betalningar. Hur stort skadestånd ska tillkomma den icke-
kontraktsbrytande parten?118 Det har tidigare konstaterats att kalkylräntans 
storlek har omedelbar relevans för rättsföljden skadestånd. Den 
skadelidande måste i händelse av process prestera bevisning angående 
skadans storlek eftersom han bär bevisbördan för detta rättsfaktum.  

Det är inte svårt att se vilka svårigheter som kan uppstå då en viss 
kalkylräntenivå ska bevisas i den enskilda skadeståndsprocessen. Det 
normala beviskravet i dispositiva tvistemål medför att den skadelidande 
måste styrka en viss kalkylräntenivå. Detta är antagligen ingen lätt uppgift. 
Det konstaterades tidigare (not under 5.7.1) att kalkylräntans nivå är ett 
rättsfaktum som i sin tur består av flera omständigheter som tillsammans 
medför viss kalkylräntehöjd. På denna punkt påminner kalkylräntan om 
andra komplexa rättsfakta som t.ex. vårdslöshet. Jämförelsen kan 
exemplifieras med hur vårdslöshet bevisas i t.ex. en process om 
utomobligatoriskt skadestånd med trafikanknytning. Bevisning kring 
förarens sömnighet, val av undermåligt fordon och underlåtenhet att 
använda vindrutetorkare i störtregn kan tillsammans medföra att 
rättsfaktumet ”vårdslöshet” styrks i en sådan skadeståndsprocess. På samma 
sätt kan bevisning föras kring de olika omständigheter som tillsammans 
motiverar viss nivå på kalkylräntan: kapitalets alternativkostnad, 
köpkraftsförsämring och finansieringskostnader.  
 Men hur styrker den bevisskyldige dessa omständigheter som 
tillsammans utgör kalkylräntan? Kostnaden för externt kapital kan utan 
större problem bevisas genom att förebringa låneavtalen och med hjälp av 
balansrapporten uppvisa andelen räntebärande skulder. Inflationstakten kan 
också utan svårighet fastställas med hjälp av Riksbankens rapporter för 
aktuell tidsperiod.119  

Men hur ska kapitalets alternativkostnad i det enskilda företaget 
kunna bevisas? Visserligen kan det presteras bevisning för vad olika 
placeringsalternativ (t.ex. olika sparandeformer) ger för avkastning, men för 
att fastställa avkastningen för den näst bästa resursallokeringen krävs ofta 
betydande kalkylarbete till höga kostnader. För att bevisa 
alternativkostnaden för kapital måste det styrkas att den skadelidande haft 
möjlighet att, istället för att ingå det nu brutna avtalet, använda dessa 
resurser i det näst bästa alternativet som i sin tur hade givit visst mönster av 
inbetalningar. Det är knappast en överdrift att hävda att detta kan medföra 
bevissvårigheter. Detta får till följd att företag som inte har relativt 
kompletta alternativa handlingsplaner för sin kapitalanvändning i en process 

                                                 
118 Problemexemplet återges i sin helhet på s. 4. 
119 Inflationstakten i ekonomin kan enligt min uppfattning mycket väl betraktas som en 
sådan allmänt veterlig omständighet för vilken bevis inte krävs, RB 35 kap 2 § 1 st. 
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endast kan styrka att den bästa alternativa kapitalplacering är vanliga 
kortfristiga bankplaceringar. Reellt sett kanske den skadelidande hade haft 
möjligheter till bättre alternativavkastning än bankplacering. Den 
skadelidande får dock i många fall svårt att styrka någon annan 
alternativkostnad än riskfri ränteplacering. 
 Ägarnas avkastningskrav är också en sådan omständighet som kan bli 
besvärlig att bevisa om det inte finns någon uttalad utdelningspolicy i 
företaget. Utanför de börsnoterade företagen lär det inte vara ovanligt att 
sådana dokument saknas. Ägaren i ett fåmansaktiebolag fattar kanske själv 
beslut om att den balanserade vinsten för föregående verksamhetsår skall 
delas ut. Hur kan det då bevisas att ägaren ska ha en viss avkastningsprocent 
på det satsade egna kapitalet (dvs. kostnaden för eget kapital)? Vad gäller 
för det första verksamhetsåret då det inte finns någon utdelningshistorik att 
falla tillbaka på? Det finns således stora problem att bevisa kostnaden för 
det egna kapitalet. 
 Ett tänkbart alternativ för att försöka styrka kostnaden för det egna 
kapitalet är att åberopa statistiska uppgifter för företag av samma storlek i 
samma bransch. Utifrån boksluten från alla svenska företag sammanställer 
Statistiska Centralbyrån årligen ekonomiska nyckeltal (däribland 
avkastningen på eget kapital) för olika branscher. Indelningen följer den s.k. 
SNI-koden (Svensk Näringsgrensindelning) som tilldelas ett företag när det 
registreras. Dessa statistiska uppgifter om normalförhållandena i liknande 
företag kan säkerligen vara värdefulla för den advokat som söker övertyga 
en domstol eller en skiljenämnd om kostnaden för det egna kapitalet i ett 
visst företag. Det är tänkbart att dessa uppgifter kan ge viss ledning om det 
inte är möjligt att prestera någon bevisning över huvud taget om 
förhållandena i det enskilda företaget. Eftersom uppgifterna om 
avkastningen på det egna kapitalet i aktuell bransch anges med undre 
kvartil, median, och övre kvartil öppnas även möjligheter för argumentation 
med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet. 
 

6.3.2 Lösningsförslag 

Så långt har analysen påvisat betydande bevissvårigheter för vissa av de 
omständigheter som tillsammans utgör kalkylräntans storlek (bevistema). 
Detta gäller framför allt kapitalets alternativavkastning och ägarnas 
avkastningskrav. Framställningen har visat att det finns två principiella sätt 
att processrättsligt hantera dessa bevissvårigheter: 
 
- Justera det normala beviskravet från ”styrkt” till någon lägre nivå utan 

att tillämpa RB 35 kap 5 §. 
- Uppskatta skadans belopp120 genom en skälighetsbedömning samt en 

bevislättnad utifrån RB 35 kap 5 §. 
 
Jag ser alla dessa alternativ som ändamålsenliga. Ett gemensamt problem 
med lösningarna är dock att alla omständigheter som tillsammans utgör 

                                                 
120 Eller beviskravets höjd, med Nordhs synsätt. 
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kalkylräntenivå inte är svåra att bevisa. Det är bara kapitalets 
alternativavkastning och ägarnas avkastningskrav som medför 
bevissvårigheter. De övriga omständigheterna (inflationstakt och kostnad 
för främmande kapital) kan vara relativt enkla att bevisa. Motiverar detta att 
beviskravet för dessa omständigheter tillsammans (kalkylräntenivån som 
rättsfaktum/bevistema) ska sänkas från normalkravet? Så torde vara fallet. 
Svårigheten att prestera bevisning ska avse viss omständighet (rättsfaktum). 
I problemexemplet är det relevanta rättsfaktumet kalkylräntenivån. 
Föreligger problem att styrka detta rättsfaktum kan beviskravet sänkas, 
oaktat att det förekommer viss obalans i bevissvårigheter mellan de olika 
omständigheter som tillsammans medför en viss kalkylräntenivå. 
 Eftersom kalkylräntefrågor i den situation som återges i 
problemexemplet inte varit föremål för prövning i refererad rättspraxis är 
det svårt att veta exakt vilken bevisning som rent praktiskt skulle krävas och 
hur en eventuell justering av beviskravet skulle kunna se ut. Min 
uppfattning är dock att det typiskt sett bör föreligga problem att styrka 
kalkylräntenivån vilket medför att en nedjustering av beviskravet framstår 
som ändamålsenligt. Det framstår dock som svårt att i detta sammanhang 
fastställa exakt vilket beviskrav som ska gälla. 
 Det andra alternativet är att tillämpa 35 kap 5 § RB. Avsikten är inte 
att här ta ställning till vem av Nordh och Lindblom som presenterar de mest 
övertygande argumenten för respektive ståndpunkt. Det är tillräckligt att 
konstatera att en tänkbar tolkning av lagrummet är att det vid 
bevissvårigheter finns en möjlighet att skäligen sänka beviskravet för 
kalkylräntans nivå. Denna uppfattning ligger dessutom i linje med Ekelöfs 
och Fitgers uppfattningar om lagrummet, även om det är oklart exakt vilket 
beviskrav dessa författare förordar istället. Det har tidigare konstaterats att 
det typiskt sett föreligger svårigheter att föra full bevisning om 
kalkylräntehöjden. Med utgångspunkt i detta kan 35 kap 5 § 1m RB mycket 
väl användas för att justera beviskravet.  
 Såsom framgått kan bevisning om kalkylräntans storlek även bli 
kostsam. Detta gäller i synnerhet angående kapitalets alternativavkastning. 
Det kan bli dyrt att i efterhand kalkylera vilka alternativa 
användningsområden det fanns för det kapital som satsades i det numera 
havererade avtalet. Om tvisten rör ett mindre belopp (vilket inte är fallet i 
problemexemplet) kan även 35 kap 5 § 2 m komma till användning med 
hänsyn till oproportionerliga kostnader. Min uppfattning är dock att det i 
första hand är 35 kap 5 § 1m som bör tillämpas. Det framstår dessutom som 
mindre angeläget att nuvärdesberäkna belopp under ett halvt basbelopp (1 
kap 3 d § RB).  Det blir normalt inte fråga om en felmarginal på särskilt 
många hundralappar när beloppen är så små. Utrymmet för att tillämpa 35 
kap 5 § 2m på fall liknande problemexemplet ser jag därför som litet. 
 Sammantaget kan och bör beviskravet för kalkylräntans höjd justeras 
ned på grund av bevissvårigheter. Detta kan ske dels genom en tillämpning 
av rättspraxis, dels genom tillämpning av 35 kap 5 § 1 m RB. Det är 
emellertid svårt att exakt ange det beviskrav som bör gälla. 
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7 Ett praktiskt exempel 

7.1 Allmänt 

Än så länge har framställningen i huvudsak byggt på ett hypotetiskt 
problemexempel som diskuterats utifrån innehållet i rättskällor och 
företagsekonomisk teori. I detta kapitel kommer ett avgörande från Svea 
Hovrätt121 att diskuteras närmare. Fallet belyser på ett bra sätt de problem 
som kan uppstå vid praktisk tillämpning av tidsvärden vid 
skadeståndsberäkning. Detta avgörande är inte refererat i RH och, såvitt jag 
kunnat finna, inte heller kommenterat i litteraturen. 
 

7.2 Omständigheterna i fallet 

7.2.1 Bakgrund 

Kommanditbolaget SEGULAH I (”Segulah”) var ett riskkapitalbolag som 
bestod av tio kommanditdelägare.  Komplementär i detta kommanditbolag 
var aktiebolaget Segulah Ventures I. Bolagets verksamhet bestod i att 
förvärva och utveckla mindre och medelstora bolag, för att sedan avyttra 
eller börsnotera de förvärvade bolagen. Aktiebolaget Seelig (sedermera BTJ 
Seelig AB, ”Seelig”) är ett grossist- och distributionsföretag verksamt i 
bokbranschen. Aktiebolaget ägdes då av ett större antal fysiska och juridiska 
personer med anknytning till bokbranschen. 
 I december 1997 tillkännagav Segulah sin avsikt att förvärva Seelig. 
Kommanditbolaget lämnade ett skriftligt förvärvsanbud till aktieägarna i 
Seelig. Anbudet bestod av två betalningsalternativ, och Seeligs aktieägare 
fick själva välja vilket alternativ de föredrog. Dessa alternativ var: 
 

a. 12.25 kronor per aktie, att erläggas kontant senast inom tre 
bankdagar efter genomförd due diligence (”kontantalternativet”). 

b. 14 kronor per aktie att erläggas senast inom tre bankdagar efter 
genomförd due diligence i form av kontant betalning uppgående 
till 10 kronor per aktie och genom överlämnandet av en revers på 
ett belopp av 4 kronor per aktie. Reversen förfaller till betalning 
den 25 februari 2002 och årlig ränta utgår med 10 %. Denna ränta 
förfaller till betalning den 31 december varje år med början den 31 
december 1998. Återstående ränta för 2002 förfaller till betalning 
samtidigt som kapitalbeloppet, dvs. den 25 februari 2002.  
(”reversalternativet”) 

 
De aktieägare som valt reversalternativet hade dessutom enligt anbudet 
möjlighet att fram till den 16 februari 1998 istället välja att få ersättning 
enligt kontantalternativet. Anbudet var vidare villkorat av att aktieägare i 
                                                 
121 dom 2000-11-08 i mål nr T 8566-99 
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Seelig motsvarande minst 90 % av aktierna och rösterna i bolaget vid viss 
tidpunkt skulle ha accepterat anbudet. Ett ytterligare villkor i anbudet var att 
det vid den due diligence som köparen genomförde inte framkom någon 
tidigare okänd information rörande Seelig som på väsentligt sätt negativt 
avvek från den bild som förmedlats av bolaget under ett tidigare skede. 
 Den 26 januari 1998 inledde Segulah en due diligence, men denna 
avbröts den 27 januari 1998 eftersom det då framkommit att VD i Seelig 
inte avsåg fortsätta som VD i företaget. Ägarna i Seelig uppmanade Segulah 
att fullgöra avtalet, vilket dock inte skedde. I slutet av april 1998 hävde 
aktieägarna i Seelig avtalet och täckningsförsålde aktieposterna. 
Betalningen från täckningsförsäljningen uppgick till 10 kr 74 öre per aktie 
och kom säljarna tillhanda den 1 maj 1998. Seeligs aktieägare väckte 
därefter talan mot Segulah. 
 

7.2.2 Yrkanden och grunder 

7.2.2.1 Yrkanden 
 
Aktieägarna i Seelig yrkade att rätten skulle förplikta Segulah att till 
kärandena utge vissa belopp jämte dröjsmålsränta enligt 6 § RänteL. De 
yrkade beloppens storlek varierade med hänsyn till varje ägares 
aktieinnehav och vilket betalningsalternativ som valts. Segulah bestred 
yrkandena, men vitsordade vissa belopp såsom skäliga i och för sig. 
Beräkningen av yrkandenas storlek och de av svaranden vitsordade 
beloppen förklaras nedan (7.2.3.2 – 7.2.3.3). 
  

7.2.2.2 Grunder 
 
Kärandena åberopade att ett bindande avtal hade uppkommit. Segulahs 
anbud hade accepterats av ägarna i Seelig. Eftersom Segulah brutit avtalet 
var företaget skadeståndsskyldigt mot kärandena. Skadan skulle beräknas 
till skillnaden mellan vad kärandena skulle ha erhållit om Segulah fullföljt 
avtalet och vad kärandena faktiskt erhöll vid den täckningsförsäljning som 
ägde rum.  
 Svaranden åberopade i första hand att anbudet var villkorat av att bl.a. 
due diligenceundersökningen inte utvisade någon väsentlig negativ 
avvikelse från den bild av Seelig som förmedlats på ett tidigare stadium. Det 
faktum att VD i Seelig, vars personliga egenskaper var viktiga, sade upp sig 
utgjorde en sådan väsentlig negativ avvikelse. Något bindande avtal hade 
därför inte kommit till stånd. Som andrahandsgrund åberopades att det var 
en väsentlig och för säljarna synbar förutsättning för avtalet att VD i Seelig 
stannade på sin tjänst. Den förutsättningen hade brustit i och med att VD 
lämnade Seelig.  
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7.2.3 Parternas ståndpunkter i värderingsfrågan 

7.2.3.1 Allmänt 
 
Detta fall aktualiserade flera frågeställningar inom civilrätten, t.ex. 
avtalstolkning och tillämpning av förutsättningsläran. I detta sammanhang 
är dock bara beräkningen av skadestånd av särskilt intresse. Parterna hade i 
fallet olika uppfattningar om hur värdet av kontant- och reversalternativet 
skulle beräknas. Ersättningen från täckningsförsäljningen var dock ostridig 
mellan parterna, liksom varje kärandes aktieantal. 
 

7.2.3.2 Kontantalternativet 
 
Kärandena menade att ersättningen från täckningsförsäljningen (10 kr 74 
öre per aktie) skulle nuvärdeberäknas med avseende på tidpunkten 30 
januari 1998 (dvs. tre bankdagar efter det att Segulah avslutat sin due 
diligence). Detta var den tidpunkt vid vilken Segulah enligt anbudet senast 
skulle ha betalat. Ersättningen från täckningsförsäljningen kom säljarna 
tillhanda först den 1 maj 1998 (dvs. tre månader senare). Enligt kärandena 
skulle alltså skadan i kontantalternativet beräknas enligt följande: 
 
Täckningsförsäljning:  10 kr 74 öre per aktie tillgängligt den 1 maj 1998 
Segulahs anbud:  12 kr 25 öre per aktie tillgängligt den 30 januari 1998. 
 
Ersättningen från täckningsförsäljningen ska enligt kärandena 
nuvärdeberäknas med utgångspunkt i en kalkylränta på 3 %, vilket enligt 
kärandens beräkning ger ett nuvärde (den 30 januari 1998) motsvarande 10 
kr 66 öre per aktie.122 Den låga kalkylräntenivån motiverades enligt 
kärandena av bankernas dåvarande inlåningsränta och inflationsläget. 
Kärandena menade också att det i den bransch där säljarna är verksamma 
inte fanns lönsammare investeringsalternativ på kort sikt. Den skada som 
säljarna enligt kärandenas uppfattning lidit uppgick således till 1 kr 59 öre 
per aktie (12 kr 25 öre – 10 kr 66 öre). Multipliceras detta med antalet 
aktier räknas det yrkade skadeståndet fram för de ägare som accepterat 
kontantalternativet. 

Svarandens uppfattning var att ersättningen från 
täckningsförsäljningen inte skulle nuvärdeberäknas över huvud taget 
eftersom kärandena hade yrkat dröjsmålsränta som omfattar den tid som 
kärandena vill nuvärdeberäkna. Skadan uppgår till skillnaden mellan priset 
enligt anbudet och ersättningen från täckningsförsäljningen. Med hänsyn till 
detta ansåg svaranden att skadan per aktie enligt kontantalternativet uppgår 
till 1 kr 51 öre (12 kr 25 öre – 10 kr 74 öre). Ingen nuvärdesberäkning har 
då skett. Följaktligen: multipliceras detta belopp med antalet aktier räknas 
det belopp fram som av svaranden vitsordats såsom skäligt i och för sig. 
  

                                                 
122 Månadskalkylräntan blir enligt kärandenas resonemang 0.25 % (0.03 / 12). 
Nuvärdesberäkningen blir då: 10.74 * 1.0025-3 = 10.66 
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7.2.3.3 Reversalternativet 
 
Enligt reversalternativet skulle priset per aktie vara 10 kr i kontant betalning 
och en revers motsvarande 4 kr. Villkoren för reversen har återgivits ovan 
(7.2.1). Parterna hade i processen olika uppfattningar om hur värdering och 
nuvärdesberäkning av reversen skulle ske. 
 Kärandena menade att utgångspunkten för nuvärdesberäkningen av 
reversens inbetalningsmönster skulle vara den 30 januari 1998. Liksom 
tidigare utgick kärandena från en kalkylräntenivå på 3 %. Enligt kärandenas 
uppfattning skulle skadan ha beräknats enligt följande: 
 
Inbetalningar:      Nuvärde (30 januari 1998): 
 
31 december 1998: 37 öre (ränta)123   36 öre 
31 december 1999: 40 öre (ränta)   38 öre 
31 december 2000: 40 öre (ränta)   37 öre 
31 december 2001: 40 öre (ränta)   36 öre 
25 februari 2002: 4 kr 7 öre (kapital + ränta)124 3 kr 57 öre 
        5 kr 3 öre 
 
Detta gav ett sammanlagt värde av reversalternativet på 15 kr 3 öre per aktie 
(10 kr + 5 kr 3 öre). Från detta subtraherades sedan nuvärdet (den 30 januari 
1998) av ersättningen från täckningsförsäljningen som enligt kärandena 
uppgick till 10 kr 66 öre. Beräkningen av detta belopp har skett på samma 
sätt som enligt kontantalternativet. Den sammanlagda skadan per aktie blev 
enligt kärandena då 4 kr 37 öre (15 kr 3 öre – 10 kr 66 öre). 
 Svaranden menade att kärandens uppfattning i reversalternativet 
innebar ”ränta på ränta”. Eftersom reversen löpte med 10 % ränta saknades 
grund för att även yrka dröjsmålsränta. Svaranden var också av den 
uppfattningen att kärandens val av kalkylränta var felaktigt. Den alternativa 
avkastningen skulle inte vara avgörande utan det viktiga var vad värdet av 
reversen var just då (vad en potentiell köpare var beredd att betala för 
reversen). Marknadsvärdet skulle därmed påverkas av kommanditbolagets 
eventuellt bristande betalningsförmåga. Med utgångspunkt i detta 
tillämpade svaranden en kalkylränta på i första hand 35 % och i andra hand 
31.25 %. Detta resulterar i följande uppställning vid en kalkylränta på 35 %. 
Samtliga nuvärdesberäkningar av delposterna är rekonstruerade av 
författaren eftersom det i referatet endast återges det sammanlagda nuvärdet 
av inbetalningarna. 
 
Inbetalningar:      Nuvärde (30 januari 1998): 
 
31 december 1998: 37 öre (ränta)   27 öre 
31 december 1999: 40 öre (ränta)   22 öre 
31 december 2000: 40 öre (ränta)   16 öre 
                                                 
123 Notera att denna räntepost endast avser ränta för 11 månader (eftersom avtalet slöts i 
slutet av januari). 
124 Detta belopp framgår inte direkt av rättsfallsreferatet. Jag har rekonstruerat det enligt 
följande: 4 kr + 2 månaders ränta vid en årsräntesats på 10% (dvs. ränta 1 januari 2002 – 
25 februari 2002). 
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31 december 2001: 40 öre (ränta)   12 öre 
25 februari 2002: 4 kr 7 öre (kapital + ränta)  1 kr 22 öre 
        1 kr 98 öre125

 
Med utgångspunkt i detta ansåg svaranden att skadan i reversalternativet i 
första hand uppgick till 1 kr 24 öre per aktie (10 kr + 1 kr 98 öre – 10 kr 74 
öre) och i andra hand till 1 kr 44 öre per aktie (vid en kalkylränta på 31.25 
%)126. Dessa belopp per aktie motsvarar också vad svaranden vitsordat 
såsom skäligt i och för sig. 
 

7.3 Tingsrättens bedömning 

Stockholms tingsrätt (dom 1999-10-22) gjorde bedömningen att den bild 
Segulah fick av Seelig på grund av VD:s uppsägning kom att på ett 
uppenbart och väsentligt sätt avvika från den bild Segulah givits inför 
förvärvet. Enligt tingsrättens bedömning hade Segulah därför stöd i 
anbudsvillkoren för att avbryta förvärvet. Med hänsyn till detta ansågs inte 
något avtal ha kommit till stånd, och skadeståndsskyldighet kunde därför 
inte aktualiseras. Käromålen ogillades.  
 

7.4 Hovrättens bedömning 

7.4.1 Allmänt 

Domen överklagades till Svea Hovrätt. Aktieägarnas yrkanden i hovrätten 
var i allt väsentligt samma som vid tingsrätten. Segulah bestred ändring av 
tingsrättens dom. Parterna åberopade i hovrätten samma grunder som i 
tingsrätten, dock med vissa ändringar som inte är relevanta här eftersom de 
inte berör värderingsfrågan. 
 Hovrätten konstaterade att VD:s uppsägning inte innefattade en sådan 
väsentlig avvikelse från den bild av Seelig som förmedlats att Segulah hade 
ägt frånträda avtalet i enlighet med anbudsvillkoren. Vidare fann hovrätten 
att den förutsättning som bestod i VD:s fortsatta engagemang inte varit 
synbar för aktieägarna i Seelig. Förutsättningsinvändningen godtogs därmed 
inte. Detta ledde sammantaget till ståndpunkten att Segulah varit bundet av 
sitt anbud och att Segulahs vägran att fullfölja avtalet berättigat kärandena 
att häva avtalet och kräva skadestånd. 
 

                                                 
125 Den noggranne läsaren upptäcker här en öresdifferens. I referatet anges att summan är 1 
kr 98 öre. Enligt min rekonstruktion blir summan 1 kr 99 öre. Denna lapsus bjuder jag 
opponenten på. 
126 Beräkningen utifrån kalkylräntan på 31.25 % blir i princip likadan som vid de andra 
beräkningarna. Den enda skillnaden är kalkylräntan. Beräkningen utelämnas därför här. 
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7.4.2 Skadeståndsberäkningen 

7.4.2.1 Kalkylräntans storlek 
 
Hovrätten konstaterade angående kalkylräntans storlek: 
 
”Segulahs ståndpunkt, innebärande att nuvärdesberäkningen av reversfordringen 
skall ske med beaktande av risken för Segulahs bristande betalningsförmåga är 
således inte relevant. […] Den av Segulah införda utredningen ger därför inte heller 
någon ledning vid prövningen av diskonteringsfrågan. Inte heller kan den av 
klagandena hävdade ståndpunkten att nuvärdesberäkningen skall ske utgående från 
ett avkastningskrav om tre procent godtas. Ett så lågt avkastningskrav kan man 
finna på investeringar som förväntas vara värdebeständiga.” 
 
Vidare anfördes: 
 
”Det är tydligt att möjligheterna till alternativ placering av en aktielikvid måste ha 
tett sig olika för de skilda klagandena samt att dessa skiftar även med storleken på 
likviden. Merparten av klagandena är näringsidkare. Utredningen ger dock inte 
något underlag för en individuell bedömning utan diskonteringsräntesatsen måste 
[…] bestämmas generellt. Utredningen innehåller inte något som ger bättre 
underlag för att bestämma skadan än den ledning som den i reversalternativet 
avtalade räntesatsen ger. Hovrätten finner därför att den procentsatsen skäligen kan 
tillämpas vid nuvärdesberäkningen av såväl kapitaldelen som ränteposterna.” 
 
Hovrätten fann således att diskontering skulle ske med en kalkylräntenivå 
på 10 %. 
 

7.4.2.2 Reversalternativet 
 
Hovrätten slog fast följande: 
 
”När det gäller att beloppsmässigt bestämma skadan har tidsfaktorn betydelse med 
hänsyn till att reversalternativet innefattade att en del av likviden skulle erläggas i 
framtiden. […] Detta föranleder att dessa poster måste nuvärdesberäknas” 
 
De säljare som valt reversalternativet hade möjlighet att fram till den 16 
februari 1998 istället välja att få ersättning enligt kontantalternativet. 
Hovrätten noterade att om hänsyn också togs till betalningsfristen på tre 
dagar överstiger reversernas löptid endast obetydligt fyra år. Vidare hävdas 
det i domskälen: 
 
”Med hänsyn till de svårigheter som är förbundna med att tillämpa den formel för 
nuvärdesberäkning [samma formel som i kap 2.7, förf:s anm.] som parterna synes 
vara ense om när tidsfaktorn utgörs av brutna terminer beräknar hovrätten skadan 
utifrån en löptid om fyra år. Den i anbudet utställda räntan avser ränta om tio 
procent under hela löptiden. Den skillnad som vid nuvärdesberäkningen kan följa 
av att räntan skulle förfalla till betalning per årsskiftena är i detta sammanhang 
försumbar.” 
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Hovrätten konstaterade också att täckningsförsäljningen av aktierna inte 
kunnat ske tidigare än vad som faktiskt skedde. Detta berodde på att 
aktieägarna i Seelig ensidigt hade utsträckt fristen för Segulahs fullgörande 
av avtalet. Mot bakgrund av detta godtog hovrätten Segulahs inställning att 
nuvärdesberäkning av ersättningen från täckningsförsäljningen (10 kr 74 öre 
tillgängliga 1 maj 1998) inte skall ske. 
 Skadan per aktie enligt reversalternativet uppgick således enligt 
hovrättens bedömning till 3 kr 26 öre (10 kr + 4 kr – 10 kr 74 öre). 
 

7.4.2.3 Kontantalternativet 
 
Eftersom hovrätten konstaterat att någon nuvärdesberäkning av ersättningen 
från täckningsförsäljningen inte skulle ske uppgick skadan per aktie enligt 
kontantalternativet till 1 kr 51 öre (12 kr 25 öre – 10 kr 74 öre). Detta 
motsvarade priset enligt kontantalternativet minus den odiskonterade 
ersättningen från täckningsförsäljningen. 
 

7.4.2.4 Dröjsmålsränta 
 
Svaranden invände, såsom tidigare framkommit, att det saknades grund för 
att yrka dröjsmålsränta i och med att reversalternativet löpte med ränta. 
Hovrätten godtog inte den invändningen utan framhöll istället: 
 
”Vid bestämmandet av den skada som avtalsbrottet lett till för de aktieägare som 
accepterat reversalternativet har värdet av framtida, till följd av avtalsbrottet 
uteblivna betalningar, beräknats per tiden för avtalsbrottet. Det är därvid likgiltigt 
om de uteblivna betalningarna avser kapital eller ränta. Hade skadan gäldats senast 
per dagen för delgivning av stämningen hade den skadelidande kunnat få 
avkastning på hela skadeståndet från denna dag. Ett bifall till yrkandet avseende 
dröjsmålsränta har inte annan effekt än den med denna ränta avsedda, nämligen att 
eliminera att den som är berättigad till betalning inte lider någon förlust till följd av 
tidsutdräkten i rättegången.” 
 

7.5 Analys 

7.5.1 Kontantalternativet 

Det var ostridigt mellan parterna att priset enligt kontantalternativet uppgick 
till 12 kr 25 öre per aktie att betalas senast tre bankdagar efter genomförd 
due diligence. Segulah avbröt sin due diligence den 27 januari 1998. Om 
Segulah rätteligen fullföljt avtalet skulle betalningen ha erlagts den 30 
januari 1998. Till följd av Segulahs vägran att fullfölja avtalet hävde 
säljarna avtalet och täckningsförsålde aktierna. Betalningen på 10 kr 74 öre 
per aktie kom säljarna tillhanda den först den 1 maj 1998. Följande 
uppställning kan därmed göras: 
 
Hypotetiskt händelseförlopp:  
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Tidpunkt:    Inbetalning: 
 
30 januari 1998   12 kr 25 öre per aktie 
 
 
Faktiskt händelseförlopp: 
 
Tidpunkt:    Inbetalning: 
 
1 maj 1998    10 kr 74 öre per aktie 
 
Parternas uppfattning skilde sig främst på punkten om ersättningen från 
täckningsförsäljningen ska nuvärdesberäknas eller inte. Kärandena ansåg att 
nuvärdesberäkning ska göras eftersom de fick betalt först den 1 maj 1998 
istället för den 30 januari 1998. Svarandens uppfattning var att någon 
nuvärdesberäkning inte skulle ske eftersom dröjsmålsränta yrkats. Hovrätten 
fann att någon nuvärdesberäkning av täckningsersättningen inte skulle ske 
eftersom kärandena ensidigt utsträckt fristen för fullgörandet av avtalet. 
 Detta föranleder flera kommentarer. Kärandenas argumentation 
förefaller principiellt riktig utifrån ovanstående uppställning: 
nuvärdesberäkning av täckningsersättningen måste ske för att kompensera 
säljarna för den senarelagda inbetalningen. Ersättningen från det faktiska 
händelseförloppet görs genom diskonteringen jämförbar med ersättningen 
från det hypotetiska händelseförloppet. Skadeståndsberäkning vid 
avtalsbrott handlar, som tidigare hävdats, om en jämförelse mellan det 
ekonomiska utfallet av det hypotetiska och faktiska händelseförloppet. 
Utfallen måste därvid göras jämförbara. Diskonteras inte beloppen med 
avseende på samma tidpunkt kommer konsekvensen att bli att någon part 
oundvikligen över- eller underkompenseras. Kärandens uppfattning 
överensstämmer därmed i princip med den ståndpunkt som här framförts i 
tidigare analysavsnitt. Det stora problemet med kärandenas uppfattning är 
att den inte tar hänsyn till eller resonerar kring betydelsen av den ensidiga 
utsträckning av fullgörandefristen som kärandena gjorde och vilken 
betydelse detta kan tänkas få i diskonteringsfrågan. Utsträckningen av 
fullgörandefrist gör diskonteringsfrågan avsevärt mycket mer komplex, se 
nedan. Kärandenas argumentation bygger på att utsträckandet av 
fullgörandefristen inte alls bör påverka frågan om nuvärdesberäkning av 
täckningslikviden. Som framställningen kommer att visa nedan bygger 
denna ståndpunkt på avsevärda förenklingar av rättsläget. 

 Svarandens uppfattning är i vissa avseenden förbryllande. Såsom 
framkommit i den tidigare framställningen (5.7.2) har dröjsmålsräntan en 
helt annan funktion än kalkylräntan. Dröjsmålsräntan är i detta sammanhang 
bl.a. avsedd att kompensera borgenären för tidsåtgången i händelse av 
process och att verka som ett påtryckningsmedel. Dröjsmålsräntan löper 
enligt RänteL från dagen för delgivning av stämningen. Kalkylräntans 
uppgift är att med hänsyn till pengars tidsvärde göra belopp som blir 
tillgängliga vid olika tidpunkter jämförbara. Det har tidigare visats att 
skillnaderna är stora mellan de faktorer som motiverar kalkylräntan 
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respektive dröjsmålsräntan. Svarandens argumentation verkar i denna del 
bygga på en oklar uppfattning av skillnaden mellan dessa båda 
ränteinstruments användning.  
  Hovrätten valde att inte nuvärdesberäkna ersättningen från 
täckningsförsäljningen. Detta motiverades med hänsyn till att kärandena 
ensidigt utsträckt fullgörandefristen för Segulah och att 
täckningsförsäljningen därmed inte kunde ha skett tidigare. Motsatsvis 
framgår att täckningslikviden hade nuvärdesberäknats om någon 
utsträckning inte skett. Hovrätten beräknar skadeståndet som om betalning 
enligt kontantalternativet skulle erläggas tre månader och tre dagar efter 
avslutad due diligence. Vad det ursprungliga anbudet i själva verket 
stadgade var dock att betalning skulle erläggas tre dagar efter genomförd 
due diligence. Skadestånd enligt det positiva kontraktsintresset ska, som 
framkommit, bygga på jämförelsen mellan det ekonomiska utfallet av det 
hypotetiska och det faktiska händelseförloppet. Då måste också det 
hypotetiska händelseförloppet rekonstrueras på ett sätt som har stöd i 
anbudet. Har hovrätten då erforderligt stöd för sin uppfattning i Segulahs 
anbud? Utgår bedömningen från situationen innan kärandena utsträckt 
fullgörandefristen är svaret helt uppenbart nej. Enligt anbudet skulle 
Segulah erlägga betalning tre bankdagar efter avslutad due diligence. Med 
denna utgångspunkt är diskonteringsfrågan inte särskilt svårlöst. Det är 
också denna rättsliga bedömning som kärandesidan utgår från och 
sedermera ”kör fast i” med sin argumentation i diskonteringsfrågan. Utgår 
man, vilket hovrätten också gör, från situationen efter utsträckningen blir 
frågan mer komplex. Vilken betydelse för diskonteringsfrågan har då det 
ensidiga utsträckandet av fullgörandefrist? 

Hovrättens domskäl ska inte beskyllas för att vara överdrivet 
klarläggande. Det enda hovrätten säger i domskälen är att 
nuvärdesberäkning av täckningslikviden inte skall äga rum eftersom 
kärandena ensidigt utsträckt fristen för fullgörande. Ett sätt att motivera och 
förklara hovrättens ståndpunkt är att hävda att kärandenas ensidiga utökning 
av Segulahs fullgörandefrist skulle innefatta ett civilrättsligt bindande 
avstående från anbudets ursprungliga innehåll. Kärandena skulle därmed 
medvetet ha avstått från vissa fördelar genom att utsträcka 
fullgörandefristen. En ändring av avtalsinnehållet kan i denna situation ske 
på två sätt: utökningen av fullgörandefrist kan bli bindande dels genom att 
hävda att ett nytt avtal kommit till stånd genom kärandenas ensidiga 
agerande, dels genom att hävda att utökningen av fullgörandefrist innebär 
att kärandenas avtalstillämpning i strid med ordalydelsen grundas på kulans 
eller eftergift av det ursprungliga avtalet. Att ett nytt avtal skulle komma till 
stånd genom kärandenas agerande ser jag som i princip uteslutet, eftersom 
det är fråga om en ensidig rättshandling. Någon utväxling av 
viljeförklaringar, även genom realhandlande, kan knappast sägas ha ägt rum 
mellan parterna eftersom Segulah redan tidigare (den 28 januari 1998) 
förklarat att man i enlighet med villkoren i anbudet avbröt förvärvet. 
Eftersom Segulah så tydligt uttryckt att man inte ansåg sig bunden av sitt 
anbud och eftersom Segulah inte vidtog några åtgärder till följd av 
kärandenas utökning av fullgörandefristen kan Segulah knappast, vare sig 
genom sitt agerande eller på annat sätt, sägas ha avgivit någon accept på det 
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anbud som kärandena genom utsträckningen lämnat. Ett alternativ är därför 
att se kärandenas ensidiga utsträckning som ett anbud om ändring som 
förvisso kan vara bindande för kärandena under i anbudet angiven tid 
(fullgörandefristen). Det framgår inte av rättsfallsreferatet vilken ytterligare 
fullgörandefrist som Segulah gavs genom utsträckandet. Det har dock inte 
avsett längre tid än fram till den 29 april 1998 eftersom avtalen då hävdes av 
aktieägarna. 

Eftersom det är fråga om ett ensidigt agerande från kärandenas sida 
framstår resonemanget om kulans eller eftergift som mer välgrundat än 
avtalslösningen. Aktieägarnas agerande kan möjligen ses som en generös 
avtalstillämpning i det enskilda fallet som dock inte innebär att det 
ursprungliga avtalet ändras (kulans).127 Alternativet är att hävda att 
avtalsinnehållet har ändrats genom kärandenas ensidiga agerande i strid med 
avtalets lydelse (eftergift).128 Det ska dock noteras att det är fråga om 
avtalstillämpning i strid med lydelsen vid ett enstaka tillfälle. Det är därför 
föga troligt att någon eftergift har kommit till stånd. Adlercreutz anför att 
det fordras mycket för att en ändring av avtalet genom eftergift skall anses 
ha uppkommit.129 I NJA 1964 s. 99 ansåg t.ex. HD att ett avtal hade ändrats 
eftersom det under 30 års tid tillämpats på visst sätt. Enligt min uppfattning 
bör kärandenas ensidiga utsträckning av fullgörandefristen därför ses som 
avtalstillämpning grundat på kulans. Kulans innebär inte att den 
avtalstillämpande parten avstår från sin rätt att åberopa avtalet enligt dess 
lydelse.130 Utsträckningen av fullgörandefrist kan därmed, enligt min 
uppfattning, inte ses som något civilrättsligt bindande avstående. Det är 
istället fråga om en generös avtalstillämpning från aktieägarnas sida som 
inte ändrar avtalets innehåll. Alternativt kan utsträckandet ses som ett anbud 
från aktieägarnas sida. 

Ansåg då hovrätten att den ensidiga utsträckningen innebar ett 
civilrättsligt bindande avstående som ändrade avtalsinnehållet? Det är 
oklart. Det enda hovrätten säger är att nuvärdesberäkning av 
täckningslikviden inte skall äga rum eftersom kärandena ensidigt utsträckt 
fristen för fullgörande. Täckningsförsäljningen hade därmed inte kunnat ske 
tidigare än vad som faktiskt skedde. Troligen innebär detta att hovrätten 
ansåg att täckningsförsäljningen inte kunnat ske tidigare eftersom 
aktieägarna var bundna av sitt utsträckande fram till denna tidpunkt. 
Hovrätten resonerar över huvud taget inte i termer av att avtalsinnehållet 
skulle ha ändrats, att något anbud avgivits, eller att avtalstillämpningen 
skulle ha grundats på kulans. Hovrättens ståndpunkt kan emellertid ställas 
upp på följande schematiska sätt: 

 
Skadeståndsberäkning innan fullgörandefristen ensidigt utökats: 
 
Hypotetiskt händelseförlopp:  
 

                                                 
127 Adlercreutz 1996, s. 87 
128 Adlercreutz 1996, s. 87 
129 Adlercreutz 1996, s. 88 
130 Adlercreutz 1996, s. 87 
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Tidpunkt:    Inbetalning: 
 
30 januari 1998   12 kr 25 öre per aktie 
 
 
Faktiskt händelseförlopp: 
 
Tidpunkt:    Inbetalning: 
 
1 maj 1998    10 kr 74 öre per aktie 

 
 

Skadeståndsberäkning efter fullgörandefristen ensidigt utökats: 
 
Hypotetiskt händelseförlopp:  
 
Tidpunkt:    Inbetalning: 
 
Slutet av april 1998131  12 kr 25 öre per aktie 
 
 
Faktiskt händelseförlopp: 
 
Tidpunkt:    Inbetalning: 
 
1 maj 1998    10 kr 74 öre per aktie 
 
Med ovanstående synsätt skulle hovrättens ståndpunkt kunna motiveras. 
Diskontering av täckningslikviden blir enligt ovanstående uppställning inte 
nödvändig. Det fåtal dagar som skiljer händelseförloppen åt är säkerligen 
möjliga att bortse från i skadeståndshänseende, om man nu inte förordar att 
diskontering ska ske med dagar som termin. Detta framstår enligt min 
uppfattning som något överdrivet.  

Det finns emellertid vissa brister och förenklingar i hovrättens 
ståndpunkt. I ovanstående uppställning blev konsekvensen av kärandenas 
ensidiga utsträckning att tidpunkten för betalning enligt det hypotetiska 
händelseförloppet (det ursprungliga avtalet) ändrades. Detta är en korrekt 
tillämpning av principen om ersättning intill det positiva kontraktsintresset 
under förutsättning att avtalet genom kärandenas ensidiga agerande fått nytt 
innehåll. Jag hävdade ovan att utsträckandet troligen bara kan ses som en 
generös avtalstillämpning grundat på kulans alternativt ett anbud som är 
bindande under angiven tid. Det blir mycket svårt att avtalsrättsligt motivera 
hur avtalet har ändrats genom aktieägarnas agerande. Ska principen om 
ersättning tillämpas likadant vid kulans som när avtalet har ändrats? Vad 
gäller om agerandet bara är att se som ett anbud som är bindande under den 
angivna fullgörandefristen? Principen om ersättning intill det positiva 
kontraktsintresset stadgar (jfr 3 kap) att den skadelidande skall få ersättning 

                                                 
131 Det framgår inte av referatet vilken ytterligare fullgörandefrist som Segulah fick. Det 
framgår inte heller om utsträckningen gjordes under några andra villkor. 
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som om avtalet rätteligen hade fullgjorts. Är det därvid det ursprungliga 
avtalet eller avtalstillämpningen med hänsyn till kulans eller möjligen det 
bindande anbudet som ska ligga till grund för skadeståndsberäkningen? 
Skadeståndet skall beräknas med utgångspunkt i vad avtalet hade givit den 
skadelidande om det rätteligen hade uppfyllts. Men vilket avtal är det 
egentligen som rätteligen skall uppfyllas i skadeståndsberäkningen? Det 
ursprungliga avtalet, det bindande anbudet eller avtalet med modifikation 
för kulans? Doktrinuttalandena i 3 kap ger ingen ledning i frågan. Dessa 
verkar utgå från att det bara finns ett avtal att utgå från. Rättsläget får 
därmed betecknas som oklart.  

Detta leder till följande analys av hovrättens ståndpunkt: om avtalet 
på ett civilrättsligt bindande sätt ändrats genom kärandenas ensidiga 
utsträckning framstår hovrättens ståndpunkt i diskonteringsfrågan som 
rimlig. Kritik kan då istället riktas mot kärandesidans resonemang som inte 
tar hänsyn till konsekvenserna av utsträckningen. Det har emellertid visats 
att det är förenat med svårigheter att avtalsrättsligt se det ensidiga 
utsträckandet som en bindande ändring av avtalsinnehållet, vare sig genom 
eftergift eller nytt avtal. Troligen var det fråga om en avtalstillämpning 
grundat på kulans från kärandenas sida eller ett nytt anbud. Om avtalet inte 
ändrats på ett civilrättsligt bindande sätt, men väl tillämpats på visst sätt 
vid ett tillfälle, hur ska då principen om ersättning intill det positiva 
kontraktsintresset tillämpas? Vilket är det hypotetiska händelseförlopp som 
ska ligga till grund för beräkningen? Rättsläget är oklart. Om nu avtalet inte 
ändrats genom kärandenas agerande verkar det som att hovrätten inte insett i 
vilken utsträckning detta utgör ett problem som måste lösas innan 
domstolen tar ställning i diskonteringsfrågan. Under alla omständigheter 
hade ett förtydligande resonemang från hovrättens sida varit påkallat. Som 
de korthuggna domskälen är formulerade blir det svårt att utläsa hovrättens 
ståndpunkt i för skadeståndsberäkningen väsentliga frågor. Hovrätten synes 
inte inse varför det krävs ett ställningstagande i dessa frågor innan 
diskonteringsfrågan kan avgöras på ett välmotiverat sätt. Alternativt väljer 
hovrätten att inte redovisa dessa överväganden öppet i domskälen. 

Sammantaget blir, enligt min uppfattning, såväl hovrättens som 
parternas ståndpunkter problematiska och något överförenklade. Om man 
anser att kärandenas utsträckande av fullgörandefristen innebär att 
avtalsinnehållet på ett bindande sätt ändras är hovrättens ståndpunkt i 
diskonteringsfrågan sannolikt riktig. Detsamma gäller om kulans och 
bindande anbud ska likställas med avtalsändring vid tillämpning av 
principen om ersättning intill det positiva kontraktsintresset. Om det 
ensidiga utsträckandet däremot inte innebär någon bindande ändring av 
avtalsinnehållet är kärandenas uppfattning riktig. Motsvarande bedömning 
kan göras om kulans och bindande anbud inte ska likställas med 
avtalsändring i här relevant avseende. Svarandenas uppfattning i 
diskonteringsfrågan som baseras på resonemang om dröjsmålsränta är 
behäftad med stora brister och framstår som illa underbyggt. Det ska till sist 
noteras att utsträckningar av fullgörandefrister som får konsekvenser i 
skadeståndshänseende snabbt blir ganska kostsamma åtgärder som bör 
undvikas om den skadelidande avser att väcka talan mot den 
kontraktsbrytande parten senare. 
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7.5.2 Kalkylräntans storlek 

Parterna hade olika uppfattningar gällande vilken kalkylräntenivå som 
skulle användas. Kärandena hävdade att kalkylräntan skulle bestämmas till 
3 % med hänsyn till bankernas dåvarande inlåningsränta och inflationsläget. 
Kärandena framhöll också att de skadelidande inte hade andra 
placeringsalternativ på kort sikt än just bankplacering, beroende på de 
speciella förhållandena i bokbranschen. Svarandens uppfattning var, såvitt 
framgår av hovrättens referat, att bestämningen av kalkylräntan skulle ske 
bl.a. med beaktande av marknadsvärdet på reversen.132 Vidare ansåg 
svaranden att kärandenas alternativa avkastningsmöjligheter inte var 
relevanta vid kalkylräntebestämningen. Kalkylräntan borde därför 
bestämmas till i första hand 35 % eller, i andra hand, 31.25 %. Det har inte 
framgått närmare av referatet hur svaranden har resonerat. Hovrätten fann 
att hänsyn skulle tas till de skadelidandes möjlighet till alternativplacering 
av medel och att denna sannolikt varierade bland kärandena. Utredningen 
gav dock enligt hovrätten inte underlag för annat än att kalkylräntesatsen 
skulle bestämmas gemensamt för alla käranden. Dessutom konstaterade 
hovrätten att svarandens invändning att hänsyn skulle tas till eventuellt 
bristande betalningsförmåga (marknadsvärdet på reversen) inte var relevant 
vid kalkylräntebestämningen. Inte heller ansåg hovrätten att kärandenas 
utgångspunkt i ett avkastningskrav på 3 % kunde godtas, eftersom så låga 
avkastningskrav endast förekommer på värdebeständiga investeringar. 
 Det har tidigare i denna uppsats påvisats att kalkylräntan är ett uttryck 
för tidspreferens och att denna tidspreferens vägs samman i en 
kalkylräntesats. Kärandenas diskussion kring inflationsläge och 
alternativavkastning känns igen från den uppräkning (2.3) av faktorer som 
motiverar pengars tidspreferens. Däremot argumenterar käranden inte 
utifrån finansieringskostnader vid kalkylräntebestämningen. Detta framstår 
som märkligt: om kärandesidans argumentation kring 
skadeståndsberäkningen bygger på att vissa framtida betalningar är mindre 
värda blir konsekvensen av kärandenas ståndpunkt att det ur 
finansieringssynpunkt är fullkomligt likgiltigt när i tiden inbetalningarna 
kommer företagen tillhanda. Det är knappast en vågad gissning att de av 
kärandena (12 st) som drevs i aktiebolagsform inte delar den bedömningen 
eftersom aktiebolag måste kontinuerligt finansiera verksamheten med 
främmande eller eget kapital. Som tidigare påvisats innebär en senarelagd 
betalning att alternativ finansiering för tidsperioden måste ordnas på något 
annat sätt. Detta är förbundet med kostnader för ränta och avkastning. 

Slutsatsen att kalkylräntan bör vara tre procent framstår också som 
överdriven. Det må förhålla sig så att möjligheterna till alternativ avkastning 
är sämre i bokbranschen än i andra, mer lukrativa, branscher. En intressant 
konsekvens av kärandenas ståndpunkt i kalkylräntefrågan är dock att det ur 

                                                 
132 Detta gäller reversalternativet. I kontantalternativet ansåg inte svaranden att någon 
diskontering skulle ske över huvud taget. Därför utgår svarandens 
kalkylränteargumentation från reversalternativet. 
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aktieägarnas perspektiv principiellt skulle vara lika mycket värt att ha 
aktiekapitalet på ett bankkonto som ger tre procents ränta som att inneha 
aktier i Seelig. Det skulle således inte vara möjligt att på kort sikt i Seelig 
använda kapital på ett sätt som ger en högre avkastning än tre procent. Det 
finns skäl att anta att detta inte är den information som Seelig skulle 
förmedla till långivare och tänkta investerare när företaget är i behov av 
kapital. Då tecknas antagligen lönsamheten i mycket ljusare färger. 
Sanningen ligger antagligen någonstans mitt emellan. 
 Svarandens argumentation är också behäftad med brister. Framtida 
inbetalningars tidsvärde avgörs inte av marknadsvärdet på reversen. Det är 
inte främst marknadsvärdet (med beaktande av insolvensrisk) som medför 
att företag föredrar att få betalt så tidigt som möjligt. Tidspreferensen styrs 
av andra faktorer. Möjligen skulle det kunna hävdas att insolvensrisken 
ryms under de riskkostnader som utgör en del av kalkylräntan i 
investeringssituationer. Jag argumenterade dock (5.7) för att hänsyn inte bör 
tas till riskkompensationen vid bestämning av kalkylräntan i 
skadeståndssammanhang, men ett begränsat undantag gjordes för 
insolvensrisken. Enligt den tidigare framställningen finns visst stöd för att 
insolvensrisk marginellt ska kunna påverka kalkylräntans storlek, även om 
kalkylräntebegreppet i skadeståndshänseende generellt inte bör ta hänsyn 
till riskkompensation. Någon bestämning av marknadsvärde på reversen har 
det dock aldrig varit fråga om. Att sedan svarandesidan också uttryckligen 
menade att kapitalets alternativavkastning inte var relevant vid 
bestämmandet av kalkylräntan framstår dessutom som direkt felaktigt. Att 
kalkylräntan skulle överstiga 30 % i bokbranschen är, sammantaget, 
knappast en rimlig ståndpunkt. 
 Hovrättens uppfattning var att en kalkylränta på tio procent skulle 
användas. Denna räntesats motsvarade reversräntan enligt anbudet. 
Hovrätten noterade visserligen att de alternativa avkastningsmöjligheterna 
skulle påverka kalkylräntans storlek, men valde ändå att använda 
reversräntan. Det är förvånande att hovrätten inte förde ett djupare 
resonemang kring de faktorer som tillsammans motiverar viss 
kalkylräntestorlek. Generellt kan skuldräntenivåer motiveras av kapitalets 
alternativkostnader, riskkompensation, vilken säkerhet som erbjuds och 
löptid. Detta är inte annat än delvis samma faktorer som påverkar 
kalkylräntans storlek. Sammanvägningen av de olika faktorerna kan 
dessutom skilja sig åt mellan kalkylränta och skuldränta. Skuldräntan är 
därför enligt min uppfattning en mindre lämplig schablon för kalkylräntans 
storlek. De två räntesatserna har olika funktioner och bör därför inte utan 
noggrann motivering förklaras likvärdiga vid skadeståndsberäkning. 

Sammantaget resonerar såväl parterna som hovrätten på ett bitvis 
tveksamt sätt. Hovrätten hade enligt min uppfattning bort utgå från de 
faktorer (2.3 och 5.7) som i framställningen påvisats ha relevans vid 
bestämningen av kalkylräntan. Användningen av skuldräntan som schablon 
innebär att en räntefunktion (skuldränta) utan närmare motivering jämförs 
med en delvis annorlunda räntefunktion (kalkylränta). Utan att närmare 
känna till förhållandena på varje skadelidandes sida är det dock inte möjligt 
att här precisera vilken kalkylränta som skulle ha använts istället. Detta 
kräver i sådana fall tillgång till ytterligare material eller tilläggsantaganden. 
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7.5.3 Processuella aspekter 

Så långt har kalkylräntebestämningen enbart bestämts utifrån civilrättsliga 
aspekter. Problemet har emellertid också en processuell sida. Hovrätten 
verkar visserligen ha ansett att kalkylräntenivån var ett rättsfaktum eftersom 
man bedömde vilken utredning (bevisning) som förebringats angående 
kalkylräntenivån. Dock tog hovrätten inte ställning till vilken part den ansåg 
hade bevisbördan för detta rättsfaktum, utan konstaterade bara att 
utredningen inte gav vid handen annat än att kalkylräntan borde bestämmas 
generellt för alla kärandena och att skuldräntan i reversen skäligen borde 
användas som kalkylränta. 
 Det är processrättslig elementa att konsekvensen av att beviskravet för 
visst rättsfaktum (kalkylräntan) inte uppfyllts normalt är att tillämpa en 
bevisbörderegel för att avgöra vilken part som till följd av detta ska tappa 
målet. Efter att ha konstaterat att den utredning som parterna presterat inte 
styrker den kalkylräntenivå som respektive part sökte bevisa tillämpade 
hovrätten inte någon bevisbörderegel. Hovrätten konstaterade istället att 
utredningen inte innehöll något som gav bättre underlag för att bestämma 
kalkylräntans storlek än räntenivån i anbudet. Kalkylräntenivån skulle 
därför skäligen bestämmas till 10 %. 
 Har hovrätten därvid använt sig av 35 kap 5 1m § RB? Något lagrum 
nämndes inte uttryckligen i domskälen. Lokutionen ”skäligen” talar dock 
för detta. Därtill kommer uttalandet att utredningen ”inte ger bättre ledning” 
för någon annan kalkylräntenivå än 10 %. Detta ligger väl i linje med 
Fitgers uppfattning att tillämpningen av RB 35 kap 5 § 1m medför ett krav 
på sannolikhetsövervikt. Dock angavs det inte uttryckligen i domskälen att 
det förekom bevissvårigheter för kalkylräntan eller att full bevisning inte 
kunde föras. Ett sätt att tolka hovrättens domskäl är dock att hovrätten med 
tillämpning av RB 35 kap 5 § 1m skäligen sänkte beviskravet (medgav 
bevislättnad) till något som liknar den av Fitger föreslagna 
sannolikhetsövervikten. Detta skulle samtidigt vara förenligt med Nordhs 
uppfattning att skälighetsbedömningen enligt RB 35 kap 5 § avser vilket 
beviskrav som ska krävas istället för full bevisning. Utredningen gav 
följaktligen enligt hovrätten vid handen att bara kalkylräntenivån på 10 % 
nådde upp till detta skäligen sänkta beviskrav. Om hovrätten inte använt sig 
av RB 35 kap 5 § 1m blir det svårförståeligt varför hovrätten inte tillämpade 
en bevisbörderegel efter att ha konstaterat att bevisningen inte nådde upp till 
beviskravet. 
 Det har tidigare hävdats i denna uppsats att utgångspunkten för 
kalkylräntebestämning bör vara de individuella förhållandena hos varje 
skadelidande om inte frågan reglerats i avtalet. I domskälen tillämpade 
hovrätten en kalkylräntesats för samtliga skadelidande. Civilrättsligt kan 
man ha synpunkter på detta, men utifrån ett processrättsligt perspektiv är 
resonemanget oklanderligt: det åligger den skadelidande att prestera 
utredning om kalkylräntenivån. Förmår han inte detta kan domstolen 
skäligen sänka beviskravet enligt RB 35 kap 5 § 1m om full bevisning inte, 
eller endast med svårighet, kan föras. Det ligger i dessa fall nära till hands 
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att domstolen, såsom hovrätten också gjorde, anser att utredningen inte visat 
annat än att en viss schablonränta (t.ex. skuldräntan) uppfyller det skäligen 
sänkta beviskravet.  
 

7.5.4 Reversalternativet 

Reversalternativet skulle ha givit upphov till följande mönster av 
inbetalningar per aktie om Segulah fullgjort avtalet: 
 
Hypotetiskt händelseförlopp: 
 
Tidpunkt:      Inbetalning: 
 
30 januari 1998:     10 kr (kontantdelen) 
31 december 1998:     37 öre (ränta)    
31 december 1999:     40 öre (ränta)    
31 december 2000:     40 öre (ränta)    
31 december 2001:     40 öre (ränta)    
25 februari 2002:      4 kr 7 öre (kapital + ränta) 
  
 
Det faktiska händelseförloppet blev istället: 
 
Tidpunkt:    Inbetalning: 
 
1 maj 1998:    10 kr 74 öre 
 
Parterna hade olika uppfattningar dels om vilken kalkylränta som skulle 
användas, dels om ersättningen från täckningsförsäljningen skulle 
nuvärdeberäknas. Dessa båda frågor har redan behandlats ovan och behöver 
därför inte ytterligare kommenteras här. 
 Hovrättens resonemang är dock anmärkningsvärt i flera delar. Först 
konstaterade domstolen att det uppstod problem att tillämpa 
diskonteringsformeln (2.7) vid brutna årsterminer. 2 kap har visat att så inte 
är fallet. Genom att ändra terminen till t.ex. månad kan beräkningen utföras. 
Metoden är enkel: rak division. Utifrån en kalkylränta på 10 % skulle 
månadskalkylräntan bli 0,833 % (0.1 / 12). Utifrån möjligheten för vissa 
aktieägare att intill den 16 februari 1998 välja kontantalternativet istället för 
reversalternativet menade hovrätten att skadan skulle beräknas utifrån en 
löptid på fyra år. Utgångspunkten för nuvärdesberäkningen blev då den 25 
februari 1998. Eftersom denna uppsats inte handlar om avtalstolkning skall 
inte denna ståndpunkt ifrågasättas, men den framstår likväl som något 
överflödig eftersom nuvärdesberäkningar enkelt kan genomföras med andra 
terminer än år. Hovrätten hade därför inte behövt anstränga sig för att 
genom tolkning av anbudet åstadkomma ett jämnt antal årsterminer. Felet 
framstår dock i sammanhanget som litet. 
Hovrätten valde dock att inte ta hänsyn till att räntelikviderna förföll till 
betalning per årsskifte (jfr uppställningen ovan). Hovrätten ansåg att den 
skillnad som därvid uppstod var ”försumlig”. Eftersom kalkylräntan enligt 
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hovrättens uppfattning var lika stor som reversräntan uppgick skadan till 3 
kr 26 öre per aktie (10 kr + 4 kr – 10 kr 74 öre). Nuvärdet av reversen 
(inklusive ränta) uppgick således till 4 kr. 

Detta är återigen ett märkligt resonemang från domstolens sida. I ena 
stunden ansåg hovrätten att hänsyn skulle tas till tidsvärdet genom 
diskontering. I nästa andetag menar hovrätten att sådana hänsyn inte 
behöver tas om skillnaden är ”försumlig”. Enligt min uppfattning kan man 
begära att domstolen ska vara konsekvent i sin uppfattning om tidsvärdet 
ska beaktas vid skadeståndsberäkningen eller inte. Beräkningen är under 
alla omständigheter inte särskilt besvärlig att utföra om t.ex. 
månadsterminer används. 

Det kan noteras att hovrätten genom att underlåta att ta hänsyn till det 
avtalsenliga mönstret av inbetalningar ”skriver om” avtalet i 
skadeståndshänseende. Eftersom hovrätten ansåg att nuvärdet (den 25 
februari 1998) uppgick till 4 kr och löptiden var fyra år blir konsekvensen 
att värdet av reversen (kapital och ränta) den 25 februari 2002 skulle uppgå 
till 5 kr 86 öre (4 * 1.14).133 Något anbud som medförde detta 
inbetalningsmönster fanns inte. Avtalet stadgade istället: 
 
Tidpunkt:      Inbetalning: 
 
31 december 1998:     37 öre (ränta)    
31 december 1999:     40 öre (ränta)    
31 december 2000:     40 öre (ränta)    
31 december 2001:     40 öre (ränta)    
25 februari 2002:      4 kr 7 öre (kapital + ränta)  
 
Hovrätten må anse att skillnaderna är försumliga. Vid ett stort aktieantal kan 
det dock bli fråga om relativt stora belopp. Den av kärandena som hade flest 
aktier hade drygt 789 000 st.  För denna kärande motsvarar en 
skadeberäkningsdifferens på t.ex. 30 öre per aktie ungefär en kvarts miljon 
kronor. Parterna delar därför sannolikt inte hovrättens överslätande 
formulering om ”försumliga skillnader”. Mot bakgrund av vad som 
framkommit i denna uppsats finns det dessutom inget som hindrar att 
skadeståndet beräknas med utgångspunkt i avtalet utan att snedfördelande 
förenklingar görs. Det ska dock framhållas att det inte här förordas någon 
form av ”millimeterrättvisa” där diskontering ska göras med dagar som 
terminer. Däremot ska skadeståndet beräknas i enlighet med principerna för 
det positiva kontraktsintresset. Mot bakgrund av risken för över- eller 
underkompensation vid felaktiga nuvärdesresonemang bör dock 
utgångspunkten vara att nuvärdesberäkningen ska göras så korrekt som 
möjlig. Enligt min uppfattning är dock mindre avvikelser godtagbara, t.ex. 
avrundningar på några dagar. Hovrätten tar sig dock väl stora friheter när 
den anser att skadeståndet ska beräknas som om all ränta förföll till 
betalning efter fyra år (den 25 februari 2002) och inga räntebetalningar 
förföll till betalning dessförinnan. Anbudet stadgade något helt annat. 
 

                                                 
133 Nuvärde och slutvärde är, som framgått av 2 kap, varandras motsatser. 
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7.5.5 Dröjsmålsränta 

Hovrättens resonemang när det gäller dröjsmålsräntan var dock 
oklanderligt. Enligt svaranden saknades grund för att yrka dröjsmålsränta 
bl.a. därför att reversalternativet löpte med ränta. Hovrätten påpekade helt 
riktigt att kalkylränta och dröjsmålsränta fyller olika funktioner och att 
dröjsmålsräntan bl.a. syftar till att eliminera förluster under den tid 
processen tar i anspråk. Detta innebar inte ”ränta på ränta” eller någon 
annan otillbörlig förmån för kärandena. 
 

7.5.6 Lösningsförslag 

7.5.6.1 Kontantalternativet 
 
Såsom framkommit ovan är det en svårlöst fråga om nuvärdesberäkning av 
ersättningen från täckningsförsäljningen hade bort ske eller inte. Min 
ståndpunkt är att avtalsinnehållet inte ändrades av utsträckningen av 
fullgörandefrist utan utsträckningen var endast att se som en på kulans 
grundad avtalstillämpning. Alternativt ser jag utsträckningen som ett anbud 
som är bindande under angiven tid. I det föreslagna lösningsförslaget 
nuvärdesberäknas därför inte täckningslikviden. Av mitt resonemang under 
7.5.1 framgår dock att hovrättens ståndpunkt inte med nödvändighet är 
felaktig. Den har emellertid inte motiverats tillräckligt: ställningstaganden i 
viktiga frågor har utelämnats i domskälen. Detta medför sammantaget att 
det är svårt att med bestämdhet uttala sig om täckningslikviden hade bort 
nuvärdesberäknas eller inte. Under dessa antaganden hade skadan vid en 
kalkylränta på tio procent bort beräknas enligt följande: 
 
Hypotetiskt händelseförlopp:  
 
Tidpunkt:    Inbetalning: 
 
30 januari 1998:   12 kr 25 öre per aktie 
 
 
Faktiskt händelseförlopp: 
 
Tidpunkt:    Inbetalning: 
 
1 maj 1998:    10 kr 74 öre per aktie 
 
För att ersättningen från täckningsförsäljningen ska göras jämförbar med 
vad de skadelidande hade erhållit om avtalet rätteligen hade fullgjort ska 
diskontering ske med avseende på den 30 januari 1998. Terminen bestäms 
till månad. Kalkylräntan uttryckt per månad är 0,833 % (0.1 / 12).  
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Nuvärdet (den 30 januari 1998) av täckningsersättningen är under dessa 
förhållanden 10 kr 48 öre (10,74 kr * 1.00833-3). Skadan per aktie uppgår 
därmed till 1 kr 77 öre (12 kr 25 öre – 10 kr 48 öre).134   
 

7.5.6.2 Reversalternativet 
 
Mitt lösningsförslag utgår från den 30 januari 1998 som nuvärdestidpunkt. 
Det har dock hävdats att hovrättens utgångspunkt i den 25 februari 1998 inte 
nödvändigtvis är felaktig. Nedanstående beräkning kan självklart göras om 
utifrån den nuvärdestidpunkt hovrätten valt. Som termin används här 
månad. Månadskalkylräntan har redan räknats ut. Liksom för 
kontantalternativet har jag nuvärdesberäknat ersättningen från 
täckningsförsäljningen med samma reservation som gjordes tidigare. 
Följande schematiska översikt över inbetalningarna kan därmed göras: 
 
Hypotetiskt händelseförlopp: 
 
Tidpunkt:   Inbetalning:  Nuvärde (30 januari 1998): 
 
30 januari 1998:  10 kr (kontantdel)  10 kr 
31 december 1998:  37 öre (ränta)  34 öre (37 / 1.0083311) 
31 december 1999:  40 öre (ränta)  33 öre  (40 / 1.0083323) 
31 december 2000:  40 öre (ränta)  30 öre (40 / 1.0083335)  
31 december 2001:  40 öre (ränta)  27 öre (40 / 1.0083347)  
25 februari 2002:   4 kr 7 öre (kapital+ränta) 2 kr 45 öre (4.07 / 1.0083361)
  
        13 kr 69 öre 
 
Faktiskt händelseförlopp: 
 
Tidpunkt:   Inbetalning: Nuvärde (30 januari 1998): 
 
1 maj 1998:   10 kr 74 öre  10 kr 48 öre (10,74 kr / 1.008333) 
 
Skadan per aktie uppgår därmed till 3 kr 21 öre (13 kr 69 öre – 10 kr 48 
öre).135

                                                 
134 Hovrätten fann att skadan uppgick till 1 kr 51 öre per aktie. 
135 Hovrätten fann att skadan uppgick till 3 kr 26 öre per aktie. Att hovrättens beräkning 
hamnar så nära den här föreslagna summan verkar dock mest bero på tillfälligheter. 
Tillvägagångssätten vid beräkningarna skiljer sig kraftigt åt. 
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8 Avslutande kommentar 
Det är viktigt att notera att denna uppsats inte i första hand har handlat om 
kronor och ören. Detta kan tyckas vara ett paradoxalt påstående, givet 
förekomsten av sådana beräkningar i analysavsnitten. Föresatsen har varit 
att ge ett teoretiskt väl underbyggt ramarbete för hur frågor om pengars 
tidspreferens bör hanteras vid beräkning av skadestånd intill det positiva 
kontraktsintresset. Men frågan har också en praktisk sida som uppsatsen 
också försökt tillgodose. Min utgångspunkt har varit att den praktiskt 
verksamme domaren, advokaten eller skiljemannen med hjälp av uppsatsen 
ska ges verktygen som behövs för att kunna ta sig an skadeståndsfrågor vid 
avtalsbrott där nuvärde aktualiseras. Domaren och skiljemannen måste som 
bekant slita uppkomna tvister, och advokaten har en skyldighet att ta tillvara 
sin huvudmans intressen.  

Det viktiga i framställningen är inte att den framräknade skadan får en 
viss storlek. De lösningsförslag jag framfört avviker inte särskilt mycket 
från vad hovrätten fann. Minst lika viktigt måste det vara att beloppen 
räknas fram på ett företagsekonomiskt försvarbart sätt. Det viktiga är att 
tillämpningen av skadeståndsreglerna går principiellt rätt till, att 
vidkommande hänsyn tas och att relevanta överväganden görs. Detta 
möjliggör övertygande argumentation från advokaternas sida och materiellt 
riktiga domslut från domarens sida. Varken advokater eller domare behöver 
”skjuta från höften” i denna fråga. Det handlar ytterst om att korrekt kunna 
tillämpa skadeståndsregler vid avtalsbrott.   
 Sammantaget, för att anknyta till uppsatsens titel, relaterar det gamla 
talesättet om att ”tid är pengar” till ett intressant problem vid bestämning av 
skadestånd intill det positiva kontraktsintresset. Enligt den uppfattning som 
här förespråkats är tid pengar. Frågan är bara hur mycket pengar. 
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