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Summary 

To enter long-term contracts is subject to certain issues, especially because it may be 

difficult to prospectively foresee future circumstances, that may affect the contract. The 

main legal principle that applies is pacta sunt servanda but the possibility to modify a 

contract has always been very limited in almost all legal systems. In Swedish contract law, 

it’s mainly the general clause 36 § AvtL that may be applied, to revise a contract due to a 

later change of conditions. However, the case law on the subject is limited, making it 

difficult to draw any general conclusions on how future cases will be construed. Since there 

is no clear response on how to handle change of conditions and since Swedish contract law 

lack flexibility in this respect, renegotiation and adaption of a contract may possibly be an 

appropriate solution for both parties to solve issues that arises.    

 

One way to handle changes is through hardship. Hardship has evolved in international law 

alongside force majeure. Hardship could be seen as an extension of force majeure, it 

focuses on the result of a new and unexpected event. If a change in circumstances results in 

altering the equilibrium of a contract, either because the cost of a party’s contribution has 

increased or because the value a party receives has diminished, the opposite party may be 

bound to renegotiate the contract. The purpose of the renegotiation is to restore the balance 

between the parties. Hardship regulations are present in several international legal 

frameworks, formed by academics working in the field. It has been discussed if the 

exemption from liability provision in CISG includes events of hardship, and this has to be 

decided by the national courts. Despite that hardship is seen as a relaxation of force 

majeure, hardship clauses as they are designed in soft law are only applicable in rare 

situations in practice. 

 

The purpose of a renegotiation clause is that the contracting parties themselves can govern 

renegotiation and the effect of change of conditions. Spontaneous renegotiation of a 

contracts is common, both parties generally have incitement to reach a rapid conclusion. 

The mutual interest is often seen as more essential, than legally binding conditions of 

contracts. To fulfil the main purpose of a contract, is usually a better solution than to end 

the contract or to hold on to the contractual conditions. It may be preferable to outline an 
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adapted renegotiation clause when concluding a long-term contract. This clause can be 

adapted according to the characteristics and the risks that the contract entails. A sanctioned 

clause is preferable, although the legal effect may be doubtful. If a renegotiation fails, the 

parties can either take the dispute to a court or alternatively to an arbitration panel. 

However, it’s difficult for courts and arbitral tribunals to adjust a contract and this may not 

be the best way to ensure a future cooperation. The options provided by the legal system 

suggest that there are numerous benefits of a renegotiation. The parties themselves can 

adapt the contract in the most appropriate manner.  
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Sammanfattning 

Att ingå långvariga avtal är förenat med vissa svårigheter, speciellt eftersom det är 

problematiskt att på förhand förutse framtida omständigheter som kan komma att påverka 

ett avtal. Som utgångspunkt gäller pacta sunt servanda och möjligheten att förändra ett 

redan ingånget avtal har varit starkt begränsat i princip alla rättsordningar. I svensk 

avtalsrätt är det främst 36 § AvtL som kan användas för att ändra ett ingånget avtal på 

grund av senare omständigheter. Den praxis som finns på området är begränsad och de 

omständigheter som har lagts till grund för domsluten är speciella vilket gör det svårt att dra 

några generella slutsatser för hur framtida fall kommer att tolkas. Eftersom det inte finns 

något entydigt svar på eller flexibelt sätt att hantera ändrade förhållanden i svensk rätt, är 

omförhandling och en anpassning av ett avtal möjligen ett ändamålsenligt sätt för parterna 

att lösa problemen som uppstår. 

 

Ett sätt att hantera ändrade förhållanden är genom hardship. Hardship har utvecklats i 

internationell rätt vid sidan av force majeure. Hardship kan ses som en utvidgning av force 

majeure och riktar in sig på följden av en ny och oväntad händelse. Om ändrade 

förhållanden leder till att det blir alltför ekonomiskt betungande för den ena parten att 

utföra sin del av avtalet, kan motparten bli tvungen att omförhandla avtalet för att återställa 

avtalsbalansen mellan parterna. Bestämmelser om hardship återfinns i de internationella 

principsamlingarna, som är utformade av sakkunniga akademiker på området. Om 

ansvarsbefrielsen i CISG omfattar även händelser av hardship är en fråga som har 

diskuterats och det blir till en fråga som de nationella domstolarna får ta ställning till. Trots 

att hardship ses som en uppmjukning av den stränga force majeure, är det restriktiva 

rekvisit som uppställs för att en part ska ha rätt till omförhandling. Hardship-klausuler 

såsom de är utformade i soft law blir endast tillämpliga i få situationer i praktiken.  

 

Syftet med en omförhandlingsklausul är att parterna själva ska kunna reglera 

omförhandling och vad som ska hända när omständigheter som påverkar avtalsrelationen 

förändras. Spontan omförhandling är vanligt och det finns ofta incitament från båda håll att 

nå en snabb lösning. Det gemensamma intresset ses som viktigare än juridiskt bindande 

regler. Det är oftast en bättre lösning för parterna att uppfylla det huvudsakliga syftet med 
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ett avtal, än att avsluta avtalsrelationen eller att hålla fast vid de enskilda avtalsvillkoren. 

Att utforma en egen omförhandlingsklausul vid ingående av ett långvarigt avtal, kan vara 

att föredra. Denna kan anpassas efter vad som är karaktäristiskt för avtalet och vilka risker 

som avtalet innebär för parterna. En sanktionerad omförhandlingsklausul är tydligare än en 

osantkionerad, även om den juridiska verkan av en sådan klausul är tveksam. Om 

omförhandlingen misslyckas kan parterna ta hjälp av medling eller stämma i allmän 

domstol alternativt ta hjälp av en skiljenämnd. Det föreligger dock stora svårigheter för 

domstolar och skiljenämnder att anpassa ett avtal jämfört med om parterna kunnat lösa 

problemet genom omförhandling eller medling. Tvistlösning i domstol eller skiljenämnd 

innebär inte de bästa förutsättningarna för att fortsätta samarbeta i framtiden. De alternativ 

som tillhandahålls av rättsordningen talar för att det finns många fördelar med 

omförhandling och det finns ingen som kan anpassa ett avtal på ett mer ändamålsenligt sätt 

än parterna själva. 
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Förord 

Då var det dags att sätta punkt inte bara för detta examensarbete, utan även för mina 

juridikstudier vid Lunds universitet. Jag vill rikta ett stort tack till mina vänner och min 

familj som outtröttligt stöttat mig under alla år. Nu väntar nya utmaningar. 

 

Stockholm, januari 2017. 

 

Elin Spångö 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Långvariga avtal skiljer sig från de kortvariga avtalen dels eftersom de löper under en lång 

tid, dels på grund av den långtgående lojalitetsplikten som finns parterna emellan. 

Tidsfaktorn innebär att det är svårt att förutse framtida förhållanden och frågan om hur 

oväntade omständigheter ska hanteras är särskilt aktuell. Parterna måste förhålla sig till hur 

avtalet fungerar vid tidpunkten för ingåendet och för hur de olika bestämmelserna kommer 

att verka i framtiden. Hur ändrade förhållanden ska påverka långvariga avtal finns det inte 

något tydligt svar på i svensk rätt. Utgångspunkten har alltid varit pacta sunt servanda, och 

att varje part får stå sin egen förlust. Det har hävdats att en sådan ordning är nödvändig för 

att avtalsparter ska känna en trygghet och säkerhet i att ingå avtal med varandra. För parter i 

dagens kommersiella affärsliv, är det däremot inte alltid en ändamålsenlig lösning att alltid 

hålla fast vid ett ingånget avtal då förutsättningarna har ändrats. Den stora frågan är hur 

behovet av flexibilitet ska tillgodoses. 

 

De svenska regleringarna och rättsprinciperna rörande ändrade förhållanden är restriktiva 

till att modifiera ingångna avtal med hänsyn till avtalsbundenheten. Det finns däremot 

fördelar för parterna att vinna, genom att inte krampaktigt hålla fast vid ett avtals villkor i 

alla lägen. I situationer då den ena parten har svårt att uppfylla sina förpliktelser till följd av 

nya omständigheter, men vars motpart kräver en strikt avtalsuppfyllelse, kan det skada en 

fortsatt avtalsrelation. Att häva ett sådant långvarigt avtal är däremot för parterna inte alltid 

önskvärt samt många gånger invecklat att avsluta. En juridisk process i domstol eller 

skiljenämnd drar ofta ut på tiden och är resurskrävande. Det får därför i många lägen vara 

en fördel för avtalsparterna att uppfylla det huvudsakliga syftet med avtalet. Grönfors 

förespråkar en mjukare syn på avtalsbundenhet och att satsen avtal ska hållas bör tolkas 

som att avtal ska genomföras.1 En omförhandling och anpassning av avtalet kan vara en 

lösning på ett stort antal av de uppkomna problem som följer av ändrade förhållanden i 

långvariga avtal. 

                                                 

1 Grönfors (1995) s. 23. 



 8 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att utreda och diskutera ändrade förhållanden vid långvariga avtal 

samt belysa den problematik som förekommer. Det är kommersiella avtal2 som behandlas i 

uppsatsen. Uppsatsen diskuterar och analyserar särskilt hardship och 

omförhandlingsklausuler, för att försöka lösa problemen vid ändrade förhållanden. Med 

hardship menas att parterna har en skyldighet att omförhandla vid oväntade händelser som 

påverkar avtalsbalansen på ett fundamentalt sätt. Hur svensk rätt behandlar ändrade 

förhållanden vid långvariga avtalssituationer kommer att vara utgångspunkten för uppsatsen 

och därefter kommer hardship i internationell rätt framställas och diskuteras. Slutligen 

kommer jag diskutera och analysera omförhandlingsinstitutet3. I arbetet diskuteras det hur 

allmänna avtalsrättsliga principer förhåller sig till behovet av flexibilitet i långvariga 

avtalsrelationer. Följande frågor kommer besvaras i uppsatsen: 

 

Hur kan ändrade förhållanden hanteras i svensk avtalsrätt? 

Hur bedöms hardship i internationell rätt? Vad är skillnaden mellan hardship och force 

majeure?  

Är omförhandling och omförhandlingsklausuler ett bra instrument för hanteringen av 

ändrade förhållanden i långvariga avtal? 

 

1.3 Avgränsning 

Denna uppsats utgår ifrån att ett giltigt avtal redan finns, därför kommer uppsatsen inte att 

behandla avtalets ingående, giltighet m.m. Jag har främst tittat på kommersiella avtal och 

därmed uteslutit konsumentavtal, avtal inom den offentliga sektorn, arbetsrättsliga avtal 

m.m. Jag har fokuserat på långvariga avtal eftersom dessa är av störst intresse när det 

kommer till ändrade förhållanden. I avsnitt tre utreds hur ändrade förhållanden kan hanteras 

                                                 

2 Med begreppet kommersiella avtal menas i denna uppsats i första hand avtal som är en del av en verksamhet 

som omsätter pengar och bedrivs i vinstsyfte under yrkesmässiga former.  

3 Inom juridiken används ordet institut som en samlingsterm för de regler som gäller för ett visst avgränsat 

område.   
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i svensk rätt, detta är däremot inte en utförlig redogörelse av alla de instrument som 

möjligen kan användas. Jag har utgått från svensk rätt gällande ändrade förhållanden men 

också studerat internationell rätt på området. Jag har studerat internationell rätt utifrån 

hardship-bestämmelserna i CISG, PICC, PECL och DCFR4. Bestämmelser om hardship 

finns även i andra internationella regelverk, exempelvis internationella handelskammarens 

riktlinjer5, men av utrymmesskäl har jag fokuserat på de fyra ovanstående verken. Jag har 

inte gjort några komparationer mellan Sverige eller andra länder. Detta hade förvisso varit 

intressant men med tanke på uppsatsens omfång valde jag att inte gå in på den frågan. Jag 

har fokuserat på omförhandling som ett led i hur problemet med ändrade förhållanden kan 

lösas. I slutet av uppsatsen har jag kort redogjort för vilka alternativ som finns att tillgå av 

rättsordningen om omförhandlingen misslyckas. Detta har jag gjort för att ytterligare belysa 

vikten av omförhandling men jag har inte gått närmare in på frågan. 

 

1.4 Metod 

Rättskälleläran är inte identisk inom alla juridiska principer och det är viktigt att 

uppmärksamma. På den dispositiva civilrättens område, som omfattar avtalsrätten, 

dominerar allmänna civilrättsliga principer och förutsebarhet ges företräde framför 

rättssäkerhet.6 Ledning kan exempelvis sökas från avtalsrättsliga principer. Rättskälleläran 

är mer dynamisk och rätten är till allra största del dispositiv, en stor del av rättsfrågorna 

regleras inte i lagen.7 Det har inom den internationella rätten funnits ett behov av enhetliga 

och praktiska regler och denna har fått beteckningen lex mercatoria. Soft law utgör en 

viktig del av avtalsrättens område, denna skapas av akademiker som utformar principer 

                                                 

4 CISG är en förkortning av Convention on Contracts for the International Sale of Goods, PICC är en 

förkortning av Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2010, PECL är en förkortning av 

Principles of European Contract Law och DCFR är en förkortning av Draft Common Frame of Reference. 

5 International Chamber of Commerce, Hardship Clause 2003. 

6 Korling och Zamboni (2014) s. 31. 

7 Adlercreutz (2002) s. 34. 
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efter att ingående studerat handelsrätten i ett stort antal rättsordningar.8 Principer hämtade 

från soft law har använts av Högsta domstolen i domskälen.9  

 

Den metod som använts är en rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska metoden innebär 

främst att vissa källor använts för att söka svar på de frågeställningar som ställts och för att 

uppnå syftet med uppsatsen. De källor som används är lagstiftning, rättspraxis, förarbeten 

och doktrin.10 Ändrade förhållanden vid långvariga avtal är ingenting som ingående 

regleras i lag, den främsta bestämmelsen på området är 36 § lagen (1915:218) om avtal och 

andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, AvtL. Jag har använt mig av praxis 

för att utröna hur 36 § AvtL har använts och tolkats av domstolarna. Jag har även använt 

mig av förarbetena till bestämmelsen. Doktrin har varit en viktig källa för att utreda och 

diskutera syftet med uppsatsen, eftersom det inte finns någon omfattande lagstiftning på 

området. Utöver svensk rätt har soft law använts för att söka svar på hur rättsläget ser ut 

internationellt. Med soft law menas i denna uppsats principsamlingar som inte är formellt 

bindande. Anledningen till varför jag använt mig av soft law, är att omförhandling inte 

regleras i svensk rätt.  

 

Den rättsdogmatiska metoden har som uppgift att uppmärksamma problem och resonera 

kring hur dessa kan lösas, vilket denna uppsats fokuserar på.11 Jag har inriktat mig på 

långvariga avtal och de problem som uppstår vid ändrade förhållanden samt nya 

omständigheter. Omförhandling är ett tillvägagångssätt som möjligen kan lösa problem när 

nya händelser påverkar redan ingångna avtal. 

 

1.5 Material  

Mitt arbete består till stor del av juridisk doktrin eftersom lagstiftningen på området är 

begränsad. Ändrade förhållanden i svensk rätt framställs ofta i samband med en beskrivning 

av 36 § AvtL, men det finns inget arbete som endast fokuserar på ändrade förhållande. För 

                                                 

8 Se vidare om hur PICC, PECL och DCFR utformats i kap 6. 

9 Se exempelvis NJA 2009 s. 672. 

10 Korling och Zamboni (2014) s. 21 f. 

11 Korling och Zamboni (2014) s. 36. 
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att sätta mig in i svensk rätt utgjorde ”Allmän avtalsrätt” av Ramberg och ”Speciell 

avtalsrätt” av Hellner bra utgångspunkter. Förarbeten och praxis gällande 36 § AvtL har 

använts för att utröna hur bestämmelsen ska tillämpas och tolkas vid senare inträffade 

omständigheter. Praxis på området är däremot knapphändig.  

 

För att utreda hur hardship definieras i internationell rätt har jag använt mig av CISG, 

PICC, PECL och DCFR. CISG intar en särställning eftersom den gäller som lag i Sverige. 

PICC och PECL innehåller vissa grundläggande internationellt gemensamma regler. DCFR 

är ett utkast till en framtida europeisk civillag som har utarbetats på uppdrag av Europeiska 

kommissionen. Genom att undersöka principsamlingarnas rekvisit och rättsföljder har jag 

fått en bild av hur hardship bör användas. Brunners arbete ”Force Majeure and Hardship 

under General Contract Principles” var till stor hjälp för att utröna hur hardship hanteras i 

internationell rätt. 

 

När det kommer till omförhandling har Grönfors arbete ”Avtal och omförhandling” samt 

Lehrbergs bok ”Omförhandlingsklausuler” varit värdefulla för mitt arbete. Utöver detta har 

jag använt mig av juridiska artiklar som diskuterat omförhandlingsinstitutet.  

 

1.6 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats består av ett kortare avsnitt som introduktion till ämnet. Detta avsnitt 

beskriver avtal i allmänhet, långvariga avtal, avtalsgiltighet samt ändrade förhållanden. 

Avsnittet är deskriptivt och innehåller ingen analys, men avsnittet behövs för att läsaren ska 

komma in i ämnet och i frågeställningarna. Därefter kommer jag att utreda hur ändrade 

förhållanden kan hanteras i svensk rätt utifrån olika teorier, regleringar och klausuler. 

Generalklausulen 36 § AvtL är den mest betydelsefulla bestämmelsen gällande ändrade 

förhållanden. Av denna anledning kommer 36 § AvtL ges störst utrymme i det avsnittet. 

Avsnittet om svensk rätt följs av en framställning om internationell rätt och bestämmelserna 

om hardship i regelverken CISG, PICC, PECL och DCFR. CISG har ratificerats av ett stort 

antal länder och är gällande lag i Sverige, vilket ger den en särställning. PICC, PECL och 

DCFR är principsamlingar vars rättskällevärde kan jämställas med doktrin. Dessa jämförs i 

en gemensam sammanställning och därefter sammanfattas och diskuteras hardship. Det 
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femte avsnittet utreder omförhandling och fokuset kommer ligga på en diskussion rörande 

omförhandlingsinstitutet. Det sjätte, och allra sista avsnittet är en avslutning där de 

sammanfattande slutsatserna kring ändrade förhållanden, hardship och omförhandling 

sammanställs. 
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2 Långvariga avtal, avtalsgiltighet och 

ändrade förhållanden 

2.1 Allmänt om avtal och avtalsbundenhet 

De två mest grundläggande principerna inom avtalsrätten är att var och en har rätten att fritt 

ingå avtal (avtalsfrihet) samt att avtalsparter har en skyldighet att uppfylla ett avtal, pacta 

sunt servanda, (avtal ska hållas). Avtalsbundenheten är viktig för att parterna ska kunna lita 

på varandra. Den försäkrar parterna om de olika rättigheter som avtalet avser. En ordnad 

samvaro kräver en strävan efter att hålla löften i kommersiella sammanhang och i 

privatlivet. Principen om avtalsbundenhet har sedan Aristoteles tid motiverats på olika sätt. 

Under tider när rättsregler setts som givna av naturen var löftets bindande kraft en 

naturrättslig regel förankrad i moralen. Senare kom avtalsbundenheten att förklaras genom 

parternas ömsesidiga intresse och samhällsnytta. Principen om avtalsbundenhet upprätthålls 

genom rättsliga sanktioner.12 

 

Trots att avtalsrätten vilar på principen att avtal ska hållas kan den dock inte gälla utan 

undantag och avtal måste därmed inte hållas under alla förhållanden, pacta non sunt semper 

servanda. Exempel på detta är avbeställningsrätten i konsumentlagstiftningen, 13 

jämkningsmöjligheten genom beaktande av ändrande förhållanden och omförhandling när 

ett avtal inte fungerar som det var tänkt. Förtroende och framtida samarbete mellan 

avtalsparter kan vara viktigare än att avtalet ska genomföras såsom det var tänkt från 

början.14 

 

                                                 

12 Ramberg (2011) s. 30. 

13 37 § konsumentköplagen (1990:932) och 42 § konsumenttjänstlagen (1985:716). 

14 Adlercreutz (2002) s. 23. 



 14 

2.2 Långvariga avtalsrelationer och 

lojalitetsplikten 

Långvariga avtal kan ingås för olika ändamål och inom varierande kontraktsområden. 

Exempel på sådana långvariga avtal är: entreprenadavtal, joint ventures, långsiktiga 

leveransavtal av energi, leasingavtal, licensavtal, och franchiseavtal. Det är inte endast 

tidsaspekten som skiljer de kortvariga och långvariga avtalen åt, även avtalsrelationen som 

sådan samt lojalitetsplikten är karaktäriserande. Varaktiga avtal är minst lika viktiga för 

affärsrelationen som de är för avtalets uppfyllande. Ett fortsatt samarbete framstår som ett 

väsentligare värde än specifika priser och prestationer.15 Det kan dock skiljas på två olika 

typer av långvariga avtal, enaffärsavtal och egentliga samverkansavtal. Ett avtal som gäller 

en affär kan pågå under en mycket lång tid, entreprenader är ett bra exempel på sådana. 

Men avtalet gäller i princip en affär och inte samverkan under en obestämd framtid. 

Egentliga samverkansavtal är exempelvis licensavtal, franchiseavtal och bolagsavtal. De är 

tänkta att gälla för en lång tid framåt och menade att avslutas endast vid grova avtalsbrott.16  

 

I avtalsförhållanden anses parterna ha en generell plikt att vara lojala gentemot varandra. 

Tanken med detta är att vardera parten ska få ut så mycket som är möjligt av avtalet. En 

part kan inte ensidigt hävda sina intressen till skada för motparten.17 Det centrala i 

lojalitetsplikten ligger i att ta en viss hänsyn till sin avtalspart och dennes intressen. Denna 

plikt framträder tydligast i varaktiga relationer då en mer vidsträckt lojalitet krävs än vid 

kortvariga avtal. Parterna måste samverka och underlätta för varandra, för att på bästa sätt 

kunna uppnå det avsedda resultatet.18  

 

Lojalitetsplikten omfattar i princip alla angelägenheter. Vid långvariga avtal aktualiseras 

bland annat upplysningsplikten, omsorgsplikten och tystnadsplikten. Upplysningsplikten 

kan avse förhållanden som förändras under avtalstiden, t.ex. uppkomna förseningar som är 

av intresse för motparten. Vid leasingavtal och pantavtal finns det en omsorgsplikt i fråga 

                                                 

15 Grönfors (1995) s. 44–45 och 59.   

16 Sohlberg, JT 1995/96, s. 973. 

17 Nicander, JT 1995/96, s. 31. 

18 Nicander, JT 1995/96, s. 33. 
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om det som leasats eller pantats. Speciellt vid långvariga samarbetsavtal gör sig 

tystnadsplikten gällande eftersom informationsutbytet emellan parterna är långtgående. 

Avtal som innefattar utbyte av företagshemligheter eller andra interna angelägenheter 

ställer stort krav på lojalitet, eftersom ett röjande normalt innebär allvarlig skada.19 

 

I Sverige finns det ingen generell lagstadgad lojalitetsprincip även om det har påpekats att 

36 § AvtL kan ses som ett uttryck för en sådan princip.20 Lojalitetsförpliktelser framhävs 

ofta genom generella bestämmelser om ”good faith”. Sådana återfinns i bland annat CISG, 

PICC och PECL.21 Hur långtgående lojalitetsplikten är vid långvariga avtalsrelationer är 

relativt oklart. Den som upprättar ett avtal bör därmed noga föreskriva hur långt exempelvis 

tystnadsplikten och upplysningsplikten sträcker sig för att avtalet ska bli mer konkret och 

förutsebart.22 

 

Att inte uppfylla lojalitetsplikten gentemot sin medkontrahent kan utgöra avtalsbrott samt 

leda till påföljder. Detta kan exempelvis bli aktuellt om en part inte upplyser att det 

föreligger vissa hinder för prestation och därmed förlorar parten sin rätt att åberopa en 

befrielse- eller force majeureklausul, se t.ex. 28 § köplagen (1990:931), KöpL. 23  

 

2.3 Avtalsgiltighet och upphörande av avtal 

Att bestämma när ett avtal börjar gälla är oftast inte särskilt svårt att avgöra – frågan om hur 

långt en avtalsrelation sträcker sig kan däremot vara svårare att svara på. En begränsning i 

tiden kan ofta utläsas ur vad avtalet fyller för funktion. Det är vanligt att avtal föreskriver 

en viss uppsägningstid och avtalet upphör då inte omedelbart på begäran av endera parten. 

En variant är att man fastställer en inledande avtalsperiod och därefter föreskriver att avtalet 

ska gälla tills vidare med särskild uppsägningstid. Ytterligare en form är att en inledande 

                                                 

19 Nicander, JT 1995/96, s. 33–34. 

20 Ramberg (2011) s. 37–38. 

21 I CISG art 7.1 hänvisas gällande tolkningen av konventionen till ”the observance of good faith in 

international trade”. Både PICC art 1.7(1) och PECL 1:201 innehåller generella bestämmelser om good faith. 

22 Nicander, JT 1995/96, s. 49. 

23 Ramberg (2011) s. 38. 
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period bestäms och att avtalet sedan automatiskt förlängs på nya tidsperioder om det inte 

sägs upp senast en tid före varje periods utgång.24 Att avsluta ett avtal i förtid kan vara ett 

sätt för en avtalspart att hantera ändrade förhållande samt att skydda sig mot effekten av 

dessa.  

 

Ett avtal kan komma att sägas upp i förtid vid extraordinära omständigheter. Dessa brukar 

beskrivas som viktig grund, det är dock svårt att konkretisera vilka omständigheter som 

åsyftas utifrån uttrycket. De omständigheter som föranleder uppsägning kan förekomma 

både på den som säger upp avtalet och på den andra parten.25 Kommissionsavtal och 

agenturavtal kan sägas upp med omedelbar verkan om det finns viktig grund för att 

frånträda avtalet i förtid.26 Uttrycket viktig grund förekommer också vid handelsbolag.27 

Det är dock inte klarlagt i vilken utsträckning som viktig grund kan åberopas vid andra 

typer av avtal, och uppsägning i förtid borde i vissa fall endast kunna ske med 36 § AvtL.28 

 

Avtal som inte har någon föreskriven giltighetstid gäller självfallet inte för alltid. I vissa 

typer av avtal är uppsägningstiden lagstadgad.29 Det anses vara en avtalsrättslig princip att 

tillsvidareavtal kan sägas upp. Ett långvarigt avtal kan sägas upp av endera parten med 

skälig varsel. I NJA 2009 s. 672 tog HD ställning till vad som ansågs vara skälig varsel i ett 

återförsäljaravtal. Det konstaterades att skälighetsbedömning bör vara friare än att någon 

minimitid knuten till avtalets längd tillämpas. Vidare tog rätten ställning till bolagets 

storlek, samt att motparten behövt anlita en ny leverantör. Samarbetet varade i sju år och 

efter en sammantagen bedömning landade HD i att tre månader var en skälig 

uppsägningstid i detta fall. Fallet har i doktrin tolkats som att skälig uppsägningstid utgör 

tre månader vid långvariga samarbetsavtal som gäller tillsvidare samt när någon uttrycklig 

lagbestämmelse saknas.30  

                                                 

24 Ramberg (2011) s. 197. 

25 Hellner m.fl. (2011) s. 63–64. 

26 35 § 1 st. 2 p. kommissionslagen (2009:865) och 26 § 1 st. 2 p. handelsagenturlagen (1991:351). 

27 2 kap. 25 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. 

28 Hellner m.fl. (2011) s. 63–64. 

29 24 § lagen om handelsagentur, 33 § kommissionslagen och 2 kap. 24 § lagen om handelsbolag och enkla 

bolag. 

30 Ramberg, SvJT 2010, s. 97. 
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2.4 Ändrade förhållanden 

Det som normalt är avgörande för ett avtals giltighet är omständigheterna vid avtalsslutet, 

därmed kan inte giltigheten ändras genom att förhållanden utvecklat sig annorlunda än vad 

parterna tänkt sig. Som huvudregel gäller pacta sunt servanda samt att vardera avtalsparten 

får stå sin egen risk om förhållandena ändras. Om denna huvudregel inte var gällande, hade 

det varit svårt att kunna ingå avtal samt lita på att en avtalspart kommer uppfylla det den 

har åtagit sig att göra. Till följd därav har möjligheten att jämka avtalsvillkor på grund av 

ändrade förhållanden alltid varit starkt begränsad i princip alla rättsordningar.31  

 

Huvudregeln har däremot sina undantag, det hade inte varit möjligt eller önskvärt att 

upprätthålla alla ingångna avtal i alla möjliga situationer. Kurt Grönfors anser att pacta sunt 

servanda inte bör tolkas så som att avtal ska hållas utan istället att avtal ska genomföras. 

För att uppnå detta kan avtalets innehåll inte ensamt avgöra hur fullgörandet ska ske, vissa 

ingrepp i avtalet kan vara nödvändiga för att det ska fungera. Grönfors framhåller att pacta 

sunt servanda aldrig kan åberopas som avgörande argument mot förändringar av avtalet 

men spela rollen som återhållande moment.32 

 

Problemet vid speciellt långvariga avtal är att även om parterna kan detaljreglera avtalen för 

att uppnå största förutsebarhet samt säkerhet, är den mänskliga fantasin ofta alltför trång. 

Alla avtal som avser längre perioder kommer att behöva appliceras i ombytliga 

konjunkturer, förändrade marknader, ny lagstiftning och praxis, utveckling av produkter 

och tjänster samt eventuellt nya ägarstrukturer hos avtalsparterna.33 Parterna måste förhålla 

sig både till hur avtalet fungerar vid tidpunkten för ingåendet och för hur de olika 

bestämmelserna kommer att fungera i framtiden.34 Yttre omständigheter kan skifta och 

förhållandet mellan de två parterna kan förändras på ett oberäkneligt sätt.35 Världen 

                                                 

31 Ramberg (2011) s. 185. 

32 Grönfors (1995) s. 22–23.  

33 Sohlberg, JT 1995/96, s. 972. 

34 Grönfors (1995) s. 24–26. 

35 Grönfors (1995) s. 44. 
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genomgår en globaliseringsprocess där parterna inte alltid kan styra över vilken situation 

som de befinner sig i, i den kontexten blir ändrade förhållanden mer centralt för ett avtal.36 

 

 

 

                                                 

36 Uribe, VJ 2011, s. 264. 
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3 Ändrade förhållanden i svensk rätt 

Hur svensk rätt hanterat ändrade förhållanden har skiftat över tiden. Detta avsnitt beskriver 

olika tillvägagångssätt som kan användas vid senare tillkomna omständigheter. 

Inledningsvis görs en historisk tillbakablick som följs av en redogörelse om 

förutsättningsläran, force majeure, prisjusterings- och indexklausuler samt 36 § AvtL. 36 § 

AvtL är numera den viktigaste bestämmelsen i svensk rätt på området och därför ges den 

störst utrymme i detta avsnitt. 

 

3.1 Historisk tillbakablick 

3.1.1 Clausula rebus sic stantibus 

Under äldre tid ansågs klausulläran clausula rebus sic stantibus gälla, men läran övergavs i 

början på 1800-talet. Klausulläran innebär att avtal ingås under förbehåll att förhållanden 

ska vara oförändrade. Varje avtal presumerades ha en tyst överenskommelse om att avtalet 

inte gäller, om omständigheterna förändras på ett sätt som gör att en part inte skulle ingått 

avtalet om han eller hon förutsett vad som skulle komma att hända.37 Detta uttryck 

förekommer fortfarande inom juridiken men har inte någon praktisk betydelse. Alla 

förändringar som sker i de faktiska förhållandena kan inte innebära att avtal slutar gälla, 

eftersom det skulle leda till en alltför stor rättsosäkerhet. En mer nyanserad princip behövs 

för dessa situationer.38 Om avtalsbundenhet ska ha någon betydelse måste den gälla vid 

ändrade förhållanden.39 

 

                                                 

37 Lehrberg (2008) s. 34. 

38 Hellner m.fl. (2011) s. 61, Adlercreutz och Gorton (2010) s. 154. 

39 Lehrberg (2008) s. 35. 
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3.1.2 Omöjlighetsläran 

Omöjlighetsläran utvecklades i Tyskland under 1800-talet. Den innebär att om ett avtal är 

objektivt omöjligt att uppfylla befriar det part från fullgörelseplikten. Med objektiv 

omöjlighet förstås sådan omöjlighet som drabbar alla parter som befinner sig i samma 

ställning som den förpliktade, t.ex. omöjlighet till följd av krig. Det måste finnas stöd för 

att ingen annan kan klara av att uppfylla avtalet. Läran är sträng mot den som vill bli 

befriad från att fullgöra ett avtal. Ett exempel på när läran kan användas är när en person 

åtagit sig ett personligt uppdrag och därefter avlider – personen kan därmed inte fullgöra 

uppdraget. Omöjlighetsläran inspirerade tillkomsten av 24 § i 1905 års köplag men har 

numera spelat ur sin roll i svensk rätt.40 

 

3.2 Förutsättningsläran 

Enligt praxis kan förutsättningsläran tillämpas vid ändrade förhållanden. 

Förutsättningsläran har sitt ursprung i tysk rätt och innebär att oriktiga eller bristande 

förutsättningar kan leda till att ett avtal ogiltigförklaras eller jämkas. Primärt används läran 

dock för att ogiltigförklara avtal och inte för att jämka.41 Förutsättningar som är oriktiga är 

sådana som parten misstagit sig om från början och med bristande förutsättningar menas 

brister efter avtalsslutet. Läran innehåller fyra olika rekvisit:42 

 

1. att förutsättningen varit eller visar sig vara felaktig, 

2.  att förutsättningen varit väsentlig eller bestämmande för parten. Parten skulle 

inte ingått avtalet, i vart fall inte på dessa villkor om han räknat med att 

                                                 

40 Hellner m.fl. (2011) s. 61, Ramberg (2011) s. 202.  

24 § i 1905 års köplag stadgade att en säljare som inte friskrivit sig vid köpet, undgick skadeståndsansvar 

intill positiva kontraktsintresset vid säljarmora endast om ”möjligheten att fullgöra avtalet må anses utesluten 

i följd av omständighet, som ej bort av säljaren vid köpets avslutande tagas i beräkning såsom förstörelse av 

allt gods av det slag eller det parti köpet avser, eller krig, införselförbud eller därmed jämförlig händelse”. 

41 Lehrberg (2008) s. 110.  

42 Bernitz (2010) s. 136. 
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förutsättningen var oriktig eller med de förändringar som skett 

(väsentlighetsrekvisitet), 

3. att motparten insett eller bort inse att förutsättningen varit avgörande för parten 

(synbarhetsrekvistiet),  

4. att domstolen kommer fram till att risken för den oriktiga eller bristande 

förutsättningen bör ligga på motparten (riskrekvisitet eller relevansrekvisitet). 

 

Väsentlighetsrekvisitet är uppfyllt, om avtalet aldrig skulle ingåtts om en part varit riktigt 

informerad vid avtalets ingående. Synbarhetsrekvisitet innebär att motparten insett eller 

bort inse att avtalet framkallades av en förutsättning. Felaktiga förutsättningar kan utgöra ett 

stort antal händelser och för att riskrekvisitet ska vara uppfyllt ska det vara “särskilda 

omständigheter föreligger som gör detta lämpligt och rimligt”. 43    

 

Även om förutsättningslärans rekvisit är uppfyllda, är huvudregeln att en part får stå risken 

för sina förutsättningar. En förutsättning som avser mottagarens fullgörelse av en utfästelse 

eller en förutsättning som har stöd i mottagarens felaktiga uppgifter är både exempel på 

förutsättningar som kan ses som relevanta.44 Om en part har åberopat förutsättningsläran, 

finns det stor frihet för domstolarna att bestämma när de vill använda sig av den, eftersom 

lärans rekvisit är ganska allmänna.45  

 

Förutsättningslärans betydelse för svensk rätt är omstridd och vad den har för egentlig 

relevans är svårt att svara på. Läran tillämpades relativt ofta under första delen av 1900-

talet men mer sällan i dagsläget, vilket delvis kan förklaras med att 36 § AvtL tillkom under 

1970-talet.46 Ramberg anser att den praktiska betydelsen av förutsättningsläran är ringa. 

Hellner menar att läran är användbar vid ändrade förhållanden men konstaterar att den 

sällan används för det ändamålet.47 Lehrberg anser däremot att det faktum att 

förutsättningsläran kan tillämpas i relativt få fall betyder inte att det är få situationer totalt 

                                                 

43 Lehrberg, SvJT 1990, s. 189. 

44 Lehrberg (2008) s. 107–109.  

45 Hellner m.fl. (2011) s. 62. 

46 Grönfors och Dotevall: Avtalslagen (23 juni 2016 Zeteo), kommentaren till 36 §. 

47 Ramberg (2011) s. 198 och Hellner m.fl. (2011) s. 62. 
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sett, eftersom förutsättningsläran har ett brett tillämpningsområde.48 Högsta domstolen 

tillämpar förutsättningsläran med jämna mellanrum, men med återhållsamhet. I ett av 

rättsfallen, uttalas det att förutsättningsläran fungerar som ett komplement till 

avtalstolkning samt ogiltighetsreglerna i AvtL.49 En part som vill ändra ett ingånget 

långvarigt avtal genom att använda sig av förutsättningsläran får därmed arbeta i 

uppförsbacke.  

 

3.3 Force majeure 

Force majeure kan ses som en utvidgning av omöjlighetsläran. Force majeure utgör 

händelser av extrem art som hindrar avtalsuppfyllelse.50 Det är oväntade och extraordinära 

händelser såsom krig, naturkatastrofer, eldsvådor, ny lagstiftning, stark inflation och 

liknande som åsyftas. Om force majeure föreligger befriar det en part från att behöva 

fullgöra ett ingånget avtal. Det kan också befria part från skadeståndsansvar vid sen eller 

felaktig prestation.51 I 1905 års köplag ansågs force majeure utgöra krig, införselförbud 

eller jämförlig handling.52 I den nu gällande köplagen har dock befrielsegrunderna 

utvidgats till ”händelser utom parts kontroll” vilket utgör en större grupp omständigheter än 

1905 års köplag. Om en händelse är utom parts kontroll som inte skäligen kunnat förväntas 

vid avtalets ingående eller vars följder kunnat övervunnits eller undvikits är part inte 

skadeståndståndskyldig i förhållande till sin motpart.53 

 

Force majeure-klausuler är frekvent förekommande vid kommersiella avtal och utgör 

standardklausuler, s.k. boilerplates. Det är säkerligen den vanligaste klausulen som används 

för att reglera ändrade förhållanden i långvariga avtal. Eftersom force majeure-klausuler är 

så pass vanliga är det sällsynt att lagstadgande eller allmänna rättsgrundsatser åberopas när 

extraordinära omständigheter inträffar. Klausulerna är oftast dubbelsidiga vilket betyder att 

                                                 

48 Lehrberg (2008) s. 110. 

49 NJA 1996 s. 410, s. 417. 

50 Adlercreutz och Gorton (2010) s. 154. 

51 Hellner m.fl. (2011) s. 59–60. 

52 24 § i 1905 års köplag. 

53 Kontrollansvaret återfinns i 27 § KöpL 
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de gäller för båda parterna, vilket ger intryck av formell rättvisa. Trots att klausulen oftast 

är dubbelsidig blir den i praktiken främst tillämplig för den part som ska prestera någonting 

annat än pengar.54 

 

En force majeure-klausul i ett avtal utformas vanligen genom att de händelser som befrias 

räknas upp (krig, strejk m.m.) följt av en generell formulering (exempelvis ”och alla andra 

händelser utanför parts kontroll”).55 Om ett stort antal händelser räknas upp är det lätt för 

parterna att konstatera när force majeure föreligger, men det kan bli problematiskt om den 

inträffade händelsen inte passar in under någon specificerad klausulhändelse. Avgörande 

blir då den generella formuleringen. Utöver detta förutses vanligen att händelsen inte 

kunnat förutses samt att dess verkningar inte kunnat undvikas eller förekommas samt att 

händelsen hindrat fullgörandet. Rättsföljden av den oförutsedda händelsen kan skilja sig åt 

mellan olika avtal. Det är vanligt att tiden för fullgörandet förskjuts (detta skiljer sig från 

kontrollansvaret i 27 § KöpL som endast rör skadeståndsskyldigheten) och att uppsägning 

får ske om hindret varat under en viss tid eller efter ”skälig” tid. Klausulen kan också 

föreskriva en rätt att frånträda avtalet på grund av motpartens eller egen force majeure, även 

utan att en tidsförlängning har skett. Slutligen är det vanligt att klausulen föreskriver att den 

part som vill åberopa force majeure-klausulen snarast måste informera sin motpart om 

detta. Den som försummar informationsplikten kan förlora rätten till att åberopa force 

majeure.56 

 

När force majeure-klausuler ska tolkas görs detta vanligen restriktivt, vilket också är den 

allmänna tendensen när ansvarsbefriande klausuler tolkas.57 Om det finns stöd för 

branschpraxis eller handelsbruk används detta för att tolka bestämmelsen, men om sådan 

saknas tolkas force majeure vanligen utifrån dispositiv rätt, närmast bestämmelsen om 

kontrollansvar i 27 § KöpL.58  

                                                 

54 Hellner m.fl. (2011) s. 69–71. 

55 Ramberg (2011) s. 193. 

56 Hellner m.fl. (2011) s. 71–73 och Ramberg (2011) s. 192–194. 

57 Hellner m.fl. (2011) s. 71. 

58 Ramberg (2011) s. 192. 
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3.4 Prisjusterings- och indexklausuler 

Ändrade förhållanden förekommer ofta i form av förändringar i penningvärde och pris. När 

parter ingår långvariga avtal är det inte ovanligt att de använder sig av prisjusterings- och 

indexklausuler för att gardera sig mot inflation och prisförändringar som skiljer sig 

gentemot konsumentprisindex.59 Om en part har sina kostnader för att exempelvis tillverka 

en produkt i främmande valuta gäller det att bestämma sig för om priset ska anges i den 

nationella valutan eller i den utländska. Om priset anges i den nationella valutan är det inte 

ovanligt att en part vill gardera sig mot valutaförändringar genom en valutaklausul. 

Ramberg påpekar att dessa klausuler inte alltför sällan kan ställa till problem och ger 

upphov till ett antal frågor. För det första måste parterna ta ställning till hur stor del av 

priset som ska påverkas av förändringarna på växelkursen. Parter har ofta kostnader i flera 

olika valutor vilket kan leda till en speciell utformning av valutaklausulerna (multicurrency 

clauses). När de olika valutorna sticker iväg åt olika håll jämfört med den nationella valutan 

eller om valutaklausulen kombineras med en annan prisjusteringsklausul kan det lätt 

uppkomma problem.60 

 

En annan form av prisjusteringsklausul är när säljaren har rätt att ta upp förhandlingar med 

motparten vid en fördyring (detta är en form av förhandlingsklausul). Säljaren är då 

beroende av att köparen är villig att omförhandla. Det är vanligt att föreskriva att säljaren 

kan undgå sin plikt att leverera när fördyringen överstiger en viss del av det avtalade priset, 

för att undvika att parten ska vara beroende av motpartens medgörlighet.61 

 

Indexklausuler kan leda till problem när de komponenter som använts för bestämningen av 

indexförändringar inte reflekterar den fördyring som påverkar avtalet. Indexklausulen kan 

då leda till att en part blir över- eller underkompenserad.62 Vid utformningen av en 

prisjusterings- eller indexklausul gäller det för parterna att avgöra om den endast bör 

medföra att priset höjs eller om den ska tillämpas ömsesidigt, och priset ska sänkas om 

                                                 

59 Hellner m.fl. (2011) s. 44. 

60 Ramberg (2011) s. 196. 

61 Gorton och Lindell-Frantz (2014) s. 131. 

62 Ramberg (2011) s. 196. 
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kostnaderna går ned. I NJA 2005 s. 142 var frågan om hur en räntejusteringsklausul skulle 

tolkas. Klausulen stadgade: Skulle ränteläget ändras på marknad där leasegivaren 

finansierar sin verksamhet, äger han i motsvarande mån ändra angiven leasingavgift. 

Syftet med klausulen var att leasinggivaren skulle erhålla täckning för ökade 

upplåningskostnader för verksamheten om räntorna på marknaden höjdes. Bestämmelsen 

gav leasinggivaren en ensidig rätt att avgöra om leasingavgiften skulle förändras med 

hänvisning till ett förändrat ränteläge. HD konstaterade att rätten att höja avgiften 

motsvarades av en skyldighet att sänka avgiften om räntorna gick ned.  

 

Prisjusteringsklausuler kan jämkas i båda riktningarna om de leder till alltför höga priser 

samt om prisregleringen inte är tillräcklig.63 Exempel på detta refereras nedan under 5.5.1. 

 

3.5 Generalklausulen 36 § AvtL 

36 § AvtL innebär att avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende om de är 

oskäliga. Oskälighetsbedömningen görs bland annat utifrån senare inträffade förhållanden, 

vilket betyder att bestämmelsen kan användas vid ändrade förhållanden och långvariga 

avtal. Jämkningen kan ske i skärpande riktning eller medföra en inskränkning av 

avtalsvillkoret. Jämkningen kan också resultera i att villkoret lämnas utan verkan.64 

Dessvärre går det inte att utläsa från lagtexten hur en sådan bedömning ska göras och 

ledning får därmed sökas från rättspraxis.  

 

När avtalslagen infördes i svensk rätt år 1915 ansågs inte tiden vara mogen för att lagstifta 

om den här typen av frågor. Däremot ansågs domstolarna ha en mer generös 

jämkningsmöjlighet än vad som föreskrivits i lagtext.65 Denna möjlighet utnyttjades dock 

restriktivt i praxis.66 För att vidga möjligheten till jämkning och möjligheten att förklara 

                                                 

63 Hellner m.fl. (2011) s. 44. 

64 Lehrberg (2008) s. 111. 

65Grönfors och Dotevall: Avtalslagen (23 juni 2016 Zeteo), kommentaren till 36 §. 

66 Exempel på rättsfall gällande senare inträffade förhållanden där HD intagit en restriktiv hållning till 

jämkning är NJA 1946 s. 679, NJA 1950 s. 389 och NJA 1956 s. 136. 
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avtal som ogiltiga, tillkallades Jan Hellner som sakkunnig till generalklausulutredningen.67 

Efter det att utredningen presenterats, skickades utredningen på remiss och därefter 

framlades propositionen 1975/76:81 som antogs av riksdagen. Generalklausulen trädde i 

kraft den 1 juli 1976.  

 

Införandet av generalklausulen syftade delvis till att öka möjligheten att jämka avtal på 

grund av senare inträffade förhållanden. I förarbetena till generalklausulen konstaterades att 

det i svensk rätt saknades möjlighet till uppsägning för förändring av avtalsvillkor på grund 

av ändrade förhållanden. Vid långvariga avtal fanns det starka skäl att möjliggöra en sådan 

utväg.68 Jämkningsbestämmelsen vid ändrade förhållanden kan användas även om parterna 

är jämstarka, t.ex. två stora företag emellan, men blir särskilt aktuell om den ena parten 

intar en underlägsen ställning. Det är viktigt att understryka att jämkning vid ändrade 

förhållanden inte ska förekomma för att kompensera att den ena parten var starkare vid 

ingåendet av avtalet. Om det reglerats i avtalet vilken av parterna som ska stå risken för en 

förändring och denne kompenserats för detta genom andra avtalsvillkor, samt att parterna 

väntat sig att förhållandena kan komma att ändras, finns det ingen anledning att jämka.69 

Det angavs i propositionen att 36 § AvtL bör kunna användas för att anpassa avtalet till ny 

lagstiftning som trätt i kraft efter avtalsslutet.70  

 

Det fanns olika meningar om hur generöst generalklausulen skulle tillämpas i förarbetena. 

Hellner förespråkade en ny inriktning både när det kom till styrkan och inriktningen av 

oskälighetsbedömningen. Hellner ansåg att den tidigare tillämpningen varit alltför restriktiv 

och inte tillräckligt klausulinriktad. Regeringen anslöt sig till Hellners förslag och framhöll 

en effektiv tillämpning av klausulen och en större jämkningsmöjlighet.71 Lagrådet talade 

däremot för att klausulen skulle användas med försiktighet.72 I efterhand kan det 

                                                 

67 SOU 1974:83. 

68 prop. 1975/76:81 s. 126–127. 

69 Grönfors och Dotevall: Avtalslagen (23 juni 2016 Zeteo), kommentaren till 36 §. 

70 prop. 1975/76:81 s. 128. 

71 prop. 1975/76:81 s. 111, 173. 

72 prop. 1975/76:81 s. 164 ff. 
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konstateras att praxis har utformats efter den mer restriktiva tillämpningen som förespråkats 

av Lagrådet.73 

 

3.5.1 Oskälighetsbedömning vid ändrade förhållanden 

Det centrala i generalklausulen är oskälighetsbedömningen. Det är tillämpningen av ett 

avtalsvillkor i det enskilda fallet som avgör oskäligheten.74 Som tidigare konstaterats, finns 

det ingen vägledning i avtalslagen hur en oskälighetsbedömning ska gå till. Därför kan 

konkret hjälp tas av PICC och PECL för att avgöra om ett avtal ska jämkas eller 

ogiltighetförklaras på grund av senare tillkomna omständigheter.75 Bestämmelserna i 

regelverken stämmer bra överens med svenska rättsprinciper och oskälighetsbedömningen 

vid ändrade förhållanden i 36 § AvtL.76 Rekvisiten som ska vara uppfyllda enligt dessa 

principer är: 

 

1. Balansen ska ha rubbats väsentligt mellan avtalsparterna; och 

2. vid tiden för avtalets ingående var de ändrade omständigheterna oförutserbara för 

den drabbade parten; och 

3. den drabbade parten borde inte räknat med att de ändrade förhållanden kunnat 

komma att inträffa; och 

4. den drabbade har inte haft kontroll över att förhållanden ändrats (i PICC men inte i 

PECL); och 

5. risken bör inte bäras av den drabbade parten. 

 

De nya händelserna ska ha en stor inverkan på avtalet. Frågan är hur starkt hindrande 

omständigheterna ska inverka på avtalets fullgörelse, eftersom de allra flesta 

avtalsförpliktelser rent faktiskt går att uppfylla trots att de blir mycket mer betungande. I 

doktrin har det talats om att hindret medför att den drabbade måste prestera bortom 

offergränsen. Offergränsen är den gräns som en avtalspart inte rimligen ska behöva passera 

                                                 

73 Bernitz (2010) s. 140. 

74 Grönfors och Dotevall: Avtalslagen (23 juni 2016 Zeteo), kommentaren till 36 §. 

75 Det är PICC art. 6.2.1–6.2.2 och PECL 6:111 som avses. 

76 Ramberg (2011) s. 186. 
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för att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet.77 Det krävs att parten inte förutsett eller i 

vart fall inte borde ha förutsett händelsen. Detta krav uppställs eftersom avtalsparten annars 

kunnat gardera sig mot händelsen, exempelvis genom en korrigering av avtalet. Om en 

händelse legat inom en parts kontroll kan den inte leda till jämkning eller ogiltighet. 

Parterna ska inte kunnat råda över de ändrade förhållanden och inte kunnat förebygga 

händelsen eller skadeverkan. Att en part ansvarar för händelser inom sin kontroll är uttryckt 

i köplagen och i CISG.78 Om parterna har reglerat vem som ska bära risken vid en viss 

händelse och denna händelse inträffar, talar detta generellt sett mot jämkning. Parten har då 

säkerligen kompenserats för sitt risktagande på andra sätt i avtalet.79 Om skäligheten av en 

riskplacering ska bedömas i ett avtal, får rätten se till omständigheterna som rådde vid 

avtalets tillkomst.80 

 

Vid långvariga avtal blir avtalsbalansen viktig för att bestämma skäligheten. Om den part 

som drabbats av de ändrade förhållanden delvis orsakat rubbningen av balansen eller 

kunnat påverka omfattningen av följderna talar det emot en jämkning. Om 

balansrubbningen däremot orsakats av den gynnande parten talar det för en jämkning.81 

 

3.5.2 Penningvärde och prisförändringar som 

jämkningsgrund 

I propositionen till 36 § AvtL sägs det att en jämkning av priset kan ske när förhållandena 

vid ingåendet av avtalet har ändrats på ett oförutsebart sätt. Som exempel kan nämnas när 

det sker en oväntad ökning av kostnaderna för en prestation, eller när ett förutbestämt pris 

framstår som oskäligt på grund av den allmänna prisutvecklingen. Det har dock 

överlämnats till domstolarna för att avgöra hur långt ett pris bör jämkas – till normalnivå 

eller en nivå där det inte kan anses som oskäligt? Det ska dock understrykas, vilket 

                                                 

77 Ramberg (2011) s. 187 och Grönfors och Dotevall: Avtalslagen (23 juni 2016 Zeteo), kommentaren till 36 

§. 

78 27 § KöpL. och 79 art. CISG. 

79 Grönfors och Dotevall: Avtalslagen (23 juni 2016 Zeteo), kommentaren till 36 §. 

80 Ramberg (2011) s. 188. 

81 Grönfors och Dotevall: Avtalslagen (23 juni 2016 Zeteo), kommentaren till 36 §. 
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framhävs i propositionen att 36 § inte ska användas som ett medel för allmän priskontroll.82 

Nedan presenteras rättsfall gällande långvariga avtal där penningvärdet och 

prisförändringar utgjort senare tillkomna omständigheter. 

 

NJA 1979 s. 731 gällde ett arrendekontrakt med en giltighetstid på 49 år. Parterna var ense 

om att arrendeavgifterna varit låga redan vid avtalets tillkomst. Rätten ansåg inte att 

avgifterna varit oskäligt låga med hänsyn till avtalets innehåll eller omständigheterna i 

övrigt. Slutligen bedömdes att varken den långa arrendetiden eller ortens pris för jämförliga 

bostadsarrenden utgjorde skäl för en höjning av arrendeavgifterna.  

 

NJA 1983 s. 385 illustrerar hur en avtalsbestämmelse omformats sedan förhållanden 

ändrats. Parterna hade slutit ett 49 årigt arrendeavtal där den årliga arrendeavgiften 

fastställts efter priset på höstvete. Indexklausulen kom dock inte att spegla den allmänna 

prisutvecklingen. År 1949 uppgick priset för 100 kg höstvete till 49 kr och år 1980 till 85 

kr, medan konsumentprisindex steg från 100 till 601 enheter mellan 1949–1980. HD 

anförde att arrendeavgiften därmed framstod som anmärkningsvärt låg och använde 36 § 

AvtL för att jämka avtalet. För att tillgodose det ursprungliga syftet med indexklausulen 

knöts arrendeavgiften till konsumentprisindex.  

 

RH 80:14 gällde ett kommersiellt avtal mellan Varbergs kommun och Varbergs 

Renhållningsverk AB. Avtalet reglerade entreprenad för löpande renhållning. Vid avtalets 

ingående var parterna överens om att kompensera bolaget för kostnadsökningar över tiden. 

Parterna valde att knyta ersättningen till konsumentprisindex. Det visade sig dock att 

kostnadsökningarna för bolaget blivit avsevärt högre än konsumentprisindex och detsamma 

gällde för hela branschen. För perioden 1969–1978 steg konsumentprisindex med 113 

procent och den motsvarande stegringen för biltransportindex var 157,14 procent. Detta 

betydde att förlusten som drabbade bolaget var betydande genom valet av index. Hovrätten 

fann att det var oskäligt att bolaget ensam skulle bära bördan av den oförutsedda 

kostnadsökningen samt att avtalet skulle jämkas. 

 

                                                 

82 prop. 1975/76:81 s 138 och SOU 1974:83 s. 164 f. 



 30 

3.5.3 Jämkning på annan grund 

Högsta domstolen har främst jämkat avtalsvillkor med stöd av 36 § AvtL vid justering av 

pris eller prisklausuler. Nedan följer två rättsfall som behandlar ändrade förhållanden som 

inte fokuserar på prisförändringar. 

 

I NJA 1989 s. 346 gällde tvisten ett försäkringsbolag och ett pälsbolag. Pälsbolaget utsattes 

för inbrott som genomförts med hjälp av obehörigen kopierade nycklar. Försäkringsavtalet 

räknade uttömmande upp alla situationer som omfattades av försäkringen och den 

nuvarande situationen täckte inte den uppkomna skadan. Det fanns ingen anledning till att 

tolka försäkringsvillkoren på annat sätt än ordalydelsen. HD fann dock att hänsyn skulle tas 

till senare inträffade omständigheter. Ställföreträdaren för pälsbolaget la ner sällsynt stor 

omsorg på att förebygga stölder. Det fanns ett utvecklat system med tolv olika lås och två 

kodanordningar. Ställföreträdaren iakttog därutöver säkerhetsåtgärder i förhållande till den 

övriga personalen. Rätten ansåg att risken för inbrott varit ringa och risken för ett inbrott 

som inte täcktes av försäkringsvillkoren i princip varit utesluten. Med hänsyn till de 

speciella förhållandena ansågs övervägande skäl tala för att det ansågs oskäligt att inte utge 

försäkringsersättning och försäkringsvillkoret jämkades. 

 

Rättsfallet NJA 1994 s. 359 berör inte ett kommersiellt avtal, men det är ändå intressant att 

ta upp fallet. Bakgrunden till rättsfallet var ett avtal som slöts år 1954 mellan Almedahl-

Dalsjöfors AB och en kommun. Bolaget överlät vattentäkter och vatten- samt 

avloppsledningar för 50 000 kr. I avtalet föreskrevs att vissa uppräknade fastigheter erhöll 

befrielse från anslutningsavgifter för all framtid. De uppräknade fastigheterna var delvis 

sådana som ägdes av bolaget, dels sådana som ägdes av enskilda personer. Tvisten gällde 

en enskild person och kommunen. HD konstaterade att det faktum att bestämmelsen gällde 

för all framtid inte ensamt utgör skäl för jämkning. I fallet tog HD i beaktande att 

avtalsbestämmelsen stred mot i huvudsak tvingande lagstiftning gällande regler för en 

rättvis fördelning av kostnaderna. Det skulle vidare tas hänsyn till att den erhållna förmånen 

blev allt större ju längre tid som förflöt. HD ansåg inte att omständigheterna hittills vuxit i 

betydelse att avtalsbestämmelsen framstod som oskälig för tillfället. Därmed förklarades 

fastighetsägaren befriad från brukningsavgift så länge som han bebodde fastigheten. 
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3.6 Ekvivalensprincipen och 36 § AvtL 

36 § AvtL ger uttryck för ekvivalensprincipen, trots att parterna frivilligt ingått ett avtal kan 

det förklaras oskäligt. Med ekvivalensprincipen menas att det ska råda balans mellan 

parternas prestationer, vilket är en idé som har sitt ursprung i den romerska rätten. Vid en 

bedömning av om det råder balans, måste hänsyn tas till samtliga förpliktelser och 

riskfördelningen mellan avtalsparterna. Vederlaget har stor betydelse för bedömningen av 

avtalsbalansen.83 Det finns en större risk för att avtalsbalansen ska skifta mellan parterna 

om avtalet slutits för en längre tid, vilket betyder att ekvivalensprincipen främst är aktuell 

vid långvariga avtal. 

 

Det finns en skillnad mellan subjektiv och objektiv ekvivalens. Subjektiv ekvivalens 

innebär att den balans som parterna kommit överens om ska respekteras av domstolarna, 

medan objektiv ekvivalens bestäms utan beaktande av partsviljan.84 Att bestämma när 

objektiv obalans föreligger är förenat med vissa svårigheter, då det gäller att finna en 

objektiv måttstock. I vilken utsträckning ska exempelvis säljarens behov av att investera 

beaktas vid bedömningen om vinstmarginalen är skälig?85 Utgångspunkten är därför att den 

avtalsbalans som parterna valt bör gälla.86 Detta betraktelsesätt stämmer även överens med 

vad som gäller i köprätten. Det är vad parterna avtalat om som är avgörande för 

felbedömningen.87 

 

NJA 1979 s. 731, som det refererades till under 3.5.2, belyser vikten av balansen mellan 

parterna i deras långvariga avtal. Avgiften som parterna kommit överens om var låg redan 

vid avtalets tillkomst och rätten frångick inte denna ursprungliga balans som avtalats 

mellan parterna. 

 

                                                 

83 Grönfors och Dotevall: Avtalslagen (23 juni 2016 Zeteo), kommentaren till 36 §. 

84 Dotevall, SvJT 2002, s. 443. 

85 Grönfors och Dotevall: Avtalslagen (23 juni 2016 Zeteo), kommentaren till 36 §. 

86 Dotevall, SvJT 2002, s. 450–451.  

87 Se 17–18 §§ KöpL och art. 35 CISG. 
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När en skälighetsbedömning görs i enlighet med 36 § AvtL är ett viktigt argument för att 

avgöra om ett avtalsvillkor är skäligt, att det ska råda balans mellan parternas rättigheter 

respektive skyldigheter. Därmed blir ekvivalensprincipen en allmän bedömningsgrund för 

att avgöra om ett avtal ska jämkas vid ändrade förhållanden. En part ska inte tjäna på 

motpartens bekostnad. En samlad bedömning görs utifrån samtliga förpliktelser och 

riskfördelningar. Minsta rubbning av balansen orsakad av ändrade förhållanden kan inte 

leda till att avtalet jämkas, utan rubbningen bör vara omfattande innan jämkning kan 

komma på fråga.88 

 

3.7 Sammanfattning och slutsatser 

Efter denna genomgång blir det tydligt att det inte finns något bestämt sätt att lösa ändrade 

förhållanden i svensk rätt. Det görs dessutom inte någon åtskillnad på kortvariga eller 

långvariga avtal. Historiskt sett har problemet lösts på ett ganska onyanserat sätt. Antingen 

har alla ändrade förhållanden lett till att avtalet upphör enligt klausulläran, eller vid 

tillämpning av omöjlighetsläran har det knappt funnits någon omständighet som befriat part 

från att fullgöra avtalet. Klausulläran och omöjlighetsläran har dock ingen reell betydelse i 

dagsläget och mer nyanserade läror behövs för att komma fram till mer tillfredsställande 

lösningar i dagens kommersiella avtalsrelationer.  

 

Förutsättningsläran kan användas för att lösa problem med ändrade förhållanden, men 

precis som Hellner påpekar görs inte det särskilt ofta.89 Detta är också det största problemet 

med läran, det är osäkert vilken betydelse den har i svensk rätt idag. Det var aldrig tänkt att 

ersätta förutsättningsläran med 36 § AvtL, men eftersom bestämmelsen har ett brett 

tillämpningsområde leder detta till att förutsättningslärans betydelse minskat.90 Problemet 

med förutsättningsläran är att den tar hänsyn till partens faktiska förutsättningar samt om en 

part haft dessa förutsättningar i åtanke. Dessa subjektiva rekvisit kan leda till alltför 

besvärliga spekulationer om vad parterna tänkte vid avtalsingåendet. Rättsföljden vid 

                                                 

88 Dotevall, SvJT 2002, s. 449–450. 

89 Hellner m.fl. (2011) s. 61. 

90 prop. 1975/76:81 s. 128. 
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tillämpning av förutsättningsläran är i de allra flesta fall ogiltighet, vilket betyder att en part 

inte kan få ett avtal modifierat med hjälp av läran. Högsta domstolen har i NJA 1996 s. 420 

uttalat att förutsättningsläran främst fungerar som ett komplement till övriga 

ogiltighetsregler, därför drar jag slutsatsen att förutsättningsläran som självständigt 

instrument inte har någon väsentlig betydelse i svensk rätt.91 

 

Force majeure-klausuler skrivs i stor utsträckning in i kommersiella avtal. Det är den 

avtalsklausulen som vanligen används för att hantera ändrade förhållanden. Klausulerna blir 

tillämpliga när extrema händelser påverkar avtalet, vilket leder till att en part inte kan 

fullgöra sina förpliktelser. Följden av att force majeure inträffar är vanligtvis att en parts 

prestation skjuts upp eller att avtalet i sin helhet hävs. Det faktum att det är extraordinära 

händelser som avses gör att det är ytterst ovanligt att klausulen tas i bruk, och andra 

händelser som medför att avtalet sätts i en ny kontext faller utanför tillämpligheten. Den 

praktiska betydelsen av force majeure är därmed begränsad. 

 

Prisjusterings- och indexklausuler kan på förhand ses som ett lämpligt alternativ för 

parterna att gardera sig mot prisförändringar. De kan dock vara problematiska i vissa fall 

och ju mer komplexa de blir desto svårare är de att tillämpa. Rättsfallen kring ändrade 

förhållanden i Högsta domstolen visar på att det kan vara svårt att använda sig av sådana 

klausuler och att det kan vara svårt att välja en som riktigt speglar parternas 

prisförändringar. Utöver detta är det ibland svårt att förutse konsekvenserna av sådana 

klausuler, speciellt i långvariga avtal.  

 

Framställningen ovan leder till slutsatsen att 36 § AvtL är det bästa instrumentet i svensk 

rätt för att hantera ändrade förhållanden, om parterna själva inte avtalat om hur de ska lösa 

problemet. Generalklausulen går direkt in på problematiken gällande vilken part som ska 

stå risken för senare inträffade händelser och det faktum att en obalans uppkommit. När 36 

§ AvtL infördes var det många som trodde på framväxten av en fyllig praxis. Domstolarna 

har däremot fortsatt på den mer restriktiva tillämpningen av bestämmelsen som 

förespråkades av Lagrådet. Problemet vid en alltför restriktiv tillämpning är att 

                                                 

91 Lehrberg förespråkar däremot en tillämpning av förutsättningsläran och anser att den har fortsatt betydelse i 

svensk rätt, Lehrberg (2008) s. 110. 



 34 

bestämmelsen inte får någon praktisk betydelse. Bernitz anser att det nuvarande rättsläget 

blivit statiskt.92 Utifrån den praxis som finns kring ändrade förhållanden kan följande 

slutsatser dras. Det fästs stor vikt vid den balans som uppkommit mellan parterna vid 

avtalsslutet och ekvivalensprincipen är central vid en oskälighetsbedömning. Rätten 

respekterar den avtalade jämvikten och det läggs stor vikt vid parternas riskfördelning. Det 

är speciella omständigheter som lagts till grund för domsluten. Detta minskar 

prejudikatvärdet och förutsebarheten. En tendens i svensk och internationell avtalsrätt är att 

reglerna och rättsprinciperna om ändrade förhållanden inriktar sig på ett avtals skälighet 

särskilt. 93 Vid en skälighetsbedömning är balansen mellan avtalsparternas prestationer 

viktig att beakta. 

 

Lojalitetsplikten är en viktig allmän avtalsrättslig princip och den är mer framträdande i 

långvariga avtal. Den innebär att en avtalspart ska ta hänsyn till motparten och vad det har 

för betydelse för denne att avtalet fullföljs. Det bör därför inte krävas alltför långtgående 

uppoffringar innan avtalet jämkas i de fall det gemensamma intresset är framträdande i 

avtalet. Samarbete och beaktande av motpartens intressen inryms i principen, om ändrade 

förhållanden inverkar på en parts prestation och gör den mer betungande bör det lämpligen 

hanteras och lösas i samförstånd parterna emellan.  

 

Det som talar emot en användning av 36 § AvtL vid kommersiella avtal är att tillämpningen 

är störst vid ett ojämnt styrkeförhållande, framförallt vid konsumentförhållanden. 

Bestämmelsen kan användas om parterna är jämnstarka men detta är mindre vanligt, 

speciellt vid kommersiella affärsförhållanden.94 Vidare är det främst väldigt speciella 

omständigheter som lagts till grund för domsluten i de fall där Högsta domstolen har jämkat 

avtal. De lagbestämmelser och rättsläror som finns på området för inte med sig de flexibla 

lösningar som krävs och domstolar är generellt sätt obenägna att anpassa avtal till nya 

omständigheter. Vid långvariga avtal är parternas samarbete centralt och eftersom de ställt 

in sig på att samverka under en längre tid är uppsägning, föreskrifter om kontraktsbrott och 

                                                 

92 Bernitz (2010) s. 140. 

93 Grönfors och Dotevall: Avtalslagen (23 juni 2016 Zeteo), kommentaren till 36 § och Samuelsson (2008) s. 

74 f. 

94 Adlercreutz och Gorton (2010) s. 156. 
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ogiltighet inte lämpliga lösningar på ändrade förhållanden. Detta leder till slutsatsen att den 

främsta lösningen för kommersiella parter som avser att gå in i ett långvarigt avtal bör 

reglera hur nya omständigheter ska hanteras. Det föreligger dock en svårighet i att på 

förhand reglera specifika situationer som möjligen kan uppkomma. Omförhandling kan 

därför vara en lämplig lösning. 
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4 Hardship 

4.1 Omförhandling 

En av de mest centrala principerna inom avtalsrätten är pacta sunt servanda. Ändrade 

förhållanden ska inte förändra ett redan ingånget avtal. En ändringsklausul eller 

omförhandlingsklausul kan emellertid tas in i ett avtal. Internationellt talas det om 

hardship. Den typiska användningen av hardship-klausuler är ”fallen som ligger utanför 

force majeure-området men där balansen mellan parterna, sådan den är tänkt att fungera 

under avtalet, har rubbats på sådant sätt att oskäligheten i samma mening som enligt 36 § 

AvtL har uppkommit”.95  

 

4.2 Hardship, begreppet 

När hardship föreligger, är det inte omöjligt för en part att prestera sin del av avtalet, 

däremot är det på grund av ändrade omständigheter mer betungande för parten att 

genomföra. Bördan är oftast ekonomisk, vilket betyder att det ekonomiska utfallet blivit 

ofördelaktigt för den ena avtalsparten.96 Hardship-klausuler liknar force majeure-klausuler 

på så sätt att vissa händelser sätter vissa avtalsklausuler ur spel. Precis som vid force 

majeure uppställer en hardship-klausul vanligen ett visst antal omständigheter som 

föranleder att en klausul träder ur funktion. Hardship riktar in sig på det ekonomiska utfallet 

av det särskilda avtalet, medan force majeure riktar in sig på om en omständighet faller 

inom begreppet.97 Till exempel kan hardship föreligga om mer eller mindre preciserade 

händelser inträffar, som medför att kostanden för att tillverka en produkt stigit dramatiskt, 

eller att en väldig minskning har skett av värdet på en prestation.98 Medan force majeure 

föreligger om extrema händelser som krig eller eldsvåda resulterat i att en avtalspart inte 

                                                 

95 Grönfors (1995) s. 89. 

96 Lindström, NJCL 2006, s. 3. 

97 Hellner m.fl. (2011) s. 74. 

98 PICC art 6.2.2 kommentar 2. 
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kan uppfylla sin del av avtalet, det är precisa händelser som avses i en force majeure-

klausul.  

 

Force majeure-klausuler är vanligtvis neutralt skrivna, men skyddar vanligen 

naturagäldenären (t.ex. den som säljer något, eftersom köparen vanligen kan betala även om 

det blir dyrare eller mindre fördelaktigt). Hardship-klausuler är också normalt skrivna för 

att skydda båda parter, och till skillnad från force majeure-bestämmelser kan den bli aktuell 

för båda parter när det ekonomiska utfallet blivit alltför oförmånligt. En hardship-klausul 

flyttar fokus från vad som har orsakat den uppkomna situationen till följden av det som 

inträffat. Rättsföljden av en hardship-klausul skiljer sig från force majeure, hardship ger 

den drabbade parten en rätt till omförhandling av avtalet medan force majeure normalt 

befriar den drabbade parten från att prestera.99 

 

Index- och prisjusteringsklausuler skiljer sig från hardship-klausuler. Dessa används för att 

utesluta uppkomsten av en hardship-situation. Hardship-klausuler ska också särskiljas från 

omförhandlingsklausuler, som inte kräver uppkomsten av hardship för att de ska bli 

tillämpliga. Däremot är rättsföljden av en omförhandlings- och hardship-klausul vanligen 

densamma, omförhandling.100 

 

Hardship och andra omförhandlingsklausuler har blivit allt vanligare som svar på hur 

ändrade förhållanden ska hanteras mellan avtalsparter.101 Detta beror delvis på att 

näringslivet vill använda omförhandling som instrument för avtalsjusteringar dels, för att 

det har funnits ett reellt behov av att utvidga den trånga tillämpningen av force majeure. 

Den juridiska bedömningen av när bestämmelsens rekvisit är uppfyllda har inte stått i 

överensstämmelse med när den har behövts användas i det praktiska livet. Det har utöver 

detta funnits en brist i att sanktionen i de allra flesta fall varit ogiltighet av ett avtal, det har 

behövts mer flexibla rättsföljder, såsom en möjlighet att modifiera ett ingånget avtal.102 

Möjligheten att modifiera ett redan ingånget avtal skiljer sig åt mellan common law och 

                                                 

99 Ramberg (2011) s. 194–195. 

100 Brunner (2008) s. 512–513. 

101 Grönfors (1995) s. 70. 

102 Grönfors (1995) s. 70–71. 
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civil law, vilket betyder att det behövs internationella regler på området.103 Force majeure 

ses som en etablerad och självklar princip inom den internationella rätten. Hardship kan ses 

som en underkategori till force majeure och därmed är det inte konstigt att hardship anses 

vara en vedertagen rättsprincip. Det ska däremot understrykas att det förekommer debatter 

inom den juridiska doktrinen om hardship verkligen är en tillräckligt etablerad och självklar 

del av den internationella rätten.104 

 

Hardship går att finna i flera olika regelsamlingar. Nedan beskrivs hardship i den 

internationella köplagen CISG, PICC, PECL och DCFR. Dessa bestämmelser återfinns i sin 

helhet i Bilaga 1. 

 

4.3 CISG 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) innehåller 

bestämmelser om när en part inte är ansvarig för det att den inte har uppfyllt sin del av 

avtalet. CISG gäller som lag i Sverige och tillämpas mellan avtalsparter med hemvist i olika 

länder, men tillämpas inte om både säljaren och köparen har sina affärställen i Danmark, 

Finland, Island, Norge eller Sverige, 1–2 §§ lag (1987:822) om internationella köp. CISG är 

resultatet av det arbete som bedrevs av UNCITRAL (United Nations Commission on 

International Trade Law) mellan åren 1969–1978. Sverige ratificerade konventionen 1987 

och konventionen har ratificerats av 83 stater, däribland de allra flesta europeiska länderna, 

USA och Kina. Det land som sticker ut av de länder som inte har ratificerat konventionen är 

Storbritannien.105 

 

Enligt CISG svarar avtalsparterna strikt för sina förpliktelser, så snart ett avtalsbrott 

föreligger inträffar påföljder (art. 45 samt 61). En möjlighet till befrielse från det strikta 

ansvaret återfinns i art. 79 och 80106. Art. 79 stadgar att en part inte är ansvarig för 

                                                 

103 Flodgren, JT 2012/13 s. 24. 

104 Brunner (2008) s. 533. 

105 Munukka, Lag om internationella köp (1 januari 2016 Karnov), den inledande kommentaren till lagen, 

hämtad senast den 6 december. 

106 Art. 80 i CISG är inte relevant för denna uppsats, och jag kommer därför inte gå in på den närmare. 
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underlåtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter, om parten visar att underlåtenheten 

berodde på ett hinder utanför dennes kontroll och att parten inte skäligen kunde förväntas 

ha räknat med hindret vid avtalsslutet eller ha undvikit eller övervunnit hindret eller dess 

följder. Art. 79 medger endast en befrielse från skadeståndsansvar. 

 

Det råder osäkerhet kring den rättsliga innebörden av kontrollansvaret i CISG.107 Det 

förekommer vissa tolkningssvårigheter gällande art. 79 i de olika översättningarna. Den 

franska och spanska versionen ger ansvarsbefrielse i något större utsträckning än den 

engelska. I den engelska versionen av art. 79 måste det för ansvarsbefrielse föreligga ”an 

impediment beyond his control”. Enligt den franska och den spanska versionen uttrycks 

motsvarande begrepp som ”un empêchement indépendant de sa volonté” respektive ”un 

impedimento ajeno a su voluntad” (ungefär hinder oberoende av hans vilja). Den franska 

och den spanska versionen leder tanken till vad parten kan hindra i subjektiv bemärkelse. 

Detta var dock antagligen inte avsikten med utformningen av bestämmelsen.108 

 

4.3.1 Rekvisiten 

För att en part ska undgå ansvar enligt art. 79.1 måste fyra olika faktorer föreligga:  

1. ett hinder som orsakar underlåtenheten att fullgöra förpliktelsen (hinderrekvisitet) 

2. ett hinder som varit utom kontroll (utom kontroll-rekvisitet) 

3. att hindret inte varit förutsebart vid avtalsslutet (oförutsebarhetrekvisitet) 

4. att hindret och dess följder inte kunde undvikits eller övervunnits 

(aktivitetsrekvisitet) 

 

Det ska föreligga ett hinder som inverkar på möjligheten till fullgörelse. Om en säljare 

råkar avlämna en felaktig vara blir säljaren endast befriad från ansvar om denne inte kunnat 

avlämna en felfri vara. En säljare som känner till att varan inte är avtalsenlig kan inte 

avlämna den och bli fri från ansvar. En ovetandes säljare kan endast undgå ansvar om 

denne inte haft tillgång till en felfri vara. När artikeln tillkom i CISG ansågs det lämpligt 

                                                 

107 Gorton och Lindell-Frantz (2014) s. 99. 

108 Ramberg och Herre (2016) s. 530. 
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med ett strängt krav eftersom det vanligen är svårt att påvisa orsaken till varför en vara 

exempelvis avlämnas i ett felaktigt skick. Det är vidare endast händelser utom en parts 

kontroll som medför befrielse från ansvar. Det krävs att hindret till sin typ är 

okontrollerbart, därmed avses inte händelser som i det enskilda fallet varit okontrollerbara. 

Det är händelser som inte ligger inom partens risksfär som avses, sådana som han eller hon 

typiskt inte kan kontrollera. En viss vägledning kan tas från definitionen av force majeure 

vad gäller kvalifikationen av omständigheter som anses utgöra relevanta hinder för 

förpliktelsens fullgörelse. För att en händelse ska vara oförutserbar krävs det att det inte är 

en händelse som inträffar med viss regelbundenhet (t.ex. dåligt väder). Även om en 

händelse som normalt anses vara utom parts kontroll (t.ex. strejk) anses inte den falla inom 

art. 79, om det vid avtalsslutet gick att förutse oroligheter på arbetsmarknaden. Om det 

finns en möjlighet för att hindret helt eller delvis kan undvikas krävs det att parten vidtar 

lämpliga åtgärder, om en part i detta läge är passiv kan han eller hon inte befrias från 

ansvar.109 

 

Art. 79.2 föreskriver när en part är förhindrad att fullgöra avtalet på grund av en tredje part 

som har anlitats för att fullgöra hans avtalsförplikter, helt eller delvis. I dessa fall är 

avtalsparten befriad från ansvar om han för det första undgår ansvar enligt 79.1 och för det 

andra om den personen som anlitats också varit befriad från ansvar i enlighet med 

bestämmelsen. 

 

4.3.2 Rättsföljden 

Rättsföljden av att alla fyra rekvisit är uppfyllda i art. 79.1 är att det inte föreligger någon 

skadeståndsskyldighet för den part som drabbats av hindret. Art. 79.5 klargör att den 

uteblivna skadeståndsskyldigheten inte påverkar någon annan skyldighet som kan föreligga 

parterna emellan. Skyldigheten att fullgöra avtalet föreligger alltjämt och avtalet kan 

komma att hävas om förutsättningarna för det är uppfyllda. Det går inte att svara på frågan 

om fullgörelseplikten kvarstår vid ett långvarigt hinder utifrån CISG, utan problemet måste 

lösas med nationell rätt.110 I svensk rätt faller skyldigheten att fullgöra ett avtal bort i KöpL 

                                                 

109 Ramberg och Herre (2016) s.531 f.  

110 Ramberg och Herre (2016) s. 540–541. 
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om det krävs orimliga uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till motpartens intresse 

av att köpet fullgörs eller om parten väntar orimligt länge med att framställa sitt krav.111 

 

Art. 79.4 anger att den part som hindras från att fullgöra sina avtalsförpliktelser måste 

informera motparten om hindret och effekten av detta. Annars blir part ansvarig för den 

skada som uppkommer för att motparten inte får del av informationen.   

 

4.3.3 Scafom International BV v. Lorraine Tubes S.A.S 

När rekvisiten för ansvarsbefrielse i CISG uppställs, är det rent av självklart att se att force 

majeure faller inom kontrollansvaret. Det är däremot svårare att svara på frågan om 

hardship kan falla inom ansvarsbefrielsen i CISG samt om det föreligger en rätt till 

omförhandling för den drabbade parten. Doktrinen är oenig om den saken och det finns inte 

tillräckligt med rättsfall för att kunna ge ett definitivt svar på denna frågan.112 Det har visat 

sig att nationella domstolar har tolkat art. 79 restriktivt och det leder i praktiken till att 

endast omständigheter som gör det omöjligt för en part att prestera accepteras som 

ansvarsbefrielse.113 Ett fall från den belgiska högsta domstolen (Hof van Cassatie), Scafom 

International BV v. Lorraine Tubes S.A.S,114 talar dock för att hardship omfattas av CISG.  

 

I det aktuella fallet hade parterna slutit ett köpeavtal gällande stålrör. Därefter kom priset på 

stål att stiga med 70 %, vilket var helt oväntat. Detta ledde till att säljaren ville justera 

priset, men köparen ansåg att det ursprungliga avtalet skulle bestå. Det fanns ingen klausul i 

avtalet som föreskrev en rätt att justera priset. Det konstaterades av domstolen att ändrade 

förhållanden som inte rimligen kunde förutses vid ingåendet av avtalet och som är 

betungade för den ena parten, på ett oproportionerligt sätt, kan utgöra ett hinder enligt art. 

79 i CISG. Eftersom det inte var tydligt om situationen omfattades av art. 79, ansåg rätten 

att internationella handelsrättsliga principer skulle användas som utfyllnad (art 7.2 i CISG). 

                                                 

111 23 § KöpL. 

112 Lindström, NJCL 2006, s. 24. 

113 Uribe, VJ 2011, s. 239 och Ramberg och Herre (2016) s. 540 f.  

114 Rättsfallet avgjordes 19 juni 2009. Rättsfallet översatt till engelska finns att tillgå på hemsidan: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090619b1.html#cx  

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090619b1.html#cx
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Under dessa principer, som inkorporerats i PICC, har den part som drabbats av de 

oförutsedda omständigheterna en rätt att kräva omförhandling av avtalet. Därmed fanns det 

en skyldighet för köparen att omförhandla avtalet och denne kunde inte vägra att förhandla. 

 

4.4 Hardship i soft law 

Hardship-regleringar finns i flera olika internationella regelsamlingar. Nedan presenteras 

hardship i PICC, PECL samt DCFR. Dessa samlingar består av olika avtalsrättsliga 

principer och är till stor del snarlika varandra. De arbetsgrupper som har utarbetat 

respektive verk har i viss mån bestått av samma personer. Det har även samarbetats och 

diskuterats mellan olika deltagare.115 Därför kommer varje regelsamling först att 

presenteras för sig och därefter utreds rekvisiten samt rättsföljden för regelsamlingarna i en 

och samma framställning. Det är endast PICC som använder sig av termen hardship, men 

nedan används termen även när de övriga regelverken utreds. 

 

4.4.1 PICC 

The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) är en 

mellanstatlig, oberoende organisation med säte i Rom. Organisationen syftar till att 

undersöka behov och metoder för att modernisera, samordna samt harmonisera 

handelsrätten mellan stater. De vill vidareutveckla den internationella handeln. För att 

uppnå syftet formulerar UNIDROIT uniforma rättsliga instrument, principer och regler. 

Den första samlingen kom ut under mitten av 1990-talet och den senaste versionen är från 

2010.116 Arbetet har bedrivits av akademiker, domare och tjänstemän från hela världen. 

Alla är experter inom avtalsrätt eller internationell handelsrätt.117 Principerna har fått stor 

spridning och blivit väl mottagna i det praktiska affärslivet. De används genom att parter 

                                                 

115 Gorton och Lindell-Frantz (2014) s. 103. 

116 UNIDROIT: History and overview, <www.unidroit.org/about-unidroit/overview>, besökt 2016-10-30. 

117 Bonell, JT 1996/97 s. 270. 

http://www.unidroit.org/about-unidroit/overview
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hänvisar till reglerna i sina avtal och vid tvistelösningar kan de användas som en sekundär 

rättskälla.118 

 

Huvudregeln, att avtal ska bestå trots ändrade förhållanden stadgas i art 6.2.1 PICC. En part 

ska prestera sin del av avtalet trots att det inte är lika fördelaktigt som vid avtalets ingående, 

om inte bestämmelsen om hardship är tillämplig. Hardship beskrivs i art 6.2.2 och effekten 

av hardship framställs i art 6.2.3. Hardship definieras som förekomsten av händelser som 

leder till att balansen mellan parterna fundamentalt förändras. Det är omständigheter som 

inträffar efter avtalsslutet eller i vart fall inte var kända för den drabbade parten vid den 

tidpunkten. Händelserna kunde inte skäligen förutses av den drabbade, och de var bortom 

partens kontroll. Risken ska vidare inte bäras av den drabbade parten. 

 

4.4.2 PECL 

På initiativ av den danske professorn Ole Lando, men med stöd av EU-kommissionen har 

Principles of European Contract Law utformats (PECL). Precis som vid tillkomsten av 

PICC bedrevs arbetet av olika experter på området, men endast experter som kom från 

länder inom EU.119 Syftet med PECL är att utarbeta ett sammanhängande system av 

tidsenliga och användbara avtalsregler som inte är knutna till ett speciellt rättssystem. För 

att ha möjlighet att sammanställa dessa gjordes en jämförelse av avtalsrättsliga regler från 

olika rättsordningar. Tanken är att enskilda avtal kan hänvisa till dessa regler, både 

kommersiella och icke-kommersiella avtal. Avsikten med regelsamlingen är också att visa 

att det är möjligt att utarbeta en europeisk avtalsrätt. PECL är inte en självklar rättskälla i 

Sverige, men värdet på denna regelsamling kan ses på samma sätt som PICC, de har 

ungefär samma värde som den avtalsrättsliga doktrinen.120 

 

Art. 6:111 PECL har rubriken ”Change of circumstances”, denna stadgar att en part är 

bunden till att fullfölja avtalet även när det har blivit mer kostsamt för parten att prestera 

eller när värdet av prestationen som parten ska mottaga har minskat. Om det däremot blivit 

                                                 

118 Bernitz (2010) s. 37. 

119 Bonell, JT 1996/97 s. 270. 

120 Bernitz (2010) s. 46–47. 
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”excessively” mer kostsamt för part att prestera, på grund av ändrade förhållanden och 

dessa förhållanden inträffade efter avtalsslutet, var oförutsedda samt om risken för 

förändringen inte ska stå på den drabbade parten, ska parterna omförhandla avtalet. 

 

4.4.3 DCFR 

År 2008 lades ett förslag fram om en gemensam europeisk civillag, Draft Common Frame 

of Reference, DCFR. Förslaget har utarbetats av ett antal respekterade akademiker på 

obligationsrättens område. DCFR består av olika principer, modellregler och definitioner. 

Samlingen täcker delvis samma område som PECL men går också in på områden som inte 

behandlats av PECL. DCFR är inte gällande lag, och hur regelsamlingen ska användas 

råder det delade meningar kring. Vissa förespråkar att EU-kommissionen kan inspireras av 

den vid utformandet av direktiv eller att den kan fungera som ett hjälpmedel vid arbete av 

ny lagstiftning. Andra påstår att DCFR kan ses som en självständig rättskälla. Det finns 

exempel där svenska HD har refererat till DCFR i sina domskäl121 och även exempel på att 

domstolar runtom i Europa har gjort detsamma.122 

 

Ett avtal ska bestå, även i de fall det blivit mer kostsamt eller värdet på det som ska tas 

emot minskat, art III. – 1:110 (1) DCFR. Om exceptionella omständigheter inträffar, som 

leder till att avtalet blir uppenbart orättvist (”manifestly unjust”) inträder däremot 

undantaget. Enligt art III. – 1:110 (3) åsyftas omständigheter som inträffat efter avtalsslutet. 

Den drabbade parten ska vidare inte ha förutsett eller förväntas ha förutsett risken eller 

omfattningen av händelsen. 

 

4.4.4 Rekvisiten 

För att avgöra om hardship föreligger enligt regelsamlingarna är det främst fyra olika 

omständigheter som bör uppmärksammas: väsentlighetskravet, godtroskravet, betydelsen 

av att den drabbade parten inte orsakat händelsen och riskfördelning. 

                                                 

121 T.ex. NJA 2009 s. 672. 

122Gorton och Lindell-Frantz (2014) s. 103. 
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Eftersom huvudregeln alltjämt är att ett avtal ska bestå trots att det blir mer betungande för 

en part att prestera sin del av avtalet, krävs det att avtalsbalansen i grunden förändras för att 

hardship ska föreligga. Det krävs någonting mer än att prestationen blir betungande för den 

ena parten. Även i de fall avtalet innebär en förlust istället för en förväntad vinst eller om 

avtalet förlorat mening för ena parten ska avtalet respekteras och kvarstå.123 I PICC är det 

utskrivet att omständigheten ska ”fundamentually alters” balansen mellan parterna, detta är 

dock ett ganska oprecist villkor. Det finns inga riktlinjer för när balansen mellan parterna 

förändras fundamentalt och det är svårt att ge generella riktlinjer när så är fallet.124 PECL 

föreskriver att ”the performance of the contract becomes excessively onerous”, vilket är ett 

mer konkret rekvisit. Däremot innefattar PECL en begränsning i möjligheten att åberopa 

klausulen för den drabbade parten. DCFR föreskriver att det krävs att en skyldighet blir så 

pass betungande att det vore ”manifestly unjust to hold the debtor to the obligation”, vilket kan 

ses som mer restrikt än övriga regelsamlingar.125 Både PICC och PECL innebär en slags 

rättvisebedömning, men det är endast DCFR som anser att en bedömning ska göras utifrån vad 

som är ”manifestly unjust”. 

 

Bestämmelserna är tänkta att användas vid ”change of circumstances” eller ”occurance of 

events”. Detta ska dock inte nödvändigtvis tolkas som att en händelse måste ha inträffat 

efter avtalsslutet för att hardship ska bli gällande.126 Godtroskravet innebär att händelsen 

eller de ändrade förhållanden inte blivit känd för den förfördelade förrän efter avtalets 

ingående. Det krävs att förändringen av omständigheter inte kunnat tas i beaktande vid 

avtalsslutet. Till skillnad från PICC och DCFR anges det i PECL att båda parterna inte ska 

ha känt till omständigheten, och inte endast den drabbade parten. 

  

PICC föreskriver att händelsen som inträffar ska befinna sig utom parts kontroll (art 

6.2.2c). Detta kontrollansvar känns igen från CISG och den svenska köplagen. Något krav 

på kontrollansvar återfinns däremot inte i PECL eller DCFR. Kravet på att händelsen ska 

finnas utom parts kontroll i PICC kan ses som en begränsning av omförhandlingsklausulens 

tillämplighet. Lehrberg anser att det kan diskuteras om det inte vore bättre att utesluta 

                                                 

123 PICC art. 6.2.1 kommentar 1. 

124 Vogenauer (2015) s. 816.  

125 Uribe, VJ 2011, s. 249-250. 

126 Uribe, VJ 2011, s. 250-251 och Brunner (2008) s. 420. 
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kontrollansvaret från hardship, med tanke på att rättsföljden endast är omförhandling och 

att det i en sådan klausul inte är fråga om skadestånd.127 

 

I PECL föreskrivs det att risken för att nya omständigheter inträffar, inte ska bäras av den 

part som har påverkats negativt. I PICC eller i DCFR står det inte uttryckligen om 

riskfördelningen. Det föreskrivs istället att risken för den inträffade händelsen ”was not 

assumed by the disadvantaged party” (art 6.2.2.d) respektive ”the debtor did not assume, and 

cannot reasonably be regarded as having assumed, the risk of that change of circumstances” (art 

III.-1:110(2)(c)). Om parten ska stå risken för det inträffade eller inte, kan bestämmas 

utifrån vad det är för typ av avtal och om t.ex. det är säljaren som normalt får stå den typ av 

risk.128 

 

4.4.5 Rättsföljden 

Rättsföljden av att en hardship-situation föreligger, är att den drabbade parten har rätt till 

omförhandling av avtalet. I PICC stadgas det att en sådan efterfrågan ska göras inom skälig 

tid och innehålla de skäl som en begäran grundas på (art 6.2.3). En begäran om 

omförhandling är dock i sig inte tillräcklig för att den drabbade parten ska ha rätt att hålla 

inne sin prestation (art 6.2.3(2) PICC). Om parterna inte kan nå en lösning, finns det en rätt 

att vända sig till domstol i alla tre regelverken. Rätten att få sitt fall prövat av domstol är i 

DCFR art. III.-1:110(2)(d) villkorat “the debtor has attempted, reasonably and in good 

faith, to achieve by negotiation a reasonable and equitable adjustment of the terms 

regulating the obligation”.  

 

Om rätten kommer fram till att hardship föreligger kan avtalet antingen upphävas eller 

modifieras, om detta är lämpligt. Uppgiften för domstolen är att återställa balansen mellan 

avtalsparterna enligt PICC art. 6.2.3(4). DCFR föreskriver att om avtalet justeras, ska detta 

göras på ett sätt som är rimligt och rättvist under de nya omständigheterna. I PECL art. 

6:111(4) anges det att domstolen ska fördela förluster och vinster parterna emellan på ett 

lämpligt och rättvist sätt. Det visar att jämvikten ska försättas i ett mer ursprungligt läge. En 

                                                 

127 Lehrberg (2008) s. 166. 

128 Vogenauer (2015) s. 818. 
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justering av avtalsvillkoren innebär inte att balansen helt återställs, utan syftet är att 

eliminera den del som är oskäligt betungande för den ena parten.129 

 

I PECL ges domstolen en rätt att döma ut skadestånd om motparten vägrat omförhandla 

avtalet eller avbrutit förhandlingarna i ond tro. Skadeståndet ska motsvara den skada som 

part lidit. Det kan dock vara svårt att komma fram till ett lämpligt och rättvisande belopp, 

eftersom det ska bestämmas vad resultatet varit om en omförhandling hade kommit till 

stånd.  

 

4.5 Sammanfattning och slutsatser 

Efter en genomgång av hardship i internationell rätt utifrån CISG och soft law kan det 

konstateras att syftet är att avtalet i sin helhet ska kunna fullgöras och att möjligheterna till 

detta ska förbättras. Hardship har utformats efter ett reellt behov av att mjuka upp den 

traditionellt stränga force majeure-klausulen. Det har därtill funnits ett behov av fler 

rättsföljder än ogiltighet. Utvecklingen i det internationella handelslivet har gjort att 

hardship blivit mer accepterad som rättsprincip och bestämmelsen kommer antagligen 

användas mer frekvent, särskilt i långvariga avtal. Moderna avtalsrelationer är komplexa 

och den sociala samt ekonomiska miljön kräver att samarbete och flexibilitet ges större 

utrymme. Det är många faktorer som kan komma att påverka ett avtal som parterna inte kan 

styra över. Det finns idag starka beroendeförhållande i det kommersiella handelslivet till 

följd av globaliseringen.  

 

Domstolar har generellt alltid valt att respektera den avtalade balansen mellan parterna. 

Denna balans har vid hardship rubbats på ett fundamentalt sätt och det är tänkt att balansen 

ska återställas. Det betyder att ekvivalensprincipen är betydande vid hardship på samma sätt 

som vid en bedömning av 36 § AvtL. Vid en hardship-situation, ska parterna medverka till 

en omförhandling av det aktuella avtalet. Om omförhandlingen inte lyckas kan den 

förfördelade parten vända sig till en domstol där avtalet antingen kan upphöra eller 

modifieras för att den ursprungliga avtalsbalansen ska återgå.  

                                                 

129 Uribe, VJ 2011, s. 258. 
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Ordalydelsen i CISG skiljer sig från de andra principsamlingarna. PICC, PECL och DCFR 

beskriver situationer som resulterar i att avtalets förpliktelser betungas för den ena parten på 

det ekonomiska planet. Vid en första anblick är det inte självklart att utläsa att 

bestämmelsen i CISG täcker händelser av hardship-karaktär, och det har rått delade 

meningar om detta i den juridiska doktrinen. Ordalydelsen leder tankarna till situationer av 

force majeure, även om det i CISG görs en skälighetsprövning som normalt inte ingår i 

force majeure-klausuler. Praxis har inte varit tillräckligt tydlig på denna punkt. Det faktum 

att det inte har reglerats tydligare hur ändrade förhållanden ska hanteras i CISG är olyckligt. 

Tillvägagångssättet i PICC, PECL och DCFR synes vara en bättre lösning där begreppet 

förklaras, tydliga rekvisit finns samt där effekten av en förändring är bestämd. Rättsfallet 

Scafom International BV v. Lorraine Tubes S.A.S från Belgiens högsta domstol talar dock 

för att prisförändringar som gör det mer betungande för den ena parten ska leda till en 

omförhandling. Den motpart som inte är villig att delta i en sådan förhandling anses handla 

i strid mot internationella handelsrättsliga principer. Detta talar för att CISG inte endast blir 

tillämplig vid force majeure-liknade händelser. Tiden får utvisa om det är fler nationella 

domstolar som kommer göra samma utfyllande tolkning av CISG som Belgiens högsta 

domstol. 

 

I denna framställning är det endast CISG som utgör en konvention och som är gällande lag 

i Sverige. Hardship såsom det utformats i PICC, PECL och DCFR kan emellertid fungera 

som en slags modellprincip. De olika principsamlingarna har använts för att tolka och 

tillämpa avtal samt kan fungera som en fingervisning när parter åberopat ”internationella 

handelsrättsliga principer”.130 De är utformade av respekterade personer inom 

obligationsrätten och kan med stor fördel användas i det praktiska kommersiella livet. 

Specialanpassade avtal tar lång tid att utforma och hardship-situationer är svåra att förutspå, 

speciellt i långvariga avtal. Det kan därmed finnas en fördel med att använda sig av någon 

av de framställda regelverkens hardship-klausul eller att hänvisa till dessa.131 

 

Det finns skillnader mellan PICC, PECL och DCFR och hur de har utformats, men på det 

stora hela är de dock lika. Det är svårt att i teorin komma fram till situationer som täcks av 

                                                 

130 Gorton och Lindell-Frantz (2014) s. 103.  

131 Vogenauer (2015) s. 811. 
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exempelvis PECL men inte av de andra samlingarna. Detta talar för att hardship såsom det 

är utformat i soft law numera är en del av den internationella avtalsrätten. Brunner anser att 

hardship såsom det definieras i regelsamlingarna numera kan ses som ett uttryck för en 

allmänt erkänd princip.132 

 

I regelsamlingarna ges domstolarna en långtgående rätt att förändra parternas avtal vid 

hardship, antingen modifierar de avtalet eller avslutar det. Det alternativ som domstolen 

väljer att använda sig av, ska vara det mest passande för situationen. Den enklaste 

lösningen för domstolen är att avsluta avtalet. Däremot är det inte säkert att det är den mest 

ultimata utvägen, speciellt inte vid långvariga avtal eller om det finns en tredje part som har 

intresse av att avtalet genomförs. Något som är intressant att notera är att parterna har en 

faktisk skyldighet att försöka komma överens samt att omförhandla vid extraordinära 

omständigheter. Regeln bekräftar tesen att det är parterna som är de allra bästa på att justera 

och anpassa sitt avtal till de ändrade förhållanden. Av detta skäl är det förståeligt att 

regelsamlingarna uppmanar parterna att lösa tvisten sinsemellan. En tvist i domstol är 

sekundär till omförhandling. 

 

Det ska dock framhållas att hardship-klausulernas rekvisit är tämligen restriktiva för att en 

part ska ha rätt att få till stånd en omförhandling. Regelverken stadgar att huvudregeln är att 

ett avtal ska genomföras trots ändrade förhållanden och att det endast är i extraordinära fall 

som hardship-klausulen träder i kraft. Det är viktigt att framhäva att bestämmelserna om 

hardship har vida tillämpningsområden men restriktiva rekvisit. Det största problemet med 

alltför hindrande rekvisit är att det finns en risk för att regeln inte kan användas i praktiken 

och att den därmed blir värdelös. Situationer som faller in under hardship är tämligen få. 

Det är dessutom generellt svårt att påvisa förekomsten av hardship. Det är exempelvis 

lättare för en domstol att konstatera en händelse av force majeure, än när ett avtals balans 

fundamentalt förändrats och avtalet blivit alltför betungande för den ena parten.133 Lehrberg 

påpekar att det inte är självklart att de internationella klausulerna är mycket mer generösa 

än vad den svenska förutsättningsläran eller 36 § AvtL är.134 En stor skillnad jämfört med 

                                                 

132 Brunner (2008) s. 417 f. 

133 Brunner (2008) s. 533. 

134 Lehrberg (2008) s. 216. 
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den svenska regleringen är den uttryckliga rätten som ges till domstolarna att skriva om 

avtalen så att de ska passa de nya omständigheterna bättre. I 36 § AvtL har domstolarna en 

möjlighet att jämka avtalen men de utnyttjar sällan den möjligheten.  
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5 En diskussion om 

omförhandlingsinstitutet 

5.1 Introduktion 

Redogörelsen gällande svensk rätt och ändrade förhållanden visar att rättsläget är oklart när 

det kommer till ändrade förhållanden. Det finns en stor osäkerhet kring vilka förutsättningar 

som måste vara uppfyllda för att ändrade förhållanden ska leda till en förändring av 

avtalsvillkoren. Utvecklingen gentemot hardship i internationell rätt har skett utifrån ett 

behov av att mjuka upp den traditionellt stränga syn som har rått kring ändrade 

förhållanden och avtalsbundenhet. Rekvisiten är dock fortfarande högt ställda för att en part 

ska ha rätt till en omförhandling och det är svårt att visa på förekomsten av hardship 

jämfört med exempelvis force majeure. Detta leder till slutsatsen att det finns stora fördelar 

för parterna att själva reglera omförhandling och vad som bör hända vid ändrade 

förhållanden i deras avtal. Det är därmed inte svårt att klarlägga syftet med en 

omförhandlingsklausul i ett avtal.135 

 

5.2 Allmänt om omförhandlingsklausuler 

En omförhandlingsklausul är en avtalsklausul som föreskriver en parts rätt att omförhandla 

avtalet vid ändrade förhållanden. En sådan kan utformas på en rad olika sätt. En part kan 

antingen ha rätt att omförhandla ett avtal så snart nya omständigheter föreligger alternativt 

begränsas denna rätt på olika sätt. Det kan gälla mer eller mindre specifikt beskrivna 

händelser och klausulen kan begränsas till ett mycket få antal situationer med force 

majeurekaraktär. Något som är essentiellt är att situationen och problemet som därmed 

uppkommer kan lösas av parterna via omförhandling – annars finns det ingen poäng med 

att ha med den aktuella situationen i omförhandlingsklausulen.136 

                                                 

135 Grönfors (1995) s. 69. 

136 Lehrberg (2008) s. 50–51. 
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Omförhandlingsklausuler kan förekomma på ett mer eller mindre dolt sätt. Dessa klausuler 

behöver inte innehålla orden ”omförhandling” eller ”ändring av avtal”. Ett avtal kan istället 

föreskriva att om en viss fråga uppkommer, ska denna lösas genom påverkan av båda 

avtalsparter. Det blir då en fråga om tillämpning av avtalet istället för omförhandling. I 

grunden fyller dessa två klausuler samma funktion även om det formellt inte är fråga om en 

omförhandlingsklausul.137 

 

Omförhandlingsklausuler har fått större uppmärksamhet på senare tid, både internationellt 

och i Sverige. Det är dock inte alltför vanligt med sådana klausuler. Funktionen har främst 

varit ett komplement till uppsägningsrätten.138 

 

5.3 Spontan omförhandling 

Omförhandling kan ske genom spontan tvistelösning, vilket antagligen används för att lösa 

de allra flesta potentiella avtalstvister i Sverige.139 Om ett problem uppstår som gör att en 

part kommer ha svårare att fullgöra sin del av avtalet, är det inte ovanligt att denne 

kontaktar motparten och att de når en lösning i samförstånd. Om parterna snabbt kan 

komma till en utväg utan att avtalet behöver tolkas eller att rättsregler behöver dras in, är 

problemet snart ur världen. Det juridiska systemet med regler och principer ses ofta som 

fyrkantigt och därmed ökar incitamenten att nå en ömsesidig lösning beträffande den 

uppkomna situationen.140 Det starkaste motivet för en sådan samverkan är att båda parter 

vinner på det ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta är också i princip avgörande för om en 

omförhandling kommer komma till stånd eller inte, om parterna anser att det är fortsatt 

ekonomiskt fördelaktigt att fortgå samarbetet.  

 

Det ska dock framhållas att det inte endast är den enskilda affären eller avtalsrelationen i 

sig som är avgörande för om en spontan omförhandling kommer till stånd. Faktorer som 

renommé, upprepade affärer och ekonomiska sanktioner från utomstående parter spelar 

                                                 

137 Lehrberg (2008) s. 65. 

138 Lehrberg (2008) s. 52. 

139 Lehrberg (2008) s. 69. 

140 Grönfors (1995) s. 65. 
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också in. Oavsett vad avtalet närmare innehåller för bestämmelser kan motparten komma 

till slutsatsen att det ligger i det ekonomiska intresset att påbörja en omförhandling.141 

  

Traditionellt sätt har denna typ av spontan tvistelösning, varit den vanligaste lösningen på 

problem som uppkommit ur ändrade förhållanden i Sverige. Lehrberg framhåller dock att 

den angloamerikanska rättstraditionen haft ett stort inflytande på den internationella 

handeln. Detta har lett till att parter insisterat på att driva igenom sina rättigheter och varit 

beredda att fullfölja ett juridiskt tillvägagångssätt. Det har därmed blivit vanligare att vända 

sig till domstol istället för att lösa ett problem parterna emellan direkt när det 

uppkommer.142 

 

Spontan omförhandling sker ofta utan att det finns stöd i någon specifik klausul. Om 

parterna är angelägna att upprätthålla goda relationer med sin medkontrahent är det 

gemensamma intresset viktigare än juridiskt bindande regler.143 När omförhandling sker 

utan att det finns några avtalsbestämmelser parterna emellan som föreskriver detta krävs det 

att båda parterna är överens. Grönfors påpekar att detta härleds ur två grundläggande 

avtalsrättsliga principer, dels principen om friheten att ingå avtal, dels att parterna är 

bundna till det avtal som de redan ingått. Det ska dock understrykas att motparten ofta är 

under påverkan av olika faktorer som gör att omförhandling framstår som ett bra alternativ. 

Därmed finns det ett gemensamt intresse för att komma till en lösning.144 

 

5.4 Utformandet av omförhandlingsklausuler 

Omförhandlingsklausuler används inte standardmässigt i avtal, om de används är det främst 

i form av prisjusteringsklausuler eller liknande.145 De blir speciellt aktuella vid långvariga 

avtal och det är främst då som parterna bestämmer sig för att använda sådana. Nedan 

diskuteras hur en omförhandlingsklausul bör utformas. 

                                                 

141 Sacklén, JT 1996/97, s. 381. 

142 Lehrberg (2008) s. 54–55. 

143 Hellner m.fl. (2011) s. 72–73. 

144 Grönfors (1995) s. 64. 

145 Hellner m.fl. (2011) s. 44. 
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En omförhandlingsklausul bör skrivas med utgångspunkt i vad parterna har för syfte med 

bestämmelsen – ska det vara lätt att omförhandla avtalsvillkoren eller ska detta endast ske 

vid alldeles särskilda situationer. Det är vanligt att en toleranspunkt preciseras och att det 

föreligger en rätt till omförhandling när denna passeras. Avtalet kan då föreskriva att en 

förändring som innebär en fördyring med ett visst antal procentenheter jämfört med avtalets 

ingående medför omförhandlingsplikt för motparten.146 Lehrberg anser att om en 

omförhandlingsklausul ska vara funktionell, krävs det att antingen tillämpningsområdet är 

inskränkt eller att rekvisiten är restriktiva.147 Det är därmed inte konstigt att rekvisiten som 

uppställs i de internationella principsamlingarna är tämligen svåra att nå upp till. Det kan 

däremot finnas vinster med att inte uppställa alltför restriktiva rekvisit i vissa situationer. 

Joint-venture avtal är till sin natur exempelvis öppna för förhandling. En säljare kan ge 

köparen ett förmånligt pris om denne vet att priset kan omförhandlas. Det är fördelaktigt 

om parterna anpassar omförhandlingsklausulerna till de situationer som anses som mest 

osäkra, istället för att uppställa ett mer allmänt tillämpningsområde följt av restriktiva 

villkor för när den kan användas. Men att detaljreglera avtalen till alltför precisa situationer 

är inte önskvärt eftersom avtalet därmed kan förlora sin elasticitet, vår förmåga att på 

förhand förutse ändrade förhållanden är otillräcklig.148 Användningen av standardiserade 

omförhandlingsklausuler är inte att rekommendera. 

 

En omförhandlingsklausul bör anpassas efter vad det är för typ av avtal. Det bör tas hänsyn 

till under vilka omständigheter avtalet har kommit till eller vilka som är de största riskerna 

med avtalet. Ett sådant kontrakt ger den avtalspart som är mest utsatt för ändrade 

förhållanden större trygghet och bättre skydd samt skapar färre risker för motparten.149 

 

Parterna måste ta ställning till om omförhandlingsklausulen ska vara sanktionerad eller inte. 

Fördelen med att välja en sanktionerad klausul är att den i de allra flesta fall är mer tydlig 

än de osanktionerade. Det blir påtagligt för parterna vad som inträffar om de inte kan 

komma överens i ett första stadium, och det föreligger säkerligen större incitament att nå en 

                                                 

146 Ramberg (2011) s. 194. 

147 Lehrberg (2008) s. 217–218. 

148 Lehrberg (2008) s. 217–218 och Grönfors (1995) s. 83 f. 

149 Lehrberg (2008) s. 218. 
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lösning i samförstånd. Den part som inte har hamnat i en sämre ställning, utan som kanske 

till och med har dragit nytta av de nya omständigheterna, kan vara mindre benägen att gå 

med på en omförhandling. För den part som har missgynnats, fungerar en sanktionerad 

klausul som ett extra påtryckningsmedel för att få till en omförhandling och den är 

säkerligen mer effektiv.150 En sanktionerad klausul kan exempelvis föreskriva en rätt att 

säga upp avtalet om motparten inte vill omförhandla. Alternativt kan det finnas en rätt att 

vända sig till domstol eller till en skiljenämnd, för att få avtalsinnehållet jämkat om en 

omförhandling inte kommer till stånd eller misslyckas.151 Avtalsvite eller en rätt att tillkalla 

en utomstående för att skriva om en klausul, kan också fungerar som påtryckningsmedel 

mot en passiv eller motspänstig motpart.152 Det kan däremot vara svårt att svara på frågan 

när en person inte uppfyllt sin plikt att försöka nå en samförståndsförklaring. Det är enkelt 

att konstatera att en part inte gjort vad som krävs av denne, när den aldrig infinner sig vid 

förhandlingsbordet. Desto svårare är det att konstatera detta om förhandlingar faktiskt har 

förts men dessa varit resultatlösa.153  

 

En omförhandlingsklausul kan även stadga att om parterna inte kan komma överens, gäller 

avtalet i sin ursprungliga lydelse. En sådan klausulen anses vara osanktionerad.154 Grönfors 

framhåller dock att en osanktionerad omförhandlingsklausul i själva verket inte är 

osanktionerad, eftersom den part som inte medverkar till att få till stånd en omförhandling 

begår kontraktsbrott. Det finns en plikt för parterna att inställa sig till förhandling och en 

skyldighet att diskutera. Förekomsten av en sådan klausul indikerar på att parterna förutsåg 

att avtalet skulle kunna komma att modifieras och att de var motiverade till att säkra 

avtalets utförande.155 

 

                                                 

150 Hellner m.fl. (2011) s. 73. 

151 Lehrberg (2008) s. 52. 

152 Grönfors (1995) s. 86. 

153 Lehrberg (2008) s. 71. 

154 Ramberg (2011) s. 195. 

155 Grönfors (1995) s. 77–78. 
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5.5 När är det önskvärt att få till stånd en 

omförhandling? 

Det är det kortvariga köpeavtalet som lagts till grund för utformningen av olika avtalstyper. 

Det föreligger i dessa avtal obetydlig tid mellan avtalets ingående, fullgörande och 

erläggande av betalning. Vid långtidsavtal är däremot tidsaxeln utsträckt på ett sätt som gör 

det svårt att på förhand förutse parternas förhållande samt yttre omständigheter. 

Lagreglerna på området har inte beaktat de förutsättningar som finns vid långvariga 

avtal.156 Att omförhandling har ett större värde vid mer långvariga avtal än kortvariga 

sådana är tydligt. Exponeringen för ändringar i avtalsrelationen och förändringar runtom 

avtalet är större. Möjligheten att få till en omförhandling är avsevärt större vid långvariga 

avtal. Parterna har större incitament för att nå fram till en lösning och det föreligger ofta 

betydelsefulla värden.157  

 

En av de stora fördelarna med att lösa en tvist genom omförhandling och att hålla den 

utanför juridiken, är att parterna själva i de allra flesta lägen är bättre lämpade att göra 

justeringar än utomstående. Det är parterna som är medvetna om hur riskdelning gått till. 

En domstol skriver normalt inte om avtalsvillkoren, åtminstone är de svenska domstolarna 

restriktiva med att formulera om bestämmelser eller att hitta på nya. Istället konstaterar 

domstolarna främst att avtalsvillkor ska ogiltigförklaras eller att de ska fullgöras. Den 

fortsatta anpassningen av ett kontrakt är däremot många gånger mer önskvärt ur ett 

kommersiellt perspektiv och ur en fortsatt affärsrelation. Grönfors påpekar att det finns en 

fundamental skillnad mellan avtalstolkning och omskrivning av avtal.158 Det kan dessutom 

vara svårt att på förhand förutsäga vad en domstol eller skiljenämnd kommer komma till för 

slutsats, rättsläget kring ändrade förhållanden är som sagt långt ifrån klarlagt. Det är dock 

viktigt att poängtera att skiljenämnder kan skriva om avtal, förutsatt att de fått i uppgift av 

parterna att anpassa avtalet.159 

 

                                                 

156 Kleineman, JT 1994/95, s. 1086. 

157 Lehrberg (2008) s. 60. 

158 Grönfors (1995) s. 63. 

159 1 § lag (1999:116) om skiljeförfarande. 
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En stor fördel med att använda sig av omförhandling är att den kräver mindre resurser i 

form av tid och pengar. Det är inte billigt att anlita jurister och om tvisten går vidare till 

domstol eller skiljenämnd kan slutsumman landa på stora belopp, speciellt för den part som 

förlorar. Vid omförhandling är ramen för processen redan utformad eftersom det 

ursprungliga avtalet fortfarande är gällande.160 Detta innebär också att det inte är själva 

juridiken som står i fokus utan det ekonomiska resultatet. 

 

En omförhandling kan dessutom sända positiva signaler till de som påverkas av parternas 

avtal, exempelvis underleverantörer eller andra utomstående som har intresse av 

avtalsrelationen. Det visar att parterna har sitt fokus fäst på fullgörelse och att de vill få 

slutföra sina skyldigheter gentemot varandra. Omförhandlingen stärker både avtalet och 

relationen vilket gör att andra samarbetspartner har lättare att acceptera eventuella 

förändringar i exempelvis leveranser eller pris.161 

 

5.6 Möjliga nackdelar med 

omförhandlingsklausuler 

När ett avtal förhandlas fram, måste parterna ta hänsyn till vilka risker som är förenliga 

med avtalet, och hur dessa risker kan påverka deras ställning. Ett införande av en 

omförhandlingsklausul som vid vissa tillfällen blir tillämplig kan däremot leda till att 

osäkerheten ökar. En part vet då inte hur en eventuell omförhandling kan påverka partens 

framtida ställning och känner inte till de konsekvenser som kan uppstå. Därmed blir detta 

en ytterligare riskfaktor som måste beaktas. Avtalsbundenhet anses utgöra ett säkrare 

alternativ.162 

 

En omförhandling leder till att avtalsrelationer befästs istället för att de sägs upp, men 

Lehrberg påpekar att det kan vara negativt att de konserveras. Långvariga avtalsrelationer 

som justeras istället för att upphöra kan leda till sämre konkurrens och minskad förnyelse 

                                                 

160 Grönfors (1995) s. 37. 

161 Grönfors (1995) s. 63–64. 

162 Lehrberg (2008) s. 145–146. 
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inom en bransch. En partskonstellation som är mindre förmånlig kan därmed fortgå, istället 

för att parterna söker sig till nya gynnsammare samarbeten.163 

 

Kan tillskapandet av en omförhandlingsklausul försämra arbetsviljan och gynna den som av 

olika anledningar inte vill anstränga sig? Normalt gäller att en uppkommen förlust får bäras 

av den part som drabbas. Om en omförhandlingsklausul är intagen i avtalet finns det en 

möjlighet att förändra det, samt en möjlighet att föra över förlusten på sin motpart, i vart 

fall delvis. Ett sådant resultat kan leda till att den drabbade parten inte försöker skydda sig 

mot risker som kan uppkomma eller begränsa uppkommen förlust. Jag tror inte att denna 

farhåga är förankrad i någon reell risk. Precis som Sohlberg påpekar anser jag att de allra 

flesta affärsmän vill göra rätt för sig och fullgöra redan ingångna avtal. Den som valt fel 

samarbetspartner får i viss mån skylla sig själv om denna hamnar i opåkallade 

omförhandlingar.164 

 

En nackdel med att föreskriva en omförhandlingsklausul i ett avtal är att det kan leda till att 

avtalsparterna är på sin vakt och inte vill komma fram till någon lösning genom spontan 

omförhandling. Den spontana omförhandlingen kan nämligen skada en part istället för att 

gå in i en formell omförhandling. För det första kan en part som går med på att lösa ett 

problem genom omförhandling förlora en chans att förändra avtalet, som kompensation för 

en eftergift. En spontan omförhandling är däremot att föredra eftersom effekterna är 

omedelbara och tar mindre resurser i anspråk än en formell omförhandling.165 

 

5.7 Lojalitetsplikt och en relationsorienterad 

kontraktsteori 

Om lojalitetsplikten bedöms utifrån att parterna har ett gemensamt intresse att fullfölja 

avtalet kan en modifiering eller anpassning av avtalet göras utan att det strider mot 

avtalsparternas bundenhet. Enligt lojalitetsplikten ska parterna samarbeta och underlätta för 

                                                 

163 Lehrberg (2008) s. 72–73. 

164 Sohlberg, JT 1995/96, s. 977. 

165 Lehrberg (2008) s. 70–71. 
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varandra. Att använda sig av en omförhandlingsklausul i ett avtal kan rent utav ses som ett 

uttryck för lojalitetsplikten, exempelvis om en part väljer att omförhandla ett avtal som har 

blivit alltför betungande för sin motpart att uppfylla. Det är enklare att beakta ändrade 

förhållanden genom att hänvisa till lojalitetsplikten.166 Vid omförhandling är den stora 

frågan vilka avtalsanpassningar som krävs för att avtalet ska kunna fungera igen och 

fullföljas. En lösning som ligger i båda parters intressen eftersträvas.167 Lojalitetsplikten 

kan möjligen minska prestigefyllda låsningar mellan parterna eftersom ett inbördes 

samarbete eftertraktas.  

 

Lojalitetsplikten ligger nära en relationsorienterad kontraktsteori.168 Grönfors uttalanden 

om att avtal ska genomföras ligger nära tanken att se avtalet som en relation, som gynnar 

båda parter.169 Enligt den relationsorienterade kontraktsteorin är funktionerna inom 

avtalsrätten inte begränsad till verkställighet och säkerhet samt att bestämma parternas 

förpliktelser och skyldigheter enligt avtalet. Utan att relationen mellan avtalsparterna ska 

gynnas genom konfliktlösning och modifieras för problem som uppkommer vid fullgörelse. 

Därmed bör avtalsrätten fokusera på att finna lösningar som främjar relationen mellan 

parterna och balanserar de olika intressen som finns, inte att skydda en individs 

rättsposition.170 Omförhandlingsklausulerna kan ses som en beståndsdel från denna teori 

eftersom de syftar till att få avtalet att fungera under nya omständigheter.  

 

Det har hävdats att avtalsbundenhet är nödvändig för ett avtals säkerhet och stabilitet. Det 

har däremot diskuterats att en avtalsrelation kan få ökad bärighet om det finns en möjlighet 

att justera ett avtal med syfte att det huvudsakliga ändamålet ska uppfyllas. Lösningar enligt 

en relationsorienterad kontraktsteori är inriktade på att främja avtalsrelationen och att 

balansera parternas olika intressen, det intressanta ligger inte att skydda en enskild individs 

rättsliga position. Istället för att använda fasta regler tillämpas flexibla diskretionära 

standarder. Trygghet kan exempelvis skapas genom att exempelvis prisvillkor justeras över 

                                                 

166 Grönfors (1995) s. 39. 

167 Grönfors (1995) s. 99. 

168 Den relationsorienterade kontraktsteorin har utformats av Nassar (1995) s. 20 f. 

169 Grönfors (1995) s. 23. 

170 Lehrberg (2008) s. 138 f. 
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tid. Detta ger parterna incitament till att prestera bra för att fortsätta sin relation i fall där 

den klassiska avtalsläran lösning på problemet endast är hävningsrätt.171  

 

5.8 Verkan av omförhandlingsklausuler 

En klausul kan föreskriva att alla uppkomna tvister mellan parterna ska lösas i första hand 

genom förhandling.172 En sådan klausul kan föreskrivas med tillägg såsom hur lång tid 

parterna ska förhandla innan de får ta till en annan metod att lösa tvisten på. Syftet med en 

förhandlingsklausul är att avtalsparterna ska göra ett seriöst försök med att nå en 

överenskommelse parterna emellan, därmed blir det indirekta syftet att inte dra motparten 

inför domstol det första man gör. Trots att syftet är tydligt, är det inte säkert att klausulen 

får den juridiska innebörd som parterna avsett. Westberg anser att en sådan klausul är 

juridiskt sanktionslös. Processuella överenskommelser mellan parter är i svensk rätt 

ogiltiga, om det inte finns lagstöd för det. Det finns inget stöd för att en sådan klausul utgör 

ett processhinder i domstol, därmed kan en domstol inte avvisa en talan av en part 

som inte vill omförhandla utan istället stämmer parten i tingsrätt. Det är inte heller klargjort 

vad en sådan klausul ger för verkan rent civilrättsligt. Det är svårt att påvisa skada för det 

första, och för det andra är det långt ifrån säkert att en domstol skulle se det som ett 

avtalsbrott om en part utnyttjar sin grundläggande rätt till domstolsprövning och vägrar 

förhandla.173 

 

Vad som framkommit ovan talar för att den juridiska betydelsen av en 

omförhandlingsklausul är tveksam. Om en tvist uppkommer mellan parterna på grund av 

ändrade förhållanden kan en omförhandlingsklausul tjäna som ett argument för den part 

som vill få till stånd en omförhandling. Den ger ett moraliskt anspråk på att göra ett ärligt 

försök till att förhandla och kanske komma till samförstånd. Lehrberg tror även att sådana 

klausuler kan motverka prestigemässiga låsningar mellan parterna.174 Det moraliska i att 

                                                 

171 Lehrberg (2008) s. 138–139.  

172 Westberg (2013) s. 431. 

173 Westberg (2013) s. 431–433.  

174 Lehrberg (2008) s. 65–66 och s. 216–217. 
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komma fram till en lösning är sannerligen större ju längre parterna samarbetat med 

varandra, eller beroende på hur länge det är tänkt att de ska ingå i en affärsrelation.  

 

Existensen av en omförhandlingsklausul leder antagligen till en större vetskap bland 

parterna om att avtalsrelationen och att förhållanden runtomkring denna kan komma att 

ändras samt att det föreligger en viss ovisshet att avtalet kan komma att ändras genom 

omförhandling. Vilket kan leda att parterna är mer seriösa och öppna för olika typer av 

förslag i sin spontana tvistelösning än vad de annars varit.175 

 

5.9 När omförhandlingen misslyckas 

En misslyckad omförhandling kan leda till långa och dyra rättsprocesser. Det är alltså 

ekonomiskt försvarbart att försöka komma överens. Någonting annat som även går förlorat 

om parterna inte kan komma fram till en lösning, är det sociala kapitalet som avtalsparterna 

investerat i sitt samarbete. Socialt kapital som förloras är förlorat för alltid, konsekvenserna 

kan bli mer förödande än vid en monetär investering.176 Det finns många förklaringar till 

varför en omförhandling inte alltid lyckas, ibland kan situationen som föreligger sakna en 

självklar lösning eller kompromiss. Tidvis kan parterna ha svårt att komma överens 

eftersom de inte vill komma överens. Den ena parten kan sakna incitament till varför 

parterna bör komma överens. Omförhandling kan ses som ett förstadium till andra 

tillgängliga metoder för konfliktlösning. Det kan vara betryggande för en part att de finns 

många alternativ att lösa en tvist på när omförhandlingen misslyckas. Jag kommer nedan 

kort beskriva alternativen medling, skiljeförfarande och tvist i allmän domstol.  

 

5.9.1 Medling 

Ett naturligt alternativ när en omförhandling misslyckas är att ta hjälp av medling, tillkalla 

någon utomstående, för att avgöra motsättningar för att parterna sedan ska kunna gå vidare. 

Tillkallande av en utomstående som kan medla mellan parterna kräver dock samförstånd, 

                                                 

175 Lehrberg (2008) s. 70. 

176 Sohlberg, JT 1995/96 s. 973 och 977. 
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vilket kan vara svårt att uppnå efter att omförhandlingen gått knackigt.177 Den utomstående 

personen bör vara en person som båda parter känner förtroende inför och som de kan ha en 

meningsfull och förnuftig diskussion med. Syftet att ta till en medlare är att öka chanserna 

för att parterna ska kunna göra upp med varandra sinsemellan. Det som skiljer medling från 

att lösa tvisten i domstolen eller skiljedomstol är att medlaren inte har i uppgift att bindande 

bestämma hur tvisten mellan parterna ska lösas. Precis som vid en omförhandling är det 

parterna som har kontroll över förloppet och om de når en lösning.178 Det svåra med 

medling är dock att hitta en person som både har insikt i parternas rättsområde och empati. 

Det måste finnas en förmåga att kunna överskåda konsekvenserna av medlingen för både 

parterna och andra inblandade.179 

 

5.9.2 Skiljeförfarande och tvist i allmän domstol 

Många parter väljer att ta in en skiljeklausul i sitt avtal och kan då tillkalla en skiljenämnd, 

även när sådana klausuler saknas kan ett skiljeförfarande komma till stånd om parterna är 

överens om det.180 I kommersiella avtal har skiljeförfarande som tvistelösningsalternativ 

vuxit sig starkt de senaste årtionden.181 I ett skiljeförfarande är det de tvistande parterna 

som bestämmer vad tvisten handlar om och parterna presenterar det material och underlag 

som skiljemännen ska grunda en lösning på. En skiljenämnd kan ha skiftande funktioner 

beroende på vad parterna ger skiljenämnden för uppdrag. Det framgår enligt 1 § lagen om 

skiljeförfarande att skiljenämnden kan få i uppdrag av parterna att komplettera ett avtal som 

är kopplat till skiljeavtalet. Parterna överlåter då till skiljemännen att utforma ett avtal som 

därefter binder dem. Detta faller utanför traditionell tolkning och utfyllning av avtal.  

 

Om parterna inte har avtalat om en skiljenämnd och inte heller vill välja det alternativet kan 

de alltid stämma i allmän domstol. Domaren har för avsikt att få parterna att komma 

överens och komma till en samförståndsförklaring i första hand. Det finns en plikt för 

                                                 

177 Grönfors (1995) s. 67. 

178 Westberg (2013) s. 443–444. 

179 Sohlberg, JT 1995/96 s. 975. 

180 Grönfors (1995) s. 67. 

181 Westberg (2013) s. 50–51. 
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domaren att ta upp förlikningsfrågan, 42 kap 17 § rättegångsbalken, RB. Det finns däremot 

inte någon skyldighet för parterna att anstränga sig för att nå en förlikning. Domaren är 

däremot noga med att framhålla fördelarna med om de väljer att förlikas: kostnaderna blir 

lägre, tidsåtgången blir mindre och relationen mellan parterna förblir bättre än om 

domstolen får avgöra målet. Om en part, eller båda parterna, motsätter sig att försöka nå en 

förlikning får detta respekteras av domaren. En hög andel av alla tvistemål som kommer till 

tingsrätten får sin lösning genom att parterna når en överenskommelse.182 I många av fallen 

har domaren en aktiv roll i dessa förhandlingar och fungerar i mångt och mycket som en 

medlare. Frågan om förlikning i allmän domstol regleras i 42 kap 17 § och 50 kap 11 § RB. 

Stämning vid allmän domstol är dock inte alltid ett passande alternativ då det innebär att 

tvisten offentliggörs, rättegångskostnader samt att det kan dröja lång tid innan tvisten får ett 

slut.  

 

5.9.3 Rättsordningens alternativ talar för omförhandling 

Det föreligger stora svårigheter för domstolar och skiljenämnder att anpassa ett avtal 

jämfört med om parterna kunnat lösa problemet genom omförhandling eller medling. För 

det första saknar domstolar och skiljenämnder ofta en stor del av underlaget som 

avtalsparterna fattat sina beslut på. I långvariga avtal kan detta vara ett omfångsrikt 

material. Inför en rättslig prövning tillhandahåller vanligen inte avtalsparterna information 

som innehåller deras faktiska intressen och benägenhet till eftergifter. De affärsmässiga 

överväganden som ett avtal utgår ifrån och som ligger till grund för en omförhandling 

saknas. Även om en domare eller skiljeman har tillgång till det fullständiga 

beslutsunderlaget saknas det affärsmässiga synsättet. Det finns inte heller några tydliga 

riktlinjer för hur en sådan bedömning skulle kunna se ut.183 Det är därmed önskvärt att 

domaren får parterna att förlikas och domaren har som sagt en skyldighet, enligt lag, att 

försöka få parterna att komma överens. 

 

En process i domstol eller ett skiljeförfarande kan ta väldigt lång tid. En utdragning i tid 

kan leda till att avtalsrelationen försämras. Syftet med att jämka ett avtal är att få det att 

                                                 

182 Westberg (2013) s. 404 ff. 

183 Sacklén, JT 1996/97 s. 388–389. 
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fungera bättre och att avtalet ska kunna genomföras. Det blir däremot svårt för parterna att 

genomföra avtalet under den tid som processen pågår. Tvistlösning i domstol eller 

skiljenämnd innebär inte de bästa förutsättningarna för ett fortsatt samarbete. Det bästa 

alternativet om parterna inte själva kan komma fram till en lösning lär vara att ta hjälp av en 

medlare. Personen finns till för att underlätta att parterna kan komma till en självvald 

anpassning av avtalet. Medling förutsätter att parterna är aktiva och det finns en större 

chans att komma fram till en mer funktionell modifiering än vid en domstolsprövning eller 

ett skiljeförfarande.184 

 

                                                 

184 Sacklén, JT 1996/97 S. 389–390. 
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6 Sammanfattande analys 

Svensk rätt vid ändrade förhållanden och hardship 

Tidsfaktorn vid långvariga avtal gör frågan om ändrade förhållanden särskilt aktuell. Det är 

inte ovanligt att ett avtal ska tillämpas i en kontext som skiljer sig från den som rådde vid 

avtalets ingående. Den rådande huvudregeln är att avtal ska hållas och att en part som 

drabbas av svårigheter får stå sin egen förlust. Denna huvudregel gäller dock inte utan 

undantag och det finns inget entydigt svar på hur ändrade förhållanden ska hanteras i 

svensk rätt. Under 1800-talet var omöjlighetsläran rådande, och ett avtal skulle fullföljas 

om det inte var faktiskt omöjligt att uppfylla det. Läran har inte längre någon reell 

betydelse, utan det finns ett behov av mer nyanserade rättsregler. Force majeure kan ses 

som en uppmjukning av omöjlighetsläran och innebär att händelser av extrem art, såsom 

krig och naturkatastrofer, befriar den drabbade parten. Det har vidare utformats ett 

kontrollansvar i köplagen och i CISG, som innefattar oförutsedda händelser utanför parts 

kontrollsfär. 36 § AvtL infördes under 1970-talet och var tänkt att ge domstolarna större 

frihet att jämka avtal som blivit oskäliga på grund av senare förhållanden. Generalklausulen 

är i dagsläget säkerligen det bästa sättet att hantera ändrade förhållanden i långvariga avtal 

idag, speciellt eftersom det finns en möjlighet att jämka avtal och inte endast att 

ogiltigförklara dem. De svenska domstolarna har däremot varit restriktiva med att använda 

jämkningsmöjligheten i praxis. Reglerna och rättsprinciperna kring ändrade förhållanden 

har gått från att vara mer formellt inriktade till att en mer materiell bedömning numera görs, 

med fokus på avtalsbalans, riskfördelning och skälighet. 

 

Det har funnits ett behov av att lösa frågan hur ändrade förhållanden ska hanteras och hur 

en avtalsrelation ska bemötas vid oförutsedda händelser. Ogiltighet är en alltför fyrkantig 

lösning på problemet, och inte ett bra alternativ för långvariga avtal. Vid ogiltighet är det 

mycket som kan gå förlorat dels ekonomiskt, dels det sociala kapital som parterna byggt 

upp tillsammans. Som svar på problematiken har hardship utvecklats i internationell 

handelsrätt och klausuler som justerar pris samt omförhandling är alltmer vanliga i 
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långvariga avtal. När bördan för den ena parten blir mycket större än vad det var tänkt, kan 

den justeras. 

 

Hardship i soft law går ut på att parterna ska omförhandla när den ekonomiska bördan har 

blivit alltför stor på grund av ändrade förhållanden. Balansen i avtalet ska ha rubbats på ett 

fundamentalt sätt. Hardship riktar in sig på följden av de oväntade omständigheterna och är 

mer inriktad på de kommersiellt grundade avtalsjusteringarna än extraordinära händelser 

som krig och eldsvådor. Som utgångspunkt är parterna bundna vid det ursprungliga avtalet 

och de internationella principsamlingarna föreskriver höga rekvisit för att en part ska ha rätt 

till omförhandling. Om motparten inte vill medverka till en omförhandling när en hardship-

situation föreligger, finns det en rätt att få avtalet omskrivet eller avslutat av domstol. Syftet 

med en hardship-klausul är att avtalet ska kunna genomföras, men resultatet ska inte bli 

orimligt för den ena parten, sett till de nya omständigheterna.  

 

Ekvivalensprincipen har en central betydelse för ändrade förhållanden i svensk rätt och 

internationell avtalsrätt. Att ta hänsyn till parternas avtalade balans synes vara ett bra sätt 

för att förhindra missbruk av jämkning och omförhandling av avtal. Vidare är det 

oförutsedda händelser som parterna inte skäligen kunnat räknat med som avses, vilket 

ytterligare hindrar att tillämpningen utnyttjas. Det går därmed inte att försöka ta sig ur ett 

avtal bara för att det inte är lika förmånligt som tidigare och risken att jämkning och 

omförhandling ska användas på ett olämpligt sätt är enligt min mening liten. En part som 

begär omförhandling måste vidare vara säker på att hardship verkligen föreligger, ett sådant 

beteende kan annars ses som osolidariskt och beräknande. 

 

Ett möjligt problem med den svenska regleringen av ändrade förhållanden och hardship är 

att tillämpningsområdet är stort men rekvisiten svåra att nå upp till. Det är viktigt att 

understryka vikten av avtalsbundenhet samt att dra upp tydliga gränser för möjligheten att 

få ett avtal jämkat. Det kan däremot leda till att rättsreglerna om jämkning och 

omförhandling endast har en formell betydelse men rent praktiskt i princip aldrig är 

tillämpliga. De svenska domstolarna har vidhållit en restriktiv förhållning till ändrade 

förhållanden och det finns ingen reell risk för att nya omständigheter kommer att urholka 
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avtalsbundenheten. Hardship har endast tillämpats i få fall internationellt, och det finns 

endast en begränsad praxis att tillgå där bestämmelsen i CISG använts. 

 

Avtalsbundenhet bör inte ses som motsats till jämkning och omförhandling. Ändamålet 

med avtalsbundenhet är att parter ska kunna ingå avtal med säkerhet om att det kommer att 

fullföljas. Syftet med att omförhandla eller att jämka ett avtal är att det ska fungera bättre i 

de nyuppkomna situationerna. Avtalsvillkor justeras för att den huvudsakliga funktionen 

med avtalet ska uppfyllas och för att den uppkomna obalansen ska rättas till. I enlighet med 

lojalitetsplikten tar en part hänsyn till sin motparts intressen när denne går med på att 

omförhandla ett avtal. Omförhandling och jämkning avser snarare till att stärka parternas 

avtalsrelation och avtalsbundenhet till varandra, än tvärtom. Att avtal strikt ska 

upprätthållas är inte ett övertygande argument för att en omförhandling eller jämkning av 

avtalet inte ska ske.  

 

Omförhandling 

Det kan vara en god idé för avtalsparter som har för avsikt att ingå ett långvarigt avtal att 

reglera hur oförutsedda omständigheter ska hanteras. Detta kan göras med en typ av pris-, 

valuta- eller indexklausul och en omförhandlingsklausul. Det krävs ofta mer flexibla och 

anpassade lösningar för hur ändrade förhållanden ska hanteras än de som finns att tillgå i 

lagar och rättsprinciper. Långvariga avtal har ett behov av förutsebarhet och stabilitet, men 

också flexibilitet och en möjlighet att ändra avtal om den avtalade balansen förändras 

mellan parterna. Att få avtalet anpassat av en domstol eller skiljenämnd är en process som 

tar lång tid och är resurskrävande. Dessutom är domstolar generellt ovilliga att modifiera ett 

ingånget avtal. Det dispositiva rättsreglerna på området är dessutom utformade efter 

kortvariga avtal och tar inte hänsyn till de långvariga avtalens förutsättningar. Syftet med 

en omförhandlingsklausul är att avtalsrelationen ska kunna fortgå och fungera under nya 

omständigheter. Avtalet ska i sin helhet kunna fullföljas och avtalsrelationen bestå. Det 

innebär att omförhandling är en slags tvistelösning, men utan inblandandet av en tredje part. 

Omförhandling används för att uppnå en lösning på ett problem som löses på ett alltför 

trubbigt sätt av rättsordningen. 
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Omförhandling kan däremot inte ses som en generell lösning på nya omständigheter i alla 

avtal och en standardmässig omförhandlingsklausul löser säkerligen få problem. Hardship-

klausuler i internationell rätt blir rent praktiskt användbara i få fall och en 

omförhandlingsklausul kan delvis förlora sitt syfte om användningsområdet endast är 

teoretiskt. Därmed får avtalsparter överväga om en omförhandlingsklausul är lämplig i 

deras avtalsrelation, vilka risker som deras avtal innebär samt hur en eventuell klausul bör 

utformas och sanktioneras. Rekvisiten för hardship i soft law kan däremot fungera som 

hjälp när en egen omförhandlingsklausul ska formuleras. Det är däremot alltid på förhand 

svårt att bedöma hur eller under vilka omständigheter en omförhandlingsklausul kommer 

att bli tillämplig. 

 

Spontan omförhandling, är säkerligen det mest använda sättet att omförhandla ett avtal. En 

sådan omförhandling kommer till stånd då det ligger i båda parters intressen att fullborda 

ett redan ingånget avtal. En spontan omförhandling är ett effektivt sätt att lösa ett problem. 

Det krävs inga stora resurser och stärker partsrelationen samt avtalets fullgörelse. En 

spontan omförhandling ligger helt i linje med lojalitetsplikten. Det uppkommer däremot 

problem när motparten inte vill omförhandla och modifiera avtalet. Om det finns en 

omförhandlingsklausul i avtalet, begår motparten kontraktsbrott och om klausulen är 

föreskriven med sanktioner kan denne därmed bli skyldig att t.ex. betala avtalsvite. En 

osanktionerad klausul kan däremot i många fall vara tandlös om motparten sätter sig på 

tvären. 

 

Att spontan omförhandling används i stor omfattning kan användas som argument för att 

den nuvarande ordningen är välfungerande. Den främsta lösningen är att parterna själva 

löser problematiken vid ändrade förhållanden, men parterna påverkas av hur svensk rätt 

hanterar dessa svårigheter. Detta beror på att en parts incitament delvis skapas utifrån den 

rådande rättsordningen. Om parterna kommer överens, undgår de sanktionerna som finns 

tillgängliga av rättsväsendet. Beroende på om rättsordningen ger domstolar och 

skiljenämnder en långtgående rätt att jämka eller ogiltigförklara avtalsvillkor eller om en 

strikt avtalsbundenhet tillämpas, kommer det påverka parternas utgångsläge. Den part som 

vill få till en omförhandling har större incitament att övertyga sin motpart att gå med på 

detta, om en sträng avtalsbundenheten används utan några reella möjligheter till undantag. 
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Omförhandlingsinstitutet innebär en interaktion mellan juridiken och övriga aspekter. Om 

ett fortsatt samarbete ligger i båda parters intressen, kommer en omförhandling säkerligen 

komma till stånd. Juridiken får ofta stå tillbaka för de kommersiella intressena. Ombudets 

eller advokatens roll i en omförhandling är begränsad och aktualiseras främst om en part är 

osäker på om en omförhandlingsklausul är tillämplig i det aktuella fallet. Om parterna inte 

kan komma överens i ett inledande stadium och det utvecklas till en tvist får däremot 

ombudet en framträdande roll. 

 

Omförhandlingsklausulers juridiska verkan är inte övertygande, men trots att dessa 

klausuler får ge vika för tvingande regler är säkerligen det praktiska problemet inte särskilt 

stort. En omförhandlingsklausul är ett uttryck för parternas lojalitet gentemot varandra samt 

ett moraliskt anspråk. Det leder förhoppningsvis till mer seriösa ansträngningar och försök 

att komma överens, istället för att dra tvisten till domstol eller skiljenämnd. Parterna tjänar 

på att komma överens då det sociala kapitalet som upparbetats av parterna går om intet vid 

ett upphörande eller ogiltigförklarande av avtalet.  
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Bilaga 1 

CISG  

Artikel 79 

 

(1) En part är inte ansvarig för underlåtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter, om 

han visar att underlåtenheten berodde på ett hinder utanför hans kontroll och att han inte 

skäligen kunde förväntas ha räknat med hindret vid avtalsslutet eller ha undvikit eller 

övervunnit hindret eller dess följder. 

(2) Om partens underlåtenhet att fullgöra skyldigheten beror på ett avtalsbrott av tredje man 

som han har givit i uppdrag att fullgöra hela avtalet eller en del av det, är parten befriad från 

ansvar endast om 

a) han är befriad enligt föregående stycke; och  

b) den till vilken han har gett uppdraget även skulle vara befriad från ansvar om 

bestämmelserna i nämnda stycke tillämpades på honom.  

3) Befrielse från ansvar enligt denna artikel gäller för den tid under vilken hindret består.  

4) Den part som underlåter att fullgöra en skyldighet skall underrätta den andra parten om 

hindret och dess inverkan på hans möjligheter att fullgöra skyldigheten. Om den andra 

parten inte har fått underrättelse inom skälig tid efter det att den part som underlåter att 

fullgöra skyldigheten fick eller borde ha fått kännedom om hindret, är den sistnämnda 

parten skyldig att ersätta den skada som är en följd av att den andra parten inte har fått 

underrättelsen i tid.  

5) Denna artikel hindrar inte parterna att utöva någon annan rätt än rätten att kräva 

skadestånd enligt denna konvention. 
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PICC  

Article 6.2.2  

 

(Definition of hardship) 

There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of 

the contract either because the cost of a party’s performance has increased or because the 

value of the performance a party receives has diminished, and  

a) the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion 

of the contract; 

b) the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged 

party at the time of the conclusion of the contract; 

c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and 

d)  the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party. 

 

Article 6.2.3  

 

(Effects of hardship) 

1) In case of hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The 

request shall be made without undue delay and shall indicate the grounds on which 

it is based. 

2) The request for renegotiation does not in itself entitle the disadvantaged party to 

withhold performance. 

3) Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may resort to 

the court. 

4) If the court finds hardship it may, if reasonable, 

(a) terminate the contract at a date and on terms to be fixed, or 

(b) adapt the contract with a view to restoring its equilibrium. 
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PECL 

Article 6:111 Change of Circumstances 

 

1) A party is bound to fulfil its obligations even if performance has become more 

onerous, whether because the cost of performance has increased or because the 

value of the performance it receives has diminished. 

2) If, however, performance of the contract becomes excessively onerous because of a 

change of circumstances, the parties are bound to enter into negotiations with a view 

to adapting the contract or terminating it, provided that: 

a. the change of circumstances occurred after the time of conclusion of the 

contract, 

b. the possibility of a change of circumstances was not one which could 

reasonably have been taken into account at the time of conclusion of the 

contract, and 

c.  the risk of the change of circumstances is not one which, according to the 

contract, the party affected should be required to bear. 

3) If the parties fail to reach agreement within a reasonable period, the court may: 

a. terminate the contract at a date and on terms to be determined by the court; 

or 

b. adapt the contract in order to distribute between the parties in a just and 

equitable manner the losses and gains resulting from the change of 

circumstances. 

In either case, the court may award damages for the loss suffered through a party refusing 

to negotiate or breaking off negotiations contrary to good faith and fair dealing. 
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DCFR 

III. – 1:110: Variation or termination by court on a change of 

circumstances 

 

(1) An obligation must be performed even if performance has become more onerous, 

whether because the cost of performance has increased or because the value of what 

is to be received in return has diminished. 

(2) If, however, performance of a contractual obligation or of an obligation arising from 

a unilateral juridical act becomes so onerous because of an exceptional change of 

circumstances that it would be manifestly unjust to hold the debtor to the obligation 

a court may: 

(a) vary the obligation in order to make it reasonable and equitable in the new 

circumstances; or 

(b) terminate the obligation at a date and on terms to be determined by the court. 

(3) Paragraph (2) applies only if: 

(a) the change of circumstances occurred after the time when the obligation was 

incurred; 

(b) the debtor did not at that time take into account, and could not reasonably be 

expected to have taken into account, the possibility or scale of that change of 

circumstances; 

(c) the debtor did not assume, and cannot reasonably be regarded as having 

assumed, the risk of that change of circumstances; and 

(d) the debtor has attempted, reasonably and in good faith, to achieve by 

negotiation a reasonable and equitable adjustment of the terms regulating the 

obligation. 
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