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Summary 

There is a risk that a contractor discontinues or plans to discontinue the work 

during construction. Potential court proceedings regarding the performance 

of the construction contract could be time-consuming and delay the whole 

project. Therefore, it is in the customer’s interest that the contractor, by a 

security measure (preliminary injunction), can be required to continue the 

contract work or prohibited from discontinuing the work pending the court’s 

judgment. The purpose of this thesis is to clarify the possibility of applying 

chapter 15, section 3 of the Swedish Code of Judicial Procedure in order to 

obtain such security measures.  

 

According to the above-mentioned provision, a security measure must be 

suitable. In NJA 2018 s. 189, the Supreme Court of Sweden specified the 

meaning of the suitability requirement. The Supreme Court stated that 

suitability requires that the measure does not conflict with the prohibition 

against premature execution of a sentence. The security measure shall not 

replace the judgment. Forcing a contractor to continue the contract work 

conflicts with the above-mentioned prohibition. However, according to the 

Supreme Court, it is possible to make an exception to this prohibition under 

very special circumstances. Exceptions can, for example, be made when the 

applicant’s alleged right only can be exercised within a relatively short period, 

when the claim concerns continuous performances or when the claim 

concerns a necessity of the applicant’s life. My conclusion is that several 

cases could fall within the scope of either the explicit exceptions or related 

cases. Maybe a contractor could be required to continue the work in order to 

complete the construction of a stadium that is intended to be used during a 

certain championship. A delay would mean that the project lost its purpose. 

The exception for necessities of life could be applied in several cases, 

especially those which concern an individual’s access to water, electricity, or 

heat. In those situations, the adverse consequences of delayed completion go 

beyond purely financial damage. 

 

Even though exceptions to the prohibition against premature execution 

clearly could be possible in different situations, the degree of uncertainty is 

high for a number of reasons. Firstly, the Supreme Court’s general statement 

on ”very special circumstances” is very restrictive. Secondly, the decision in 

NJA 2018 s. 189 lacks, to a large extent, reasoning. Thirdly, a security 

measure’s suitability depends not only on the existence of ”very special 

circumstances”, but also on the proportionality and the precision of the 

security measure.  
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Sammanfattning 

I entreprenadprojekt finns det en risk för att entreprenören av någon anledning 

avbryter eller befaras avbryta arbetet. En eventuell domstolsprocess avseende 

fullgörelse av entreprenadavtalet riskerar dock att bli tidsödande och hindra 

projektets framdrift. Det ligger därför i beställarens intresse att entreprenören, 

genom förordnande om civilprocessuell säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § 

RB, kan åläggas att återuppta arbetet alternativt förbjudas att upphöra med 

arbetet i avvaktan på domstolens dom. Uppsatsens syfte är att klargöra 

möjligheten att tillämpa 15 kap. 3 § RB för att utverka sådana 

säkerhetsåtgärder.  

 

Enligt 15 kap. 3 § RB måste en säkerhetsåtgärd vara lämplig. Högsta 

domstolen har i NJA 2018 s. 189 preciserat lämplighetsrekvisitets innebörd. 

Domstolen fastslog att lämplighet förutsätter att åtgärden inte kommer i 

konflikt med förbudet mot förtida domsverkställighet. Säkerhetsåtgärden får 

inte ersätta den framtida domen. Föreläggande om utförande av arbeten enligt 

ett entreprenadavtal utgör en åtgärd som strider mot förbudet mot förtida 

verkställighet. Det är dock möjligt att göra undantag från detta förbud under 

mycket speciella förhållanden. Undantag kan exempelvis göras när 

sökandens påstådda rättighet endast kan utövas inom relativt kort tid, det är 

fråga om att trygga fortlöpande prestationer eller anspråket rör vad som utgör 

livsnödvändigheter för sökanden. Min slutsats är att flera situationer skulle 

kunna falla under antingen de uttryckliga undantagen eller näraliggande fall. 

Överlag rör det sig om situationer där de negativa konsekvenserna av försenat 

färdigställande går bortom rent ekonomiska skador. Det framstår exempelvis 

inte som uteslutet att förelägga en entreprenör att fortsätta arbetet avseende 

en idrottsarena som är tänkt att användas under ett visst mästerskap, eftersom 

en försening skulle innebära att hela projektet förlorade sitt syfte. Inom ramen 

för livsnödvändighetsundantaget är flera tillämpningssituationer tänkbara, 

särskilt sådana som rör privatpersoners tillgång till vatten, elektricitet och 

värme. 

 

Även om det uppenbarligen finns fall där åläggande om återupptagande av 

arbetet alternativt förbud mot upphörande med arbetet skulle kunna vara 

möjligt, bör det påpekas att osäkerheten är stor av flera skäl. För det första är 

det allmänna uttalandet om ”mycket speciella förhållanden” i 2018 års fall 

väldigt restriktivt. För det andra saknar nämnda avgörande motivering i stor 

utsträckning, varför det är svårt att veta vad HD egentligen fäste mest vikt vid 

i sina bedömningar. För det tredje beror en säkerhetsåtgärds lämplighet inte 

bara på förekomsten av ”mycket speciella förhållanden”. En åtgärd måste 

exempelvis också uppfylla krav på proportionalitet och precision. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Tvister och tvistemålsprocesser är inte sällan tidsödande. Utdragna tvister kan 

medföra svårigheter i parternas verksamheter och liv. Problemen med 

utdragna tvister gör sig inte minst gällande i entreprenadbranschen, där 

projekten ofta är stora, komplicerade, långvariga och involverar många 

aktörer.1 Dessa karaktärsdrag ställer höga krav på parternas dialog och 

samarbetsförmåga.2 Utan verktyg för att tillse att arbetet fortlöper under en 

tvist riskerar entreprenaden att bli kraftigt försenad, med alla problem det 

innebär för aktörer i olika led. Startskottet på en entreprenadtvist skulle kunna 

vara att entreprenören, mot beställarens vilja, av någon anledning avbryter sitt 

arbete.  För beställaren kan ett försenat färdigställande innebära problem i 

relationen med hyresgäster och andra medkontrahenter, varför denne givetvis 

har ett starkt intresse av att arbetet fortlöper utan avbrott. Väntan på ett 

avgörande i en domstolsprocess framstår härvidlag inte som något lockande 

alternativ.  

 

I svensk rätt utgör de civilprocessuella säkerhetsåtgärderna i 15 kap. RB en 

säkerhetsventil i avvaktan på dom, avsedd att skydda kärandens rätt och 

trygga den framtida domens verkställighet.3 Det är alltså fråga om ett 

provisoriskt rättsskydd.4 I den ovan beskrivna entreprenadsituationen vore ett 

vitesföreläggande innebärande att entreprenören, i avvaktan på dom, ska 

återuppta arbetet och fullgöra entreprenadavtalet önskvärt ur beställarens 

perspektiv.5 För entreprenören, å andra sidan, skulle det vara mycket 

ingripande att tvingas fullgöra det tvistiga avtalet innan en dom i målet. 

Denna svåra avvägning mellan kärandens och svarandens intresse utgör ett 

av de civilprocessuella säkerhetsåtgärdernas inneboende och oundvikliga 

problem.6 

 

Till skydd för svarandens rätt till fullödig prövning av tvisten finns ett 

principiellt förbud mot förtida domsverkställighet, d.v.s. säkerhetsåtgärder 

som i praktiken ersätter en framtida dom.7 I rättsfallet NJA 2018 s. 189 

exemplifierade Högsta domstolen ett antal undantag från detta förbud. Mot 

bakgrund av den praktiska betydelsen av att arbetet i entreprenadprojekt 

fortlöper utan längre avbrott, är det angeläget att undersöka i vilken 

utsträckning det provisoriska rättsskyddet i 15 kap. RB kan användas för att 

förmå en entreprenör att fortsätta arbetet.  

 

                                                 
1 Jfr Kansmark, JT 1995/96, s. 958; NJA 2013 s. 271, p. 7. 
2 Jfr Mellqvist, SvJT 2013, s. 242 f. 
3 Prop. 1980/81:84, s. 229 f. 
4 Westberg, SvJT 1990, s. 164.  
5 Jfr NJA 2018 s. 189. 
6 Jfr Westberg, SvJT 1990, s. 162. 
7 Westberg, SvJT 1990, s. 164; NJA 2018 s. 189, p. 18. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats syftar till att klargöra möjligheten att tillämpa 15 kap. 3 § RB 

i situationer där entreprenören befaras avbryta eller har avbrutit arbetet, 

samtidigt som beställaren vill säkerställa entreprenadens framdrift. 

 

Uppsatsen ska besvara följande frågeställning: 

 

 I vilken utsträckning kan 15 kap. 3 § RB användas för att förbjuda en 

entreprenör att upphöra med arbetet alternativt ålägga en entreprenör 

att återuppta avbrutna entreprenadarbeten? 

 

För att möjliggöra en mer strukturerad och illustrativ analys används tre 

typfall, vilka presenteras nedan. Det bör påpekas att analysen av rättsläget 

avseende civilprocessuella säkerhetsåtgärders tillämplighet vid entreprenader 

som avbrutits eller befaras avbrytas inte nödvändigtvis begränsas till 

typfallen. De tre typfallen ska snarare ses som en utgångspunkt för 

diskussion.  

 

1) Beställaren A, ett fastighetsbolag, har upphandlat entreprenören B för 

uppförande av en byggnad med både bostäder och affärslokaler. Efter 

ungefär halva kontraktstiden avbröt B arbetet. Däremot har B inte 

inlett någon avetablering beträffande bodar och hjälpmedel. 

Entreprenaden hade planerats med viss marginal för störningar och 

avbrott i arbetet. En försening av entreprenaden medför minskade 

hyresintäkter för A, som dessutom blir skadeståndsståndskyldigt 

gentemot de hyresgäster som man redan skrivit hyresavtal med. 

Därutöver innebär ett försenat färdigställande att butikslokalerna inte 

kan hyras ut innan årets julhandel. Företag som ska öppna butiker i 

området kommer därmed söka andra lokaler för långsiktig etablering, 

varför A får svårt att hitta lokalhyresgäster efter färdigställandet. 

 

2) Sverige har tilldelats vinter-OS. En arena för skridskoåkning behöver 

uppföras i Stockholm. Beställaren A, den svenska 

arrangörsorganisationen, har upphandlat entreprenören B för 

uppförande av arenan. B har sedermera avbrutit arbetet, vilket måste 

återupptas snarast för att arenan ska hinna färdigställas inför OS-

tävlingarna. Dessutom har B genomfört en fullständig avetablering. 

Om inte arenan kan användas under tävlingarna går A, utöver 

folkfesten, miste om publikintäkter. Dessutom kommer A tvingas 

hyra en skridskoanläggning i Norge för att tävlingarna 

överhuvudtaget ska kunna arrangeras. På grund av arenans anpassning 

till skridskoåkning kommer den endast nyttjas i begränsad mån efter 

OS. 

 

3) Beställaren A, ett fastighetsbolag, har upphandlat entreprenören B för 

renovering av en hyresfastighet med bostadslägenheter. I ett kritiskt 

skede av entreprenaden har B succesivt minskat sin närvaro på 
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arbetsplatsen, varför A befarar att B snart kommer avbryta arbetet 

helt.  Om arbetet inte fortsätter som planerat riskerar byggnaden, 

inklusive bostadslägenheterna, att drabbas av omfattande fuktskador 

och försämrad luftkvalitet på grund av vattenläckage. Det skulle 

innebära än större renoveringsbehov, vilket i så fall blir kostsamt för 

A. Det viktigaste för A är att säkerställa att fuktskador inte 

uppkommer. 

 

1.3 Metod och material 

Arbetet utgår från den rättsdogmatiska metoden, varigenom lagstiftning, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin studeras för att utröna gällande rätt.8 Med 

användning av tre konkreta typsituationer möjliggörs en mer handfast 

diskussion angående tillämpligheten av säkerhetsåtgärder i 

entreprenadtvister. Det finns en viss risk för att den inneboende 

komplexiteten i rättsdogmatiken underskattas. Ovan nämnda rättskällor är 

exempelvis sällan entydiga eller fullständiga. Det medför att slutsatsen om 

vad som gäller till sin natur blir osäker. I realiteten är det alltså knappast 

aktuellt att slutligt och bestämt säga att rätten är på ett visst sätt. Härvidlag 

framhåller Kleineman att uttrycket ”rättsdogmatik” är olyckligt. Han nämner 

att ”rättsanalytisk metod” kan vara ett mer passande uttryck, eftersom 

juristens verksamhet huvudsakligen handlar om att analysera rättskällorna.9 

En annan aspekt är att kvalificerade uttalanden om gällande rätt i allmänhet 

förutsätter en mycket djupgående analys. Ett uppsatsämne kan visserligen 

avgränsas, men nära nog alla rättsliga frågor innehåller underliggande 

frågeställningar. Utrönandet av gällande rätt måste med andra ord ske i 

etapper. I detta arbete framgår behovet av det tillvägagångssättet genom 

lämplighetsrekvisitet i 15 kap. 3 § RB och dess underrekvisit. 

 

Frågan om civilprocessuella säkerhetsåtgärders tillämplighet vid avbruten 

entreprenad behandlades av Högsta domstolen i NJA 2018 s. 189. Rättsfallet 

får därför utgöra basen för detta arbete. Domstolens uttalanden angående 

förtida domsverkställighet är dock i hög grad baserade på Peter Westbergs 

fyra böcker med titeln Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål, varför det 

finns anledning att studera detta verk närmare. Den juridiska litteraturen i 

allmänhet fyller en viktig funktion genom att den rymmer djupgående 

resonemang om de principer och företeelser som HD berör ytterst kortfattat. 

Utöver Westbergs nämnda verk behandlar uppsatsen Torkel Gregows bok 

Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder: enligt 15 kap. rättegångsbalken, vari 

flera aspekter av 15 kap. 3 § RB berörs ingående. Noterbart är att NJA 2018 

s. 189 har behandlats sparsamt i den juridiska doktrinen. Peter Westbergs 

analys av avgörandet i antologin Tvistlösning inom affärsrätten är en av få 

akademiska framställningar som behandlar fallet. Därutöver har rättsfallet i 

viss utsträckning kommenterats av praktiskt verksamma jurister. Deras 

                                                 
8 Jfr Kleineman (2018), s. 21. De nämnda källorna är de huvudsakliga rättskällorna, se 

Eliason, SvJT 2004, s. 292. 
9 Kleineman (2018), s. 25 f.  
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synpunkter tillmäts ingen vikt vid fastställandet av gällande rätt, men fyller 

den funktionen att de visar hur praktikerna uppfattar rättsläget och dess 

konsekvenser för entreprenadbranschens aktörer.   

 

Beträffande praxis saknas, utöver NJA 2018 s. 189, HD-fall som behandlar 

säkerhetsåtgärder i entreprenadförhållanden eller näraliggande situationer. 

Sådana rättsfall förekommer, om än i liten utsträckning, däremot i 

hovrättspraxis. Av den anledningen hänvisar uppsatsen till flera 

hovrättsavgöranden. Det bör dock påpekas hovrättens avgöranden principiellt 

sett inte åtnjuter prejudikatstatus, varför de måste läsas med försiktighet i en 

rättsdogmatiskt inriktad studie. Enligt vissa förarbetsuttalanden kan 

hovrättsavgöranden emellertid få genomslag i rättsbildningen när prejudikat 

från HD saknas.10 

 

Uppsatsen har genomgående ett kritiskt förhållningssätt till de behandlade 

rättskällorna. Med hänsyn till att rättskällorna sällan harmonierar med 

varandra, förutsätter en transparent och meningsfull utredning av gällande rätt 

snarast att brister eller osäkerheter i materialet påtalas och diskuteras. Viss 

kritik kommer att riktas mot domstolsavgöranden som spär på osäkerheten 

genom avsaknad av motivering. Beträffande den juridiska doktrinen finns det, 

mot bakgrund av doktrinens svaga rättskällevärde, i synnerhet skäl att inta en 

ifrågasättande hållning när författare, i strid med eller utan förankring i andra 

rättskällor, framställer sina egna uppfattningar som gällande rätt.  

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen fokuserar på säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 3 § RB, då det är 

denna bestämmelse som omfattar ålägganden och förbud. 15 kap. 1-2 §§ RB 

rör endast kvarstad till skyddande av fordringsanspråk respektive bättre rätt 

till egendom. Frågeställningen innehåller ytterligare en avgränsning, på så 

sätt att den är avgränsad till säkerhetsåtgärder i en specifik 

entreprenadsituation. Uppsatsen ämnar inte undersöka tillämpningen av 

säkerhetsåtgärder i andra sammanhang.  

 

Beträffande 15 kap. 3 § RB avgränsas uppsatsen, likt NJA 2018 s. 189, 

huvudsakligen till utredning av bestämmelsens lämplighetsrekvisit och de 

underrekvisit detta innehåller. De andra rekvisiten behandlas mera 

övergripande och utan direkt anknytning till de tre typfallen ovan. Enligt 

Högsta domstolen innefattar lämplighetsrekvisitet krav på att en 

säkerhetsåtgärd är förenlig med behovs-, ändamåls- och 

proportionalitetsprinciperna. Åtgärden får, som huvudregel, inte heller ha 

karaktären av förtida domsverkställighet. Dessutom måste en säkerhetsåtgärd 

uppfylla vissa krav på precision. Härvid läggs störst vikt vid förbudet mot 

förtida domsverkställighet och undantagen från detta förbud samt 

proportionalitetsprincipen.  

                                                 
10 Prop. 2004/05:131, s. 173. Hovrättens roll som prejudikatinstans anges vara ”mindre 

framträdande”.  
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Med hänsyn till frågeställningen vore det av intresse att ingående utreda 

beställarens alternativ i de fall säkerhetsåtgärder inte kan användas för att 

förmå en entreprenör att fortsätta entreprenaden. Särskilt intressant i detta 

avseende är regleringen av beställarens hävnings- och skadeståndsrätt i 

entreprenadbranschens allmänt använda standardavtal AB 04 och ABT 06. 

Av tidsskäl kommer emellertid inte denna standardavtalsreglering att studeras 

närmare.   

 

1.5 Terminologi 

Den som försöker utverka en civilprocessuell säkerhetsåtgärd benämns 

sökande. När själva huvudsaken behandlas kommer istället termen kärande 

att användas. Motparten benämns, precis som i den ordinära 

tvistemålsprocessen, svarande. Med hänsyn till uppsatsens syfte och 

frågeställning är beställaren alltid sökande, medan entreprenören alltid är 

svarande. 

 

1.6 Forskningsläge  

Forskningsläget avseende civilprocessuella säkerhetsåtgärder i allmänhet är 

relativt gott. De främsta bidragen är de ovan nämnda verken av Westberg och 

Gregow. Dessa böcker utkom dock 2004 respektive 2014 och behandlar 

således inte NJA 2018 s. 189. Dessutom är framställningarna allmänna och 

innehåller inga närmare analyser av hur säkerhetsåtgärder kan användas i 

tvister med anknytning till specifika rättsområden. Vissa examensarbeten har 

behandlat säkerhetsåtgärder i anslutning till exempelvis aktieägaravtalstvister 

och avhysning av hyresgäster. Säkerhetsåtgärder i entreprenadtvister där 

entreprenören befaras avbryta eller har avbrutit arbetet har, såvitt kan 

bedömas, inte utretts specifikt.  

 

1.7 Disposition    

I kapitel 2 ges en överblick över 15 kap. 3 § RB. Kapitlet behandlar 

bestämmelsens syfte och funktion, allmänna tillämpningsförutsättningar samt 

formerna för säkerhetsåtgärder. I samband härmed behandlas översiktligt 

frågan om det överhuvudtaget är möjligt att erhålla en dom, som ålägger 

svaranden att fullgöra naturaprestationer i form av entreprenadarbeten. 

Lämplighetsrekvisitet tillägnas ett eget kapitel (kapitel 3). Dispositionen av 

detta kapitel utgår från Högsta domstolens hantering av lämplighetsrekvisitet 

i NJA 2018 s. 189. Behovs-, ändamåls- och proportionalitetsprinciperna samt 

förbudet mot förtida domsverkställighet och preciseringskravet ingår enligt 

HD i lämplighetsbedömningen, varför de får egna avsnitt i kapitel 3. 

Huvuddelen av analysen koncentreras till kapitel 3, där beskrivning av 

lämplighetsrekvisitet vävs samman med diskussion angående möjligheten att 
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förordna om säkerhetsåtgärder i de tre typfallen. Sådan löpande analys 

möjliggör undvikande av onödiga upprepningar. Till sist finns ett kapitel med 

sammanfattande slutsatser och avslutande synpunkter. Här lämnas utrymme 

för kommentarer kring rättslägets vidare implikationer för beställare och 

entreprenörer.  
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2 Grundläggande om 15 kap. 3 
§ RB 

2.1 Syfte och funktion  

Lagmotiven framhåller att 15 kap. 3 § RB har flera syften. Bestämmelsen 

syftar till att trygga en framtida doms verkställighet. Ett annat syfte är att 

åstadkomma ett provisoriskt ordnande av det stridiga rättsförhållandet. 

Dessutom ska sökanden i vissa fall genast kunna åtnjuta sin rätt.11 Enligt 

Westberg samlas de nämnda syftena under det överordnade syftet att 

säkerställa en meningsfull dom.12 15 kap. 3 § RB innehåller den liknande 

formuleringen att domstol får förordna om lämplig åtgärd för att säkerställa 

sökandens rätt. Av detta följer att en säkerhetsåtgärd inte är avsedd att ersätta 

domen som den slutliga lösningen av tvisten, utan den ska istället bidra till 

domens funktion. Förbudet mot förtida domsverkställighet anses uttrycka 

säkerhetsåtgärdsprocessens tjänande position i förhållande till den reguljära 

rättegången.13 Utgångspunkten är alltjämt att svarandens förfogande över sina 

tillgångar samt andra rättigheter inte ska begränsas innan dom faller.14 För att 

säkerställa att undantag från denna utgångspunkt inte blir mer ingripande än 

nödvändigt ska det lindrigaste ingreppets princip beaktas vid beslut om 

säkerhetsåtgärder. Principen innebär i korthet att domstolen, vid en 

jämförelse mellan åtgärder som alla tillförsäkrar sökanden erforderligt skydd, 

ska välja den för svaranden minst ingripande och skadliga.15 

 

Enligt 15 kap. 3 § RB fordrar beslut om säkerhetsåtgärder att sökandens 

anspråk är eller kan antas bli föremål för rättegång eller prövning i annan 

liknande ordning. Kravet på att talan i saken måste ha väckts eller kan antas 

väckas snarligen benämner Westberg accessoritetskravet. 

Säkerhetsåtgärdsprocessens accessoriska karaktär medför att en 

säkerhetsåtgärd måste ha en konkret anknytning till den dom som yrkas i 

tvistemålet samt vara ägnad att trygga den yrkade domen. Vilka 

säkerhetsåtgärder som är aktuella bestäms alltså ytterst av sökandens 

civilrättsliga anspråk.16 Detta hindrar dock inte att vissa, mer eller mindre 

oundvikliga, bieffekter får accepteras, såsom att säkerhetsåtgärden blir ett 

förlikningsincitament.17 Av accessoritetskravet följer också att sökanden 

behöver visa sannolika skäl för det anspråk som säkerhetsåtgärden avser 

skydda. Kravet på accessoritet avser i grunden förhindra att 

                                                 
11 Prop.1980/81:84, s. 229 f. Jfr NJA II 1943:1 s. 186. 
12 Westberg (2004a), s. 77; jfr Gregow (2014), s. 32, som framhåller det än mer 

övergripande syftet att göra civilrättsliga bestämmelser genomdrivbara. 
13 Westberg (2004a), s. 77 f.  
14 Westberg (2004c), s. 25. 
15 Westberg (2004d), s. 299. 
16 NJA 2017 s. 457, p. 12. 
17 Westberg (2004a), s. 145 ff. 
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säkerhetsåtgärdsprocessen används som ett självständigt och i förhållande till 

rättegången oberoende sätt att avgöra en tvist.18 

 

För en sökande kan det förefalla lockande att använda den relativt snabba och 

billiga säkerhetsåtgärdsprocessen i andra syften än de i lagmotiven utpekade. 

Yrkande om säkerhetsåtgärder kan exempelvis tänkas användas som ett 

påtryckningsmedel i syfte att göra motparten mer förlikningsbenägen eller för 

att säkra bevisning.19 I de fallen blir säkerhetsåtgärdsprocessen ett sätt att 

skaffa sig ett processtaktiskt övertag. Kravet på koppling mellan 

säkerhetsåtgärd och yrkad dom innebär att åtgärder som exempelvis endast 

har bevissäkringssyfte inte kan godtas.20 I vissa situationer kan dock ett sådant 

syfte tänkas vara dolt bakom syftet att säkerställa en meningsfull dom. Det 

råder dock delade meningar ifråga om domstolarna ska undersöka den 

sökandes ”verkliga” syfte med åtgärden eller ej. Westberg menar att 

sökandens syfte bör kontrolleras för att förhindra missbruk av lagstiftningen. 

Samtidigt medges att en sådan kontroll inte är okomplicerad. 

Gränsdragningen mellan tillåtna och otillåtna syften samt urskiljandet av de 

faktorer som, enskilt eller tillsammans, medför att ett missbruk föreligger 

utgör problematiska delar av en eventuell syfteskontroll.21 Gregow tycks vara 

mer negativt inställd till syfteskontroll och anför att Westbergs ståndpunkt är 

främmande i svensk rätt. Han förespråkar åtskillnad mellan lagstiftarens 

syfte, å ena sidan, och sökandens syfte samt säkerhetsåtgärdens praktiska 

konsekvenser, å andra sidan.22 I ett hovrättsfall har rätten uttryckt att det inte 

kan bortses från risken att sökanden försöker använda säkersåtgärder på ett 

av lagstiftaren icke avsett vis.23 Någon form av kontroll av sökandens eget 

syfte gjordes alltså i fallet. 

 

2.2 Fullgörelsedom avseende 
naturaprestationer 

Om det inte är möjligt att genom dom tvångsvis genomdriva utförande av 

entreprenadarbeten, är det knappast möjligt att göra det med en 

säkerhetsåtgärd.24 Mot denna bakgrund bör något sägas angående 

möjligheten att en i dom ålägga en entreprenör att återuppta arbetet eller 

förbjuda densamme att upphöra med ett pågående arbete. Alternativet är att 

beställaren får hålla till godo med ett skadestånd vid entreprenörens 

kontraktsbrott. Ekelöf anför att utgångspunkten i svensk rätt är att fullgörelse 

ska ske in natura. Motiveringen är bland annat att den uteblivna 

                                                 
18 Westberg (2004a), s. 79 f. 
19 Westberg, SvJT 1990, s. 172; Westberg (2004a), s. 128 f.  
20 NJA 2017 s. 457, p. 13. 
21 Westberg (2004a), s. 128 ff. 
22 Gregow (2014), s. 132.  
23 RH 2014:52. Hovrätten synes ha löst problemet genom att ställa högre krav på 

proportionalitet. 
24 Jfr Westberg (2004b), s. 152, not 9 samt s. 164. Notera att föreläggande om fullgörelse i 

dom, i likhet med säkerhetsåtgärder, inte får avse omöjliga prestationer. Vad som sägs i 

avsnitt 3.3.1 angående sådana prestationer äger därför giltighet även här. 
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naturaprestationen inte sällan medför en större förlust än ett eventuellt 

skadestånd täcker.25  

 

Den angivna utgångspunkten behöver dock nyanseras något. Enligt 16 kap. 

12 § första stycket UB sker verkställighet som inte avser kvarstad genom att 

Kronofogdemyndigheten förelägger svaranden att fullgöra vad som åligger 

honom eller att iakttaga förbud eller annan föreskrift eller genom att 

myndigheten själv vidtar behövlig åtgärd. Förarbetena till bestämmelsen 

stipulerar att vitesförelägganden som i alltför stor utsträckning inskränker den 

personliga friheten inte bör vara aktuella. Här görs en uttrycklig distinktion 

mellan olika typer av prestationer. Hantverkare torde ofta kunna föreläggas 

att slutföra åtagna arbeten. Ett motsvarande föreläggande är dock i hög grad 

uteslutet avseende konstnärliga prestationer, såsom författande av roman, 

komposition av musik och målning av tavla.26  

 

I rättsfallet NJA 1987 not A 2 hade ett elektrikerföretag åtagit sig att utföra 

elinstallationer i ett fritidshus. Då det visade sig att installationen skulle bli 

betydligt dyrare än beräknat underlät företaget att utföra arbetet. Högsta 

domstolen fastslog hovrättens domslut och förpliktade, i enlighet med 

förstahandsyrkandet, elektrikerföretaget att utföra den överenskomna 

installationen. Om inte arbetet utfördes inom sex månader från HD:s dom 

skulle företaget, i överensstämmelse med andrahandsyrkandet, betala ett 

skadestånd motsvarande hela installationskostnaden. Domen visar att en 

entreprenör kan åläggas att utföra arbeten.27 Speciellt i detta fall var att rätten 

använde alternativa rättsföljder. Företaget kunde i praktiken välja om det 

skulle utföra arbetet eller betala skadeståndet. Möjligen medförde 

valmöjligheten att svarandens frihet inskränktes i lägre utsträckning, vilket i 

sin tur kan gjort rättens inställning till åläggandet mer generös.  

 

I något fall skulle det kunna vara osäkert om en viss prestation är att hänföra 

till sedvanligt hantverksarbete eller utgör en konstnärlig insats.28 

Gränsdragningen kan aktualiseras vid entreprenader som har konstnärliga 

inslag, såsom väldigt speciella målnings- och smidesarbeten. Eftersom 

förarbetena talar om den ”personliga friheten” är det möjligt att 

gränsdragningen får avgöras av om den aktuella prestationen endast kan 

utföras av en eller ett fåtal personer. Om så är fallet får prestationen eventuellt 

anses vara av mer personlig eller konstnärlig karaktär. Å andra sidan är 

kärandens intresse av att en specifik person utför tjänsten särskilt stort i de 

fallen.29  

 

                                                 
25 Ekelöf m.fl. (2018), s. 33. Jfr 28 § konsumenttjänstlagen (1985:716). 
26 Prop. 1980/81:8, s. 799; jfr Gregow (2014), s. 42. I hovrättsfallet SvJT 1957 rf s. 24 

utdömde hovrätten ett vite efter att en författare underlät att fullgöra åtagandet att författa 

en komplettering till ett kapitel i en bok om jazzmusik. Avgörandet utgör ett undantag från 

huvudregeln att en konstnärlig och intellektuell prestation inte kan utkrävas tvångsvis, jfr 

Ljungman, SvJT 1977, s. 524 och dissidenten i målet.   
27 Se också NJA 1985 s. 397 II. 
28 Prop. 1980/81:8, s. 799 nämner att gränsfall kan förekomma. 
29 I SvJT 1957 rf s. 24 anförde käranden att svaranden hade en särskild kompetens. 
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Enligt förarbetsuttalanden kan vissa faktorer bidra till en högre benägenhet 

att förelägga någon att fullgöra en åtagen naturaförpliktelse. En sådan faktor 

är att merparten av arbetet redan är utfört, varför föreläggandet kan begränsas 

till att avse de avslutande åtgärderna. Därmed blir föreläggandet inte lika 

ingripande. Att föreläggandet riktas mot en juridisk person kan också ge 

upphov till en mer generös inställning, möjligen med reservation för företag 

där en fysisk person utför nästan allt arbete själv.30  

 

Sammanfattningsvis kan utrymmet för att i en dom förelägga en entreprenör 

att vid vite utföra sedvanliga och i kontrakt åtagna entreprenadarbeten anses 

vara relativt stort, särskilt om entreprenören är ett större företag och 

huvuddelen av arbetet redan utförts. Observera dock att kärandens yrkande 

om åläggande eller förbud är föremål för samma precisionskrav som ett 

säkerhetsåtgärdsyrkande. Möjligheten att ålägga en entreprenör att återuppta 

arbetet eller förbjuda densamme att upphöra med ett pågående arbete kommer 

därmed i varje enskilt fall påverkas av det precisionskrav som behandlas i 

avsnitt 3.6.31  

 

2.3 Säkerhetsåtgärdens form 

Innan de allmänna tillämpningsförutsättningarna gås igenom ska något sägas 

om olika former av säkerhetsåtgärder. Till skillnad från 15 kap. 1-2 §§ RB är 

3 § inte begränsad till en viss typ av säkerhetsåtgärder. Enligt bestämmelsens 

andra stycke får en säkerhetsåtgärd innebära förbud vid vite att utöva viss 

verksamhet eller företa viss handling. Åtgärden kan också vara annat 

föreläggande vid vite att beakta sökandens anspråk, förordnande av 

syssloman eller meddelande av en föreskrift som är ägnad att på annat sätt 

förebygga intrång i sökandens rätt. Bestämmelsens tillkomst motiverades 

med att det fanns ett behov av att kunna ingripa skyndsamt mot 

omintetgörande eller förminskande av någons rätt i andra fall än de som 

föreskrivs i 1-2 §§. Lagstiftaren ansåg det inte möjligt närmare ange vilka 

åtgärder som kunde aktualiseras.32 Uppräkningen av åtgärder bör enligt HD 

betraktas som en exemplifiering.33 Det gör att domstolen har relativt stora 

möjligheter besluta om åtgärder som är anpassade efter omständigheterna i 

det enskilda fallet.34 Märk väl att sökanden inte per automatik har rätt till en 

viss åtgärd, utan bestämmelsen är fakultativ. Domstolen får, men måste inte, 

förordna om lämplig åtgärd.  

 

                                                 
30 Jfr prop. 1980/81:8, s. 799. 
31 Jfr Westberg (2004b), s. 249. 
32 NJA II 1943:1 s. 184 ff.  
33 NJA 2018 s. 189, p. 15 och NJA 2003 s. 613; se bl.a. Gregow (2014), s. 147 för 

motsvarande uppfattning i litteraturen. Han menar att de uppräknade åtgärderna troligtvis är 

de vanligaste.  
34 Gregow (2014), s. 139 samt 147; jfr prop. 1980/81:84, där endast förordnande om 

reseförbud för svaranden undantas uttryckligen.  
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Förbud mot bedrivande av viss verksamhet eller vidtagande av viss åtgärd är 

sannolikt den vanligaste säkerhetsåtgärden.35 En annan möjlighet är att ålägga 

svaranden att utföra någon handling. Det kan påpekas att åläggande om 

utförande av viss handling är en säkerhetsåtgärd som inte nämns uttryckligen 

i 15 kap. 3 § RB. Föreläggande om att svarandens ska beakta sökandens 

anspråk gäller snarare den situationen att svaranden avser handla på ett sätt 

som inskränker den rätt sökanden anser sig ha. Gregow nämner exemplet att 

svaranden börjar utföra byggnationer på ett sådant sätt att sökandens rätt till 

sin mark inskränks. Svaranden skulle då kunna föreläggas att utföra de vidare 

byggnationerna på ett sätt som tar hänsyn sökandens markanspråk.36 

 

Ett förbud syftar till att passivisera svaranden. Förbudet kan avse en handlings 

påbörjande, fortsättning eller upphörande.37 I doktrin anses förbud mot att 

upphöra med avtalad verksamhet i djupgående och långvariga avtalsrelationer 

vara problematiska. Om svaranden måste fortsätta handla enligt parternas 

avtal riskerar domen att bli obehövlig.38 I entreprenadsituationer, där 

entreprenören befaras avbryta arbetet, utgör ett förbud mot att upphöra med 

arbetet under processen en, ur ett beställarperspektiv, önskvärd 

säkerhetsåtgärd.39 Det torde vara mest problematiskt att förbjuda en 

entreprenör att avbryta fullgörandet av entreprenadavtalet i sin helhet. Förbud 

mot avbrytande av ett avgränsat arbete är möjligen en mer framkomlig väg.  

 

Förbud mot upphörande med avtalad verksamhet kan inte sällan likställas 

med åläggande om att handla i enlighet med parternas avtal.40 Westberg gör 

en distinktion mellan vad som benämns äkta förbud och förbud som 

egentligen utgör åläggande. Det förstnämnda kan endast föreligga om 

verksamheten ännu inte har avbrutits när förbudet mot upphörande 

meddelas.41 Tidpunkten för förordnandet kan dock knappast vara ensamt 

avgörande för om förbudet ska betraktas som ett äkta förbud eller ett 

åläggande i förbudets form. I en entreprenadsituation kommer ett förbud mot 

upphörande, oavsett förordnandetidpunkt, oundvikligen medföra att 

entreprenören tvingas fortsätta utföra arbeten och vidta åtgärder i enlighet 

med parternas avtal. I realiteten passiviseras inte svaranden, utan snarare 

tvärtom.42 Mot denna bakgrund förefaller utrymmet för att klassificera ett 

förbud mot upphörande med entreprenadarbetena som ett äkta förbud vara 

begränsat. I något entreprenadfall kan emellertid ett förbud mot upphörande 

med arbetet uppfattas vara mindre ingripande eller betungande för 

entreprenören. Om entreprenören förbjuds att upphöra med arbetet innan en 

avetablering sker kräver exempelvis det vidare arbetet inte lika stora 

ansträngningar som vid ett åläggande om återupptagande när avetablering väl 

                                                 
35 Gregow (2014), s. 148; Fitger m.fl., Rättegångsbalken (1 okt. 2020, JUNO), 

kommentaren till 15 kap. 3 §. 
36 Ett sådant förordnande angränsar till förbud. Jfr Gregow (2014), s. 148 ff. 
37 Westberg (2004b), s. 59. 
38 Westberg (2004b), s. 60 f.  
39 Westberg (2020), s. 117. 
40 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (1 okt. 2020, JUNO), kommentaren till 15 kap. 3 §. 
41 Westberg (2004b), s. 66. 
42 Jfr Westberg (2004b), s. 69 ff., som ger uttryck för att flera omständigheter kan påverka 

om ett förbud jämställs med ett åläggande.  
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skett. Sådana konsekvenser av säkerhetsåtgärden kan behandlas inom ramen 

för proportionalitetsprövningen.43  

 

För sökanden är ett åläggande, i motsats till ett förbud, ett sätt att förhindra 

att svaranden förhåller sig passiv i relation till sina avtalsförpliktelser.44 I 

litteraturen nämns att åläggande att fullfölja byggnadsarbeten enligt parternas 

entreprenadavtal är en tänkbar säkerhetsåtgärd.45 I ljuset av förbudet mot 

förtida domsverkställighet är Westberg dock tveksam till utrymmet för beslut 

om en sådan säkerhetsåtgärd.46 Ett åläggande förutsätter också generellt 

aktivitet från svarandens sida, vilket kan vara kostnadsdrivande. Dessutom 

kan inte ålagda åtgärder alltid återgå vid ogillad talan. Ur den synvinkeln 

förefaller ålägganden i allmänhet vara mer ingripande för svaranden än 

förbud.47 Med hänsyn till föregående stycke tycks dock uppdelningen vara 

omotiverad i många entreprenadfall.48 Något direkt stöd för en principiell 

åtskillnad mellan förbud och åläggande avseende utrymmet för beviljande av 

säkerhetsåtgärden finns inte heller i varken lagmotiv eller avgöranden från 

högsta instans. 

 

Westberg anför att en något skeptisk hållning till ålägganden kan skönjas hos 

domstolarna, särskilt om åläggandet innebär fullgörelse av 

huvudförpliktelsen i parternas avtal. Eventuellt är domstolarnas inställning 

till ålägganden avseende förpliktelser av perdurerande eller repetitiv karaktär, 

i jämförelse med momentana förpliktelser, mindre restriktiv.49 Den något mer 

generösa hållningen skulle exempelvis kunna avse ålägganden om fortsatt 

tillhandahållande av mobiltelefonabonnemang eller förmedling av uppdrag 

till sökanden enligt ett långtidsavtal.50 Gemensamt för nämnda fall är att de 

åtgärder som svaranden måste vidta i princip inte skiljer sig från de som har 

vidtagits tidigare. Det handlar alltså om en fortsättning av den tidigare 

verksamheten, innefattande samma arbetsuppgifter. De insatser som fortsatta 

entreprenadarbeten fordrar har i viss mån en annan karaktär. Vid 

nyproduktion av bostadshus kan en fortsättning av entreprenaden exempelvis 

förutsätta att helt andra yrkesgrupper involveras, varför åläggandet blir 

särskilt betungade för svaranden.51 Det är alltså inte givet att behandla 

återupptagande av entreprenadarbeten på samma sätt som återupptagande av 

förmedlingsverksamhet. NJA 2018 s. 189 indikerar emellertid att åläggande 

                                                 
43 Jfr not 48 nedan. 
44 Westberg (2004b), s. 79. 
45 Ekelöf m.fl. (2018), s. 15. Den åtgärden söks i NJA 2018 s. 189. 
46 Westberg (2004b), s. 69. 
47 Gregow (2014), s. 148. 
48 Westberg (2004b), s. 70 ifrågasätter om den principiella uppdelningen mellan förbud och 

ålägganden överhuvudtaget bör ha någon betydelse för domstolens beslut. Han förespråkar 

en intresseavvägning, där följderna för parterna vid ett för respektive part ofördelaktigt 

beslut vägs emot varandra.   
49 Westberg (2004b), s. 76 f. 
50 HVS Ö 5627-99, beslut 1999-12-01 angående tillhandahållande av 

mobiltelefonabonnemang samt SH Ö 1614-96, beslut 1996-04-17 angående förmedling av 

taxiuppdrag till sökanden. I RH 2016:66, som gällde utdömande av vite, hade tingsrätten 

tidigare ålagt svaranden att leverera teletjänster i avvaktan på dom. Jfr Westberg (2004b), s. 

77.  
51 Vissa entreprenader, såsom asfaltering av väg, har dock tydligt repetitiva inslag. 
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om återupptagande av en entreprenad åtminstone inte är en utesluten 

säkerhetsåtgärd i svensk rätt. 

 

2.4 Tillämpningsförutsättningarna i 
överblick  

Beslut om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § RB kräver först och främst att 

sökanden visar sannolika skäl för att han har ett civilrättsligt anspråk, som är 

eller kan antas bli föremål för rättegång eller prövning i annan liknande 

ordning. Bedömningen av om det finns sannolika skäl för anspråket benämner 

Westberg prognosprövning.52 Därutöver förutsätter tillämpning av 

bestämmelsen att det skäligen kan befaras att motparten, genom att utöva viss 

verksamhet eller företa eller underlåta viss handling eller på annat sätt, 

hindrar eller försvårar utövningen av sökandens rätt eller väsentligt förringar 

dess värde. Kopplat till denna del görs en prövning av det doktrinen benämner 

sabotagerisk.53 Som stark huvudregel gäller också att sökanden måste ställa 

säkerhet för den skada som åtgärden kan orsaka motparten. Det framgår av 

15 kap. 6 § RB, men inte av ordalydelsen i 3 §.  

 

Såväl prognosprövningen som sabotagerisken behandlas i egna avsnitt nedan. 

Sökandens ställande av säkerhet kommer däremot inte att undersökas 

specifikt.54 Däremot behandlas ställandet av säkerhet i viss mån tillsammans 

med proportionalitetsprövningen. Om kraven på sannolika skäl för anspråket, 

sabotagerisk samt ställande av säkerhet är uppfyllda, får domstolen förordna 

om lämplig åtgärd till säkerställande av sökandens rätt. Lämplighetsrekvisitet 

och dess underrekvisit tillägnas som ovan nämnts ett eget kapitel.  

 

2.5 Prognosprövningen 

2.5.1 Anspråk 

Den grundläggande förutsättningen för beslut om säkerhetsåtgärder är att 

sökanden har ett civilrättsligt anspråk. Ordalydelsen i 15 kap. 3 § RB 

innefattar åtminstone ingen begränsning av vilka anspråk som kan skyddas 

med säkerhetsåtgärder. Inte heller i förarbetena kan någon begränsning av 

omfattade anspråk utläsas.55 Doktrinen är enig om det breda 

tillämpningsområdet.56 Tidigare var dock tillämpningsområdet begränsat på 

så sätt att fordringsanspråk samt anspråk på bättre rätt till egendom, för vilka 

kvarstad kan utverkas enligt 15 kap. 1-2 §§ RB, inte omfattades. Numera 

                                                 
52 Westberg (2004d), s. 87 ff.  
53 Jfr Gregow (2014), s. 63 ff.  
54 För utredning av kravet på ställande av säkerhet hänvisas företrädesvis till Gregow 

(2014), s. 95 ff. 
55 NJA II 1943:1 s. 184 f. talar exempelvis endast om andra anspråk än sådana som avser 

fordran eller bättre rätt till egendom. 
56 Nordh (2019), s. 19; Ekelöf m.fl. (2018), s. 33 f.; Gregow (2014), s. 42. 
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omfattar 15 kap. 3 § även sådana anspråk.57 Westberg betraktar bestämmelsen 

som en generalklausul.58 Anspråken kan vara av varierande natur. I allmänhet 

rör det sig om fullgörelse av antingen positiva eller negativa 

naturaförpliktelser.59 Till de förstnämnda hör exempelvis utlämnande av 

egendom och avflyttning från bostad. Till de sistnämnda hör upphörande med 

viss verksamhet och immaterialrättsintrång. Gregow ger exempel på flera 

tänkbara anspråk med anknytning till entreprenadsituationer, såsom grävning 

och igenläggning av dike, uppförande eller borttagande av stängsel samt 

uppförande eller rivning av byggnad.60 Anspråk på utförande av 

entreprenaden grundar sig antagligen på parternas entreprenadavtal och den 

däri ingående skyldigheten för entreprenören att utföra vissa arbeten.61  

 

Även om anspråksrekvisitet förefaller vara mycket vidsträckt finns några 

begränsningar. Ett anspråk måste i första hand rikta sig mot egendom, varför 

säkerhetsåtgärder inte kan användas för att tillgodose exempelvis 

familjerättsliga krav. Säkerhetsåtgärder kan dock fortfarande påverka 

personer indirekt, såsom vid avflyttning från bostad.62 Ytterligare en 

begränsning är att anspråket som huvudregel måste avse sökandens och inte 

någon annans rätt.63 Anspråket måste också ha uppkommit när beslut om 

säkerhetsåtgärd fattas.64 Detta krav har inte ansetts uppfyllt i ett fall där en 

fordrans uppkomst var beroende av att en bankgaranti togs i anspråk, något 

sökanden endast befarade skulle ske.65 Westberg använder begreppet 

”potentiella anspråk” för att beskriva ännu inte uppkomna anspråk. Med detta 

avses fall där själva rättsförhållandets uppkomst är beroende av ett befarat 

agerande från motpartens sida.66 I entreprenadfall medför inte kravet på 

anspråkets uppkomsttidpunkt i sig att säkerhetsåtgärder inte kan beslutas när 

entreprenörens avbrott endast befaras, eftersom parternas entreprenadavtal 

innebär att rättsförhållandet redan existerar. 

 

Av 15 kap. 3 § RB framgår en annan begränsning, nämligen att anspråket ska 

vara eller kunna antas bli föremål för rättegång eller prövning i annan 

liknande ordning.67 Uttrycket ”kan antas” innebär ett lågt beviskrav.68 En 

ingående utredning av vilka krav som ställs på bevisningens styrka ryms inte 

inom ramen för detta arbete, men ”kan antas” uttrycker i vart fall ett lägre 

                                                 
57 Jfr prop. 1999/2000:26, s. 124 f. Gregow (2014), s. 142 f. menar att 15 kap. 3 § 

antagligen endast kan tillämpas i undantagsfall vid sådana anspråk. 
58 Westberg (2004d), s. 80. 
59 Ekelöf m.fl. (2018), s. 33. 
60 Gregow (2014), s. 42 och 140 f.  
61 Jfr NJA 2018 s. 189. 
62 Gregow (2014), s. 40. I den situationen är dock rätten till egendomen, bostaden, det 

primära.  
63 Av 15 kap. 3 § RB följer att någon ska vissa sannolika skäl för att han har ett anspråk. Jfr 

Gregow (2014), s. 42 f. samt NJA 1984 s. 215. 
64 Enligt 15 kap. 3 § RB måste sökanden ha ett anspråk. Jfr Gregow (2014), s. 43. 
65 RH 1993:34. Målet gällde kvarstad för fordran. 
66 Westberg (2004d), s. 59 ff. 
67 Talan måste, om den inte redan väckts, senast väckas inom en månad från beslutet att 

bevilja åtgärden, 15 kap. 7 § RB. 
68 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (1 okt. 2020, JUNO), kommentaren till 15 kap. 1 §.  
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beviskrav än ”sannolika skäl”.69 Enligt ett förarbetsuttalande avser ”prövning 

i annan liknande ordning” en prövning som kan anses vara ett 

domstolssubstitut i tvistemål, såsom skiljeförfarande.70  

 

2.5.2 Sannolika skäl 

Beviljande av säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § RB förutsätter att sökanden 

visar sannolika skäl för sitt anspråk.71 Innebörden av ”sannolika skäl” 

framstår emellertid inte som helt given. Såväl lagmotiven som rättspraxis 

saknar i hög grad vägledande uttalanden. I många rättsfall konstaterar 

domstolen, utan närmare motivering, enbart om sökanden har sannolika skäl 

för anspråket eller ej.72 I NJA 2018 s. 189, där Högsta domstolens 

prövningstillstånd inte omfattade frågan om sannolika skäl för anspråket, 

bedömde tingsrätten att det av den ingivna utredningen framgick att sannolika 

skäl för sökandens anspråk förelåg. Däremot angavs inga skäl för 

bedömningen.73  

 

En grundläggande uppfattning i den juridiska litteraturen är att kravet på 

”sannolika skäl” måste ses i ljuset av det summariska förfarandet som föregår 

beslut om säkerhetsåtgärder. Den skriftliga handläggningen, frånvaron av 

muntlig bevisning samt ett ofta ofullständigt underlag gör att sökanden inte 

kan förebringa starkare bevisning. Beviskravets beroende av sammanhanget 

medför att ”sannolika skäl” inte nödvändigtvis får samma innebörd som i 

annan lagstiftning.74  

 

Vid rättegång i tvistemål gäller som utgångspunkt beviskravet ”styrkt”.75 I 

doktrinen råder enighet om att ”sannolika skäl” är ett lägre, eller till och med 

betydligt lägre, beviskrav.76 Däremot är dess placering på sannolikhetsskalan 

och närmare innehåll fortfarande oklart. Vissa försök att precisera ”sannolika 

skäl” har dock gjorts. Gregow menar att det är tillräckligt att det framstår som 

mer sannolikt att sökanden har det hävdade anspråket än att han inte har det. 

Enligt Gregow är i princip minsta lilla sannolikhetsövervikt åt något håll 

avgörande, även om han tillstår att en viss marginal antagligen blir nödvändig 

i praktiken.77 Den allmänt rådande uppfattningen anses vara något mindre 

generös. Möjligen måste sannolikhetsövervikten kvalificeras i någon mån.78 

                                                 
69 Nordh (2019), s. 15. 
70 Prop. 1980/81:84, s. 227. Enligt NJA 1983 s. 814 omfattas även prövning i utländsk 

domstol, förutsatt att avgörandet får verkställas i Sverige. 
71 Motsvarande krav gäller för fordran respektive bättre rätt till egendom enligt 1-2 §§. I 

detta arbete antas att innebörden är densamma, jfr Gregow (2014), s. 45. 
72 Jfr Westberg (2004d), s. 186 f.                                                                                                                                
73 Efter konstaterandet att det förelåg sannolika skäl för anspråket anförde tingsrätten att 

begäran om säkerhetsåtgärd har preciserats genom parternas entreprenadavtal. Eventuellt 

kan detta tolkas som att det framlagda entreprenadavtalet räckte för sannolika skäl. 
74 Gregow (2014), s. 47; jfr Westberg (2004d), s. 186 samt Mellqvist, JT 2014/15, s. 677. 
75 Gregow (2014), s. 47; NJA 1993 s. 764. 
76 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (1 okt. 2020, JUNO), kommentaren till 15 kap. 1 §; Ekelöf 

m.fl. (2018), s. 28; Westberg (2004d), s. 96; jfr Nordh (2019), s. 14.  
77 Gregow (2014), s. 48 f. 
78 Jfr Mellqvist, JT 2014/15, s. 677. 



 20 

Gregows synsätt har emellertid fått genomslag i ett hovrättsfall, där 

domstolen upprepade att minsta lilla sannolikhetsövervikt räcker för att 

uppfylla kravet på ”sannolika skäl”. I målet yrkade sökanden avhysning med 

stöd av 15 kap. 3 § RB. Sökanden anförde att parterna hade ett hyresavtal och 

att hyresrätten hade förverkats på grund obetalda hyror. Motparten invände 

att den hade en kvittningsgill motfordran, varför någon hyresskuld inte 

förelåg. Däremot presenterades ingen bevisning för motfordran. 

Sammantaget ansåg hovrätten att sökanden hade visat sannolika skäl för 

avhysningsanspråket.79 Domstolen motiverade inte sitt ställningstagande. 

Avgörandet kan tolkas så att enbart en invändning från svaranden inte 

påverkar sannolikheten för sökandens anspråk, utan någon form av stöd för 

invändningen måste presenteras. Vilka krav som ställs på detta stöd förefaller 

oklart.80 Möjligen gjorde det obefintliga stödet för invändningen att 

domstolen blev mindre benägen att ställa högre krav på bevisningen för 

anspråket.81  

 

I motsats till Gregow nöjer sig Westberg med att konstatera att det lägre 

beviskravet ”sannolika skäl” avser att lindra sökandens bevisbörda i ett tidigt 

skede av processen. Han synes vara av uppfattningen att det varken är möjligt 

eller meningsfullt att precisera innebörden av ”sannolika skäl”. En sådan 

definition skulle antagligen bli alltför abstrakt och svårtillämplig.82  

 

Westberg framhåller två huvudsakliga skäl till att det ställs lägre krav på 

sökandens bevisning i säkerhetsåtgärdsprocessen.  För det första är 

säkerhetsåtgärders effektivitet i allmänhet beroende av att både sökandens 

och domstolens hantering sker med skyndsamhet, varför det sällan finns 

utrymme för anskaffning och sammanställning av fullständig bevisning. För 

det andra ska prövningen i säkerhetsåtgärdsprocessen skiljas från den 

prövning som föregår dom i saken. Om den förstnämnda blir alltför ingående 

är risken att säkerhetsåtgärdsbeslutet, tvärtemot dess syfte, ersätter domen.83 

Motståndet mot en fullständig prövning i samband med 

säkerhetsåtgärdsprocessen överensstämmer med grundprincipen att 

domstolen inte ska ta ställning i sakfrågan förrän allt material lagts fram och 

att ställningstagandet då ska utgöra det slutliga avgörandet i saken.84 Mot ett 

lågt krav på sökandens bevisning talar en annan grundprincip, nämligen att 

tvångsverkställighet inte ska drabba en part innan tvistemålet har avgjorts 

genom dom.85 Det kan dock argumenteras för att säkerhetsåtgärdsinstitutet 

utgör ett väl avvägt undantag från denna princip, varför den blir sekundär i 

sammanhanget.86 

 

I litteraturen diskuteras inte bara vilka krav som ställs på bevisningens styrka, 

utan även frågan om vad sökanden egentligen ska göra sannolikt är föremål 

                                                 
79 GH Ö 427-18, beslut 2018-04-27. 
80 Jfr Gregow (2014), s. 54. 
81 Jfr Westberg (2004d), s. 101, som talar om ett ”flytande sannolikhetskrav”. 
82 Jfr Westberg (2004d), s. 96. 
83 Westberg (2004d), s. 96 f.; jfr Gregow (2014), s. 58. 
84 NJA 1982 s. 175 I. 
85 Westberg (2004d), s. 185 f. Han anför flera lösningsförslag för motsättningen.                                                                                                                                  
86 Jfr resonemanget i avsnitt 2.1. 
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för debatt. Ekelöf menar att sökanden ska visa sannolika skäl för en 

kommande vinst i målet, varför bedömningen egentligen blir en prognos över 

tvistemålets slutgiltiga utgång.87 Denna uppfattning har stöd av bland andra 

Nordh.88 I Högsta domstolen tycks Ekelöfs synsätt inte ha fått genomslag. HD 

återger ofta endast vad lagtexten säger, nämligen att sökanden ska visa 

sannolika skäl för sitt anspråk.89 Mot bakgrund av att domstolen inte närmare 

behandlar omfattningen av prövningen förefaller det dock vanskligt göra 

alltför säkra uttalanden angående Högsta domstolens position.90 En prognos 

över målets utgång implicerar hur som helst att domstolen måste göra en 

allsidig bedömning av båda parters talan, inklusive bevisläget och åberopande 

av rättsfaktum.91  

 

I förhållande till Ekelöf intar Gregow närmast motsatt ståndpunkt avseende 

prövningens omfattning. Han anser att domstolen inte ska ta ställning till 

något annat än om det är mer sannolikt att anspråket föreligger än att det inte 

gör det. Det är en uppfattning som baserar sig på en strikt tolkning av lagens 

ordalydelse. Gregow understryker att sökanden enligt den tidigare lydelsen 

skulle visa ”sannolika skäl för sin talan”. Termen ”anspråk” anses ge uttryck 

en snävare prövning.92 Det kan noteras att domstolens bedömning av 

”sannolika skäl” omfattar såväl sakfrågor som rättsfrågor. Det måste alltså 

vara sannolikt att de faktiska omständigheterna har den rättsliga betydelse 

som sökanden gör gällande. Beträffande rättsfrågorna kan sökanden inte göra 

annat än att argumentera för en viss rättslig bedömning.93 

 

I de entreprenadsituationer som är föremål för undersökning i denna uppsats 

behöver sökanden visa sannolika skäl för att han har ett anspråk mot 

entreprenören avseende utförande av entreprenaden. I normalfallet utgör 

parternas entreprenadavtal sökandens huvudsakliga bevisning. Så var fallet i 

tingsrätten i NJA 2018 s. 189, där sökanden framhöll att motparten enligt 

entreprenadavtalet hade åtagit sig att utföra entreprenaden. I prövningen av 

”sannolika skäl” synes tingsrätten inte ha fäst någon vikt vid beställarens 

invändningar om att arbetet skulle utföras enligt andra handlingar än 

entreprenadkontraktet samt att parterna avtalat om att avsluta arbetet. Av 

referatet framgår inte vilket stöd som fanns för invändningarna.94  

 

Hur som helst är avtal, inte minst entreprenadavtal, sällan entydiga. 

Motparten kan hävda en annan tolkning eller, som i fallet ovan, göra gällande 

att parterna har gjort senare överenskommelser som inte framgår av 

avtalstexten. I ett hovrättsfall, rörande sändningsrättigheter till 

sportevenemang, konstaterade domstolen att sökanden gjort sannolikt att 

                                                 
87 Ekelöf m.fl. (2018), s. 29, not 82.  
88 Nordh (2019), s. 14 talar om att sökanden kommer att ”få framgång med sin talan”. 
89 Jfr NJA 2003 s. 613 och NJA 2007 s. 718. 
90 Jfr Westberg (2004d), s. 89 anför att det inte går att avgöra om HD har antagit Ekelöfs 

synsätt.  
91 Jfr Westberg (2004d), s. 88 ff. 
92 Gregow (2014), s. 55 ff. 
93 Ekelöf m.fl. (2018), s. 29; Gregow (2014), s. 48 och 54; Mellqvist, JT 2014/15, s. 677. 
94 Notera att bedömningen av skälen för anspråket låg utanför Högsta domstolens 

prövningstillstånd. 
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parternas avtal skulle tolkas i enlighet med sökandens mening, vilket innebar 

att sannolika skäl för anspråket ansågs föreligga.95 Vad sökanden i praktiken 

hade att göra sannolikt var alltså en viss avtalstolkning. I andra fall är frågan 

om det avtal sökanden hävdar ligger till grund för anspråket har slutits 

överhuvudtaget. Svea hovrätt har ansett att ”sannolika skäl” inte förelåg när 

det framlagda avtalet endast var undertecknat av sökanden och ingen annan 

bevisning gav stöd för att avtal träffats.96 Med detta sagt är det, mot bakgrund 

av domstolarnas sparsmakade motiveringar, fortfarande svårt att avgöra vad 

som mer konkret ligger i kravet på ”sannolika skäl”. Westberg har tidigare 

framfört att underrätterna i vart fall inte har betraktat det som ett lågt krav.97 

Möjligen tyder Göta hovrätts hänvisning till Gregows uttalanden, som utvisar 

doktrinens mest generösa inställning till kravet, på att en viss uppmjukning 

har skett.98 

 

2.6 Sabotagerisken 

2.6.1 Översikt 

Beviljande av säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § RB kräver, utöver sannolika 

skäl för sökandens anspråk, att det föreligger en sabotagerisk. Med 

”sabotagerisk” avses risken för att svaranden vidtar en åtgärd som hindrar 

eller försvårar utövningen av sökandens rätt eller väsentligt förringar dess 

värde. En sådan åtgärd benämns sabotageåtgärd. Sabotagerisken är 

anledningen till att det överhuvudtaget finns ett behov av att skyndsamt 

besluta om säkerhetsåtgärder. Utan risk för att sökandens anspråk blir föremål 

för sabotage skulle det saknas skäl att skydda anspråket i väntan på dom.99 

Existensen av sabotagerisk förutsätter dels att det är fråga om en 

sabotageåtgärd, dels att sökanden visar att åtgärdens vidtagande skäligen kan 

befaras. Det beviskrav som gäller för sabotagerisken är alltså ”skäligen kan 

befaras”.100 I det följande tillägnas själva sabotageåtgärden respektive 

beviskravet för sabotagerisken egna avsnitt.  

 

2.6.2 Sabotageåtgärd 

15 kap. 3 § RB är påtagligt vidsträckt avseende sabotageåtgärdens form. 

Enligt bestämmelsen ska sabotageåtgärden bestå i att motparten, genom att 

utöva viss verksamhet eller företa eller underlåta viss handling eller på annat 

sätt, hindrar eller försvårar utövningen av sökandens rätt eller väsentligt 

förringar dess värde.101 

                                                 
95 SH Ö 2848-08, beslut 2008-04-25.  
96 RH 2016:66. 
97 Westberg (2004d), s. 185 f. 
98 Jfr GH Ö 427-18, beslut 2018-04-27.  
99 Jfr Gregow (2014), s. 63.  
100 Jfr Ekelöf m.fl. (2018), s. 29 f. 
101 Notera att det i princip är motparten, svaranden, som ska inta rollen som sabotör. Jfr 

Westberg (2004c), s. 31. 
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Gregow menar att den allmänna formuleringen medför att de flesta 

motpartsageranden som påverkar sökandens rätt negativt omfattas.102 

Uppräkningen i 15 kap. 3 § RB är snarast att betrakta som en 

exemplifiering.103 Sabotageåtgärden kan anta formen av positiv handling eller 

underlåtenhet och vara av antingen momentan eller perdurerande natur. 

Därtill kan den bestå i en eller flera handlingar, vilka i sin tur kan vara 

sammanhängande eller separata.104 Beställaren i NJA 2018 s. 189 anförde i 

tingsrätten att entreprenörens sabotageåtgärd bestod i underlåtet 

återupptagande av arbetet samt avetablering från arbetsplatsen. Underlåtet 

återupptagande är att betrakta som en perdurerande sabotageåtgärd.105 

Avetableringen kan antingen ses som en positiv handling eller som ett led i 

underlåtenheten att återuppta arbetet.  

 

Enligt ovan saknas någon egentlig begränsning av sabotageåtgärdens form. 

Däremot kringskärs tillämpningsområdet på andra sätt. Ett agerande måste, 

för att vara en sabotageåtgärd, hindra eller försvåra utövningen av sökandens 

rätt eller väsentligt förringa dess värde. Med detta avses åtgärder som hotar 

det anspråk sökanden gör gällande. För det första kan hotet bestå i 

omöjliggörande eller försvårande av en kommande verkställighet, alternativt 

i förringande av den framtida verkställighetens värde. För det andra kan hotet 

bestå i omöjliggörande eller försvårande av sökandens åtnjutande av sin rätt 

innan en dom.106  

 

En entreprenör som underlåter att återuppta arbetet kan sägas omöjliggöra 

eller försvåra utövningen av beställarens rätt att få arbeten utförda i avtalad 

tid. Redan av den anledningen utgör entreprenörens agerande en 

sabotageåtgärd. Underlåtenheten att återuppta arbetet kan också medföra att 

värdet av att få domen verkställd vid ett senare tillfälle minskar. Här uppställs 

dock ett krav på ett väsentligt förringat värde av sökandens rätt. Varken 

Westberg eller Fitger synes uppfatta väsentlighetskravet som särskilt högt 

ställt, utan kravet likställs närmast med ”ej ringa”.107 I de fall 

sabotageåtgärden omöjliggör eller försvårar utövningen av sökandens rätt 

innefattar lagtexten inget krav på att motpartsagerandet har skadlig effekt.108 

Utan stöd i förarbeten eller praxis förefaller det ytterst tveksamt att tolka in 

ett sådant krav. Motpartsagerandets skadeverkningar får istället behandlas 

inom ramen för proportionalitetsprövningen.109 

                                                 
102 Gregow (2014), s. 63, not 1.  
103 Westberg (2004c), s. 151. Jfr lokutionen ”på annat sätt”. 
104 Westberg (2004c), s. 151 f.  
105 Jfr Westberg (2020), s. 125. 
106 Westberg (2004c), s. 32 ff; jfr Gregow (2014), s. 2014 s. 65. 
107 Jfr Fitger m.fl., Rättegångsbalken (1 okt. 2020, JUNO), kommentaren till 15 kap. 3 §; 

Westberg (2004c), s. 183. 
108 Jfr Westberg (2004c), s. 168 och 180. Se även Fitger m.fl., Rättegångsbalken (1 okt. 

2020, JUNO), kommentaren till 15 kap. 3 §. 
109 Jfr NJA 1995 s. 631. Det något svårtydda SH Ö 3802-11, beslut 2011-06-28 kan dock 

nämnas. Hovrätten ställde inledningsvis inga krav på att motpartens åtgärd, kvarstannande i 

en lokal, skulle medföra skada. Å andra sidan uttalade rätten att enbart kvarstannandet inte 

innebär att egentlig sabotagerisk föreligger, trots att man tidigare konstaterat att detsamma 
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Såväl Westberg som Gregow menar att svarandens avsikt eller vårdslöshet 

inte bör vara avgörande för om agerandet utgör en sabotageåtgärd eller ej. 

Den ståndpunkten har flera skäl. Med en dylik subjektiv utgångspunkt skulle 

förordnande om säkerhetsåtgärd förutsätta att svaranden har uppsåt att skada 

sökanden eller att dennes befarade handlande är vårdslöst. En sådan ordning 

medför bevisanskaffningsproblem för sökanden samt komplicerar 

domstolsprövningen. En annan icke önskvärd konsekvens är att en normal 

affärshändelse i ett bolag skulle bli betraktad som en sabotageåtgärd så snart 

svaranden borde insett att dispositionen kunde missgynna någon annan av 

svarandens avtalsparter. Det överensstämmer inte med grundtanken att 

normala dispositioner inte utgör sabotageåtgärder. Ovan nämnda författare 

förordar istället en objektiv bedömning av svarandens agerande. Enligt 

Westberg bör bedömningen inriktas på om agerandet är onormalt eller 

extraordinärt utifrån svarandens ekonomiska och andra förhållanden.110 I 

enlighet härmed kan en entreprenörs beslut åta sig ett visst arbete samtidigt 

som denne har andra projekt i något fall utgöra en sabotageåtgärd, även som 

det som utgångspunkt är ett normalt affärsbeslut. Ett sådant förfarande skulle 

exempelvis kunna anses vara onormalt eller extraordinärt om 

personalresurser saknas och de andra åtagandena således inte kan fullgöras.111  

 

Säkerhetsåtgärder är avsedda att skydda mot framtida ageranden från 

svarandens sida. Detta innebär att sabotagerisken inte kan avse redan 

företagna handlingar. En annan ordning skulle, enligt Westberg, medföra att 

säkerhetsåtgärderna får en bestraffande, snarare än preventiv, funktion.112 

Utöver ändamålsskäl talar även uttrycket ”skäligen kan befaras” i 15 kap. 3 § 

RB för att säkerhetsåtgärder endast kan beviljas till skyddande mot framtida 

motpartsåtgärder. Observera att säkerhetsåtgärder kan beviljas också när 

motpartens påstådda sabotage har påbörjats eller pågår. Säkerhetsåtgärden är 

i de fallen inriktad på risken för fortsatt sabotage.113 Det tidigare agerandet 

blir en del av bevisningen för risken att motparten kommer att fortsätta handla 

på liknande sätt.114 Ett pågående avbrott i en entreprenad skulle exempelvis 

kunna tas till intäkt för att entreprenören även fortsättningsvis kommer 

underlåta återupptagande av arbetet.115 Om sabotageåtgärden inte är påbörjad 

måste den vara förestående.116 Vilka krav som kan ställas på risken för att 

åtgärden faktiskt kommer att vidtas behandlas nedan i avsnitt 2.5.3 angående 

beviskravet ”skäligen kan befaras”. 

                                                 
hindrar alternativt försvårar sökandens rätt att exempelvis hyra ut lokalen. Möjligen talar 

det för att hovrätten ansåg att särskild skadeeffekt krävdes för att uppfylla sabotagerisken. 
110 Jfr Westberg (2004c), s. 155 ff.; Gregow (2014), s. 67 f. Även Ekelöf m.fl. (2018), s. 30 

synes förorda en objektiv bedömning, där fokus är en åtgärds potentiella verkan. 
111 Det bör noteras att Westbergs resonemang utgår från att sökanden har ett 

fordringsanspråk, varför det möjligen är tveksamt att applicera de uttalandena i fall som 

gäller andra anspråk. 
112 Westberg (2004c), s. 38 f. 
113 Gregow (2014), s. 65. 
114 Jfr Westberg (2004c), s. 40, not 46 med hänvisning till GH Ö 577-91, beslut 1991-07-

01. 
115 I NJA 2018 s. 189 var svaranden i tingsrätten tydlig med att denne inte hade någon 

avsikt att återuppta arbetet och fullgöra entreprenadavtalet, vilket räckte för sabotagerisk. 
116 Jfr Westberg (2004c), s. 39. 
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2.6.3 Skäligen kan befaras 

”Skäligen kan befaras" uttrycker ett lågt beviskrav.117 Det är lägre än 

”sannolika skäl”, som gäller för sökandens anspråk.118 I både praxis och 

doktrin finns stöd för att beviskravet ska tolkas så att sökanden måste 

antagliggöra sabotagerisken.119 I litteraturen framförs även andra 

beskrivningar av beviskravets höjd. Ekelöf anger att det eventuellt kan vara 

tillräckligt att det finns anledning att räkna med att svaranden kan komma att 

handla såsom sökanden befarar.120 Som ovan antytts får sökandens bevisning 

för sabotagerisken inte sällan utgå svarandens tidigare ageranden.  

 

Högsta domstolen har i några rättsfall, som visserligen gällde kvarstad, fäst 

viss vikt vid motpartens betalningsanmärkningar och motpartsföreträdares 

inblandning i tidigare konkurser samt begångna otillbörliga 

rättshandlingar.121 Sabotagerisken framträder emellertid ibland på ett sätt som 

gör att sökanden huvudsakligen kan stödja sin säkerhetsåtgärdsansökan på 

annat än motpartens historiska ageranden. I ett entreprenadfall, där den 

aktuella sabotageåtgärden består i entreprenörens underlåtenhet att utföra det 

arbete entreprenadavtalet föreskriver, kan exempelvis ett tydligt uttalande 

från entreprenören om att denne inte avser att fullfölja arbetet vara tillräckligt 

för att skäligen befara sabotageåtgärd.122  

 

Vad sökanden har att antagliggöra är att svaranden kommer att vidta 

sabotageåtgärder. Risken för sabotaget ska enligt Westberg kunna fastställas 

objektivt, i den meningen att det måste finnas observerbara tecken på att 

motparten i det aktuella fallet avser vidta en viss sabotageåtgärd. Enbart 

motpartens möjlighet att vidta åtgärden berättigar inte beviljande av 

säkerhetsåtgärd.123 NJA 2007 s. 690 tyder på att Högsta domstolen instämmer 

i att utgångspunkten för beviljande av säkerhetsåtgärder är att sådan konkret 

fara för sabotage föreligger. Abstrakt fara innebär istället att svaranden 

befinner sig i en situation som typiskt sett är förenad med en generell 

faremöjlighet. En särskilt påtaglig abstrakt fara kan enligt HD tillmätas 

betydelse vid sabotageriskbedömningen. Med hänsyn till svarandens 

möjlighet att utforma ett adekvat försvar fordras i allmänhet ändå någon 

konkretisering av den befarade sabotageåtgärden.124 

 

Enligt 2007 års fall måste risken för att aktuell sabotageåtgärd vidtas vara så 

överhängande att ett omedelbart behov av provisoriskt rättsskydd föreligger. 

Vad kravet på överhängande sabotagerisk konkret innebär i termer av tid är 

oklart. Om sabotageåtgärden i ett entreprenadfall består i underlåtet 

återupptagande av arbetet vållar tidpunkten för sabotageåtgärden inte några 

                                                 
117 Jfr NJA 2007 s. 690. 
118 Gregow (2014), s. 70; Ekelöf m.fl. (2018), s. 29. 
119 NJA 2003 s. 613; jfr Nordh (2019), s. 15 och Ekelöf m.fl. (2018), s. 29. 
120 Ekelöf m.fl. (2018), s. 29 f; även Gregow (2014), s. 72. 
121 Gregow (2014), s. 71 med hänvisning till NJA 1988 s. 305 och NJA 2007 s. 690. 
122 Jfr Westberg (2004c), s. 100 och tingsrätten i NJA 2018 s. 189.  
123 Jfr Westberg (2004c), s. 89 f samt s. 99.  
124 NJA 2007 s. 690; jfr Ekelöf m.fl. (2018), s. 30 f. 
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problem, eftersom själva åtgärden sker oavbrutet.125 Däremot kan frågan 

aktualiseras om entreprenören endast befaras avbryta entreprenaden och 

sabotageåtgärden utgörs av det fruktade avbrottet. I litteraturen nämns 

tidpunkten för en lagakraftvunnen dom i målet som en utgångspunkt för den 

bortre gränsen.126 Det enda något mer precisa uttalandet som Högsta 

domstolen gjorde i NJA 2007 s. 690 angående tidsfaktorn var att 

sabotagerisken kunde komma att förverkligas ”inom en relativt snar framtid”, 

varmed HD enligt Gregow troligen avsåg några månader.127  

 

                                                 
125 Åtgärden har perdurerande karaktär. Jfr avsnitt 2.5.2. 
126 Jfr Westberg (2004c), s. 47 och 50.  
127 Gregow (2014), s. 80 f., talar för egen del om att den befarade sabotageåtgärden inte får 

vara ”alltför avlägsen”, vilket synes vara mer generöst än ”överhängande”. 
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3 Lämplig åtgärd 

3.1 Inledning  

Om ovan nämnda rekvisit är uppfyllda får domstolen, i enlighet med 15 kap. 

3 § RB, förordna om lämplig åtgärd för att säkerställa sökandens rätt.128 

Bestämmelsens ordalydelse ger emellertid ingen direkt vägledning angående 

lämplighetsrekvisitets innebörd. Mera allmänt är lämpliga åtgärder sådana 

som är anpassade till omständigheterna i det enskilda fallet. Westberg anför 

att lämplighetsrekvisitet även innefattar hänsynstagande till motpartens 

intressen, vilket sätter gränser för hur långtgående en säkerhetsåtgärd kan 

vara i en given situation.129 Den närmare innebörden av lämplighetsbegreppet 

har domstolarna att avgöra i det enskilda fallet.130 I NJA 2018 s. 189 har 

Högsta domstolen utnyttjat det stora utrymmet för precisering av 

lämplighetsrekvisitet och gett det fastare konturer. Som ovan nämnts 

innefattar lämplighetsprövningen, enligt HD, en åtgärds förenlighet med 

behovs-, ändamåls- och proportionalitetsprinciperna samt förbudet mot 

förtida domsverkställighet och precisionskravet. Som avgörandet är 

strukturerat måste en säkerhetsåtgärd för att vara lämplig uppfylla samtliga 

krav. Detta kapitels upplägg utgår, inte minst av pedagogiska skäl, från 

Högsta domstolens avgörande, varför principerna och kraven ovan behandlas 

i tur och ordning.  

 

3.2 Behovsprincipen 

Enligt HD förutsätter en säkerhetsåtgärds lämplighet att åtgärden är förenlig 

med behovsprincipen, innebärande att åtgärden är nödvändig för 

tillgodoseende av dess syfte.131 Att behovsprincipen gäller för 

säkerhetsåtgärder generellt har tydligt stöd i doktrinen, men det framstår inte 

som helt givet att den ska ingå i lämplighetsprövningen.132 Å andra sidan kan 

det underlätta förståelsen av 15 kap. 3 § RB att för bestämmelsen gällande 

principer knyts till ett uttryckligt rekvisit.133 Westberg synes behandla 

prövningen av en åtgärds nödvändighet som en del av 

proportionalitetsprincipen, som enligt 2018 års fall i sin tur är en del av 

lämplighetsprövningen.134 Behovsprincipens innehåll torde dock inte   

påverkas av hur nödvändighetsprövningen kategoriseras enligt ovan.  

                                                 
128 Jfr avsnitt 2.3. 
129 Jfr Westberg (2004b), s. 137 f. Här tangerar lämplighets- och 

proportionalitetsprövningarna varandra. 
130 Jfr Ekelöf m.fl. (2018), s. 35 samt NJA 2017 s. 457, p. 10. 
131 NJA 2018 s. 189, p. 17. 
132 Jfr Fitger m.fl., Rättegångsbalken (1 okt. 2020, JUNO), kommentaren till 15 kap. 3 §. 
133 Jfr Nordh (2019), s. 20 f.  
134 Jfr Westberg (2004d), s. 204 samt 207; NJA 2018 s. 189, p. 20-21. Observera att den 

EU-rättsliga proportionalitetsprincipen innefattar kravet på nödvändighet, se artikel 5.4 

FEU. 



 28 

 

För att en åtgärd ska vara nödvändig krävs att åtgärdens syfte inte kan uppnås 

på andra mindre ingripande och skadande sätt. Skydd för sökandens rätt kan 

ibland åstadkommas utan säkerhetsåtgärder. Den påstådda 

sabotagehandlingen kan till exempel i något fall vara kriminaliserad.135 En 

fråga som kan diskuteras är vilka krav som ställs på det alternativa skyddet. 

Den enda vägledningen som ges i litteraturen är att åtgärdens syfte ska vara 

tillräckligt tillgodosett.136 Ordet ”tillräcklig” indikerar åtminstone att 

sökandens alternativa skydd inte behöver vara exakt lika starkt som det en 

säkerhetsåtgärd skulle ge. I en avbruten entreprenad antas sökanden, med ett 

åläggande om återupptagande, eftersträva att arbetet fortskrider. Om 

entreprenören hittar en ny entreprenör som är beredd att omedelbart utföra 

kvarvarande arbeten enligt villkoren i det ursprungliga entreprenadavtalet och 

utan merkostnad för beställaren, är det möjligt att syftet med åtgärden redan 

anses tillräckligt tillgodosett. En skillnad gentemot det yrkade åläggandet är 

att en ny, kanske för beställaren okänd, entreprenör blir involverad, vilket kan 

göra beställarens position något mer osäker. Möjligen medför det att 

sökandens anspråk inte är skyddat i tillräcklig utsträckning, varför 

säkerhetsåtgärden trots allt bedöms nödvändig.   

 

Om flera säkerhetsåtgärder i sig kan nå åsyftat resultat förutsätter 

behovsprincipen att den för svaranden lindrigaste åtgärden beslutas.137 Det 

Westberg benämner lindrigaste ingreppets princip torde alltså ingå i 

behovsprincipen.138 För att olika säkerhetsåtgärder ska vara jämförliga krävs 

att de kan åstadkomma ett visst resultat med samma grad av säkerhet.139 

Jämförelsen mellan åtgärder inkluderar omfattningen av inskränkningen i 

motpartens handlingsfrihet, de skador åtgärderna orsakar samt det tvång 

verkställigheten förenas med, exempelvis vite. Domstolens första uppgift är 

dock att tänka ut möjliga säkerhetsåtgärder att jämföra den eller de yrkade 

åtgärderna med. Endast om sökandens yrkade säkerhetsåtgärd anses vara den 

lindrigast möjliga ska ansökan bifallas.140 Observera att det lindrigaste 

ingreppets princip beaktas vid själva valet av åtgärd. Den lindrigaste åtgärden 

blir sedan föremål för proportionalitetsprövningen, som utgör ett senare steg 

i prövningen.141 

 

Vid en avbruten entreprenad är det svårt att tänka sig att andra 

säkerhetsåtgärder än åläggande om återupptagande av arbetena kan tillgodose 

syftet att sätta stopp för entreprenörens underlåtenhet och säkerställa 

entreprenadens fortskridande. Däremot kan det finnas skäl att ifrågasätta om 

åläggandet verkligen behöver ha det innehåll som yrkas. I NJA 2018 s. 189 

yrkade sökanden att motparten, förutom att återuppta arbetet, skulle förpliktas 

att fullgöra sina övriga skyldigheter enligt entreprenadavtalet. Vilka övriga 

                                                 
135 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (1 okt. 2020, JUNO), kommentaren till 15 kap. 3 §. 
136 Nordh (2019), s. 21. 
137 Nordh (2019), s. 21; Gregow (2014), s. 150; GH Ö 427-18, beslut 2018-04-27. 
138 Se Sjöholm, SvJT 1971, s. 190 för den ståndpunkten avseende straffprocessuella 

tvångsmedel. Jfr dock Westberg (2004d), s. 299, not 217 samt NJA 2018 s. 189, p. 21.  
139 Westberg (2004d), s. 204. 
140 Westberg (2004d), s. 301.  
141 Jfr Westberg (2004d), s. 299. Proportionalitetsprincipen behandlas nedan. 
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skyldigheter sökanden åsyftade specificerades inte. Det framstår dock inte 

som självklart att åläggandet, för att säkerställa entreprenadens framdrift, 

behövde vara så omfattande som sökanden yrkade.142 Ett åläggande som 

omfattar färre skyldigheter reducerar inskränkningen i svarandens 

handlingsfrihet. Därutöver medför antagligen ett mindre omfattande 

åläggande att svaranden kan undvika vissa kostnader. Utrymmet för 

reducering av såväl ingreppet i handlingsfriheten som svarandens skador 

innebär att det yrkade åläggandet inte är det lindrigaste ingreppet. 

 

I en situation där avbrottet inte har skett är förbud mot upphörande med 

arbetet en tänkbar säkerhetsåtgärd. Ett motsvarande åläggande skulle gå ut på 

att motparten åläggs att fortsätta arbetet. En sådan åtskillnad mellan förbud 

och åläggande blir dock enbart språklig. Båda åtgärderna ställer samma krav 

på motpartens aktivitet, varför förbudet inte kan anses vara lindrigare.143 Det 

saknas därmed skäl för att låta en i allmänhet mer generös inställning till 

förbud få genomslag vid tillämpningen av det lindrigaste ingreppets 

princip.144  

 

I anknytning till det lindrigaste ingreppets princip aktualiseras frågan om ett 

säkerhetsåtgärdsförordnande ska förenas med vite eller inte.145 Om 

vitesföreskrift saknas minskar tvångsinslaget, vilket gör åtgärden mindre 

ingripande. Enligt Westberg ger underrättspraxis snarast uttryck för att 

vitesföreskrift ska användas i normalfallet. Han synes dock förespråka att 

vitessanktion endast bör komma ifråga om motpartens agerande visar att ett 

”naket” förbud eller åläggande inte skulle ge sökanden ett tillfredsställande 

skydd.146 Gregow menar istället att förbud eller åläggande, i avsaknad av 

lagliga hinder, alltid bör förenas med vite. I annat fall anses förordnandet inte 

bli annat än en uppmaning.147 Om det lindrigaste ingreppets princip ska få 

något genomslag torde Westbergs uppfattning vara den som uttrycker 

gällande rätt.148  

 

Domstolarna tycks vara relativt ointresserade av att göra en någorlunda 

ingående prövning av en säkerhetsåtgärds förenlighet med behovsprincipen 

och det lindrigaste ingreppets princip. Westberg anför att det i praktiken kan 

föreligga en presumtion, innebärande att den yrkade åtgärden ska gälla, 

såvida inte något förhållande med tydlighet talar för att syftet kan uppnås på 

ett mindre ingripande sätt.149 Som ovan nämnts kan sökandens behov av ett 

så vidsträckt åläggande som det var fråga om i NJA 2018 s. 189 ifrågasättas. 

Det gjorde emellertid inte HD. Istället konstaterade domstolen nästan 

slentrianmässigt att sökanden, förutsatt att sökandens anspråk respektive 

sabotagerisken uppfyllde kraven i 15 kap. 3 § RB, fick anses ha ett behov av   

                                                 
142 Jfr Westberg (2004d), s. 304. 
143 Jfr diskussionen om förbud kontra åläggande i avsnitt 2.2. 
144 Jfr Westberg (2020), s. 125, not 24. 
145 Domstolarna får enligt 15 kap. 3 § andra stycket RB välja om vite ska tillämpas. 
146 Westberg (2004d), s. 303.  
147 Gregow (2014), s. 150. 
148 Observera att Westbergs resonemang inte är helt konsistent. På andra håll uttrycker han 

att sanktionslösa åtgärder i princip inte ska förekomma, jfr Westberg (2004a), s. 90.   
149 Westberg (2004d), s. 302 f. 
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att anspråket tillgodosågs snarast möjligt. Med tanke på att avgörandet 

framhåller behovsprincipens betydelse för en säkerhetsåtgärds lämplighet är 

det märkligt att domstolen lämnar sin slutsats avseende behovsprincipen 

omotiverad. Bedömningen av behovet framstår också i sig som märklig, 

eftersom domstolen senare konstaterade att den yrkade åtgärden inte var 

tillräckligt precis för att uppfylla lämplighetsrekvisitet. Westberg ifrågasätter 

om ett yrkande om en opreciserad säkerhetsåtgärd verkligen kan läggas till 

grund för bedömningen att åtgärden är nödvändig.150 

 

I de typfall som presenteras i avsnitt 1.2 avser beställaren att få till stånd en 

säkerhetsåtgärd som garanterar entreprenadprojektets framdrift och medför 

ett färdigställande i avtalad tid. Typfall 1 överensstämmer i stora drag med 

situationen i NJA 2018 s. 189. I likhet med 2018 års fall framhåller beställaren 

att ett försenat färdigställande medför vissa ekonomiska förluster. Av 

fallbeskrivningen framgår inte om beställaren kan undvika försening och 

efterföljande förluster på annat sätt än genom åläggande om återupptagande 

av arbetet. Åläggandets omfattning kan hur som helst diskuteras. Enligt 

fallbeskrivningen innehåller tidplanen viss marginal för avbrott. Åläggandet 

kan eventuellt påverkas av hur stor del av denna marginal som det 

dittillsvarande avbrottet har tagit i anspråk. Om det finns någon kvarvarande 

marginal är det möjligen tillräckligt att åläggandet omfattar vissa specifika 

arbeten. Ett sådant förordnande kan göra att entreprenaden kommer i fas och 

färdigställs i tid, varför behov av ett mer vidsträckt åläggande saknas. Att 

någon egentlig avetablering inte hade skett i typfall 1 innebär också att 

åläggandet inte omfattar nyetablering på arbetsplatsen.  

 

I typfall 2 finns inga marginaler för ytterligare fördröjning av arbetet, utan 

färdigställande av OS-arenan i tid förutsätter att arbetet återupptas 

omedelbart. Det talar för att ett åläggande som omfattar samtliga kvarvarande 

arbeten, inklusive nyetablering på arbetsplatsen, är nödvändigt för att uppnå 

syftet att färdigställa entreprenaden i tid. Typfall 3 skiljer sig från de andra på 

några avgörande punkter. För det första har avbrottet inte skett än, varför 

förbud mot upphörande med arbetet är en möjlig säkerhetsåtgärd.151 För det 

andra eftersträvar sökanden primärt inte färdigställande av hela 

entreprenaden. Syftet är istället att säkerställa att inga fuktskador 

uppkommer, vilket endast kräver att de för detta ändamål kritiska arbetena 

utförs.152 Därmed kan åtminstone inte ett förbud mot upphörande med 

samtliga entreprenadarbeten anses nödvändigt, även om det i sig omfattas av 

sökandens civilrättsliga anspråk. 

   

3.3 Ändamålsprincipen 

Utöver behovsprincipen måste en säkerhetsåtgärd vara förenlig med 

ändamålsprincipen. Detta krav är avsett att förhindra missbruk av 

                                                 
150 Jfr Westberg (2020), s. 123 f.  
151 Angående beviskravet för sabotagerisken hänvisas till avsnitt 2.5.3. 
152 Jfr Westberg (2004d), s. 304 och SH Ö 1870-95, beslut 1995-05-22. 
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säkerhetsåtgärdsinstitutet.153 En åtgärds ändamålsenlighet förutsätter att 

åtgärden är ägnad att uppnå dess syfte.154 Rent allmänt innebär det att 

säkerhetsåtgärden ska vara ägnad att förhindra den sabotageåtgärd som 

motparten klandras för, säkerställa en meningsfull dom och trygga 

domsverkställighet.155 Westberg talar i detta avseende om två krav på 

korrespondens: dels mellan säkerhetsåtgärden och sabotageåtgärden, dels 

mellan säkerhetsåtgärden och domsverkställighetens tryggande eller annat 

säkerställande av domens meningsfullhet.156 Det rör sig således om två olika 

prövningar, vilka behandlas i varsitt avsnitt nedan. Korrespondenskraven 

prövas i ovanstående ordning.  

 

3.3.1 Säkerhetsåtgärdens förhållande till 
sabotageåtgärden 

Till att börja med ska säkerhetsåtgärden vara ägnad att förhindra den 

sabotageåtgärd sökanden anger.157 I typfall 1 och 2 består sabotageåtgärden i 

underlåtet återupptagande av arbetet. Eftersom arbetet inte har avbrutits i 

typfall 3 utgörs sabotageåtgärden av det befarade avbrottet.158 Frågan är vad 

som krävs för att en säkerhetsåtgärd ska vara ägnad att förhindra dessa 

sabotage. Mera övergripande ska säkerhetsåtgärden vara ett verkningsfullt 

medel för att hindra motpartsagerandet alternativt göra att motparten 

uppträder på ett för sökanden mindre skadligt sätt.159 Prövningen av detta 

första korrespondenskrav innefattar, enligt Westberg, tre huvudsakliga 

bedömningsmoment. För det första ska den yrkade säkerhetsåtgärden vara 

inriktad på att motverka just det sabotage svaranden klandras för. Detta krav 

är inte uppfyllt när säkerhetsåtgärden riktas mot ett tidigare agerande, som 

inte har direkt samband med det utpekade sabotaget. I ett entreprenadfall där 

entreprenören befaras avbryta arbetet är det tänkbart att sökanden vill 

förbjuda denne att sälja sina verktyg. Ett sådant förbud hindrar dock inte 

nödvändigtvis svaranden från att avbryta arbetet, varför korrespondenskravet 

inte är uppfyllt.160 Åläggande om återupptagande av arbetet i typfall 1 och 2 

samt förbud mot upphörande i typfall 3 får däremot anses vara tillräckligt 

inriktade på de ovan nämnda sabotageåtgärderna. 

 

För det andra får säkerhetsåtgärden inte avse en för motparten omöjlig 

prestation. I detta sammanhang kan eventuellt omöjliga prestationer 

jämställas med sådana som kräver orimliga ansträngningar av motparten. 

Westberg nämner exemplen att motparten åläggs att återta allmänt spritt 

                                                 
153 Westberg (2004b), s. 138; jfr avsnitt 2.1. 
154 För en diskussion om ändamålsprincipens anknytning till 15 kap. 3 § RB och relation till 

andra delas av säkerhetsåtgärdsprövningen hänvisas till vad som sägs i avsnitt 3.2 angående 

behovsprincipen. 
155 NJA 2018 s. 189, p. 17; Fitger m.fl., Rättegångsbalken (1 okt. 2020, JUNO), 

kommentaren till 15 kap. 3 §; jfr Nordh (2019), s. 21.  
156 Westberg (2004b), s. 138 ff. 
157 Westberg (2004b), s. 139 talar om hindrande eller förebyggande av sabotageåtgärden. 
158 Jfr avsnitt 2.5.2. 
159 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (1 okt. 2020, JUNO), kommentaren till 15 kap. 3 §. 
160 Jfr Westberg (2004b), s. 148 f. 
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reklammaterial eller radera information ur redan distribuerade skrifter.161 

Åläggande om återupptagande och förbud mot upphörande med arbetet 

skiljer sig dock markant från Westbergs exempel. Dessa åtgärder gäller en 

fortsättning av det arbete som entreprenören bedriver eller har bedrivit. Det 

har alltså uppenbarligen inte varit omöjligt tidigare. Entreprenören har 

dessutom åtagit sig att utföra det ifrågavarande arbetet. Möjligen skulle 

sådana åtgärder anses omöjliga eller alltför betungande i vissa speciella 

situationer, såsom att entreprenören har förlorat en stor del av 

personalstyrkan.  

 

För det tredje måste säkerhetsåtgärden vara tillräckligt effektiv. 

Effektivitetsbedömningen påverkas först och främst av svarandens 

möjligheter att genomföra det som den beslutade säkerhetsåtgärden kräver. 

Om genomförandet är avhängigt utfallet av svårkontrollerade eller 

svårförutsebara händelseförlopp och förhållanden är det möjligt att 

säkerhetsåtgärden inte bedöms vara effektiv nog. I ett entreprenadfall är det 

tänkbart att säkerhetsåtgärdsyrkandet ogillas om entreprenadens 

framåtskridande är beroende av att en underentreprenör utför vissa arbeten. I 

övrigt ligger det i entreprenadens natur att osäkerhetsmoment förekommer. 

Mot bakgrund av att tillräcklig effektivitet räcker för beslut om 

säkerhetsåtgärd, bör inte blotta existensen av osäkerhetsmoment utgöra skäl 

för ogillande av säkerhetsåtgärdsyrkandet. Det krävs sannolikt att 

osäkerheten i någon mån är mera framträdande, såsom att fortsatt arbete 

förutsätter att svaranden noggrant utreder på förhand osäkra 

markförhållanden.162 Säkerhetsåtgärdens effektivitet är också beroende av att 

den, om svaranden trotsar förordnandet, kan genomdrivas med tvång. I 

realiteten är vitesföreskrift det enda tillgängliga tvångsverktyget.163 För det 

fall att det är oklart vilka krav en begärd säkerhetsåtgärd ställer på svarandens 

kommande agerande, uppstår problem i förhållande till ett tvångsvist 

genomdrivande med vite. Så länge det svårligen kan avgöras om svaranden 

trotsat förordnandet eller inte föreligger en risk för att vitet inte döms ut när 

det borde, och vice versa. Entreprenadavtals komplexitet och omfattning kan 

ibland göra det svårt för sökanden att närmare ange vilka arbeten svaranden 

ska återuppta eller förbjudas att upphöra med. Möjligen gör det 

verkställighetsfrågan särskilt aktuell på entreprenadområdet.164 

 

3.3.2 Säkerhetsåtgärdens förhållande till 
säkerställande av en meningsfull dom 

Det andra korrespondenskravet är inriktat på den dom som sökanden, i 

egenskap av kärande, yrkar i huvudsaken. Säkerhetsåtgärden ska vara ägnad 

                                                 
161 Westberg (2004b), s. 152, not 11. 
162 Westberg (2004b), s. 153 ff. säger att åtgärden inte får ha ”alltför låg effektivitetsgrad”. 

Han talar vidare om nekande av säkerhetsåtgärden vid ”betydande osäkerhet” och 

”uppenbar eller klar ineffektivitet”.  
163 Westberg (2004b), s. 157. Jfr dock s. 160.  
164 Se NJA 2018 s. 189, p. 23 och 27 samt Westberg (2020), s. 123 om preciseringskravet. 

Se vidare i avsnitt 3.6.  
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att säkerställa det civilrättsliga anspråk sökanden gör gällande i det 

framställda eller kommande huvudyrkandet.165 Detta korrespondenskrav har 

i hovrättspraxis inte ansetts uppfyllt när sökanden som säkerhetsåtgärd yrkade 

förbud för en hyresgästs musikspelande, medan yrkandet i huvudsaken var 

avhysning.166 I ett annat fall ansågs inte ett förbud mot konkurrerande 

verksamhet vara ägnat att säkerställa ett skadeståndsanspråk.167 

Säkerställande av en meningsfull dom åstadkoms främst genom tryggande av 

domsverkställigheten. Omedelbart tillgodoseende av sökandens rätt kan i 

undantagsfall anses säkerställa en meningsfull dom.168  

 

För att en säkerhetsåtgärd ska anses trygga domsverkställigheten måste den 

stå i nödvändigt samband med sökandens fullgörelseyrkande. 

Avhysningsanspråket i fallet ovan byggde visserligen på svarandens störande 

musikspelande, men ett förbud mot musikspelande var inte nödvändigt för 

genomdrivande av en kommande avhysningsdom. Säkerställande av 

anspråket var alltså inte beroende av säkerhetsåtgärden. I NJA 2017 s. 457 

yrkades i huvudsaken förbud mot utnyttjande och röjande av 

företagshemligheter. HD bedömde att omhändertagande av material hos 

svaranden var ägnat att säkerställa anspråket. Detsamma gällde inte 

sökandens önskan om att också få ta del av detta material. En sådan åtgärd 

var snarare inriktad på bevisanskaffning.169  

 

När sökandens säkerhetsåtgärdsyrkande går ut på att svaranden ska utföra 

arbeten i enlighet med parternas entreprenadavtal, tryggar åtgärden inte 

verkställigheten av en dom som innebär att svaranden ska fullfölja hela eller 

del av entreprenaden. En sådan dom kan verkställas på ett lika 

tillfredsställande sätt utan säkerhetsåtgärden. Istället medför 

säkerhetsåtgärden att sökanden får sitt civilrättsliga anspråk åtminstone delvis 

tillgodosett omedelbart.170 Såväl praxis som förarbeten bekräftar dock att en 

åtgärd med den innebörden kan vara ägnad att säkerställa sökandens rätt i 

enlighet med 15 kap. 3 § RB.171 Sådana åtgärder är aktuella i samtliga tre 

typfall. I NJA 2018 s. 189 menade HD att säkerhetsåtgärden var 

ändamålsenlig, eftersom den var ägnad att tillgodose sökandens anspråk på 

ett bättre sätt. Innebörden av uttalandet är ytterst oklar. Det kan exempelvis 

ifrågasättas vad HD ställde ”bättre sätt” i förhållande till. Mot bakgrund av 

att rätten framförde att ändamålsprincipen förutsätter att säkerhetsåtgärden är 

ägnad att säkerställa en meningsfull dom, får uttalandet hur som helst förstås 

som att HD menade att så var fallet.172 Den obefintliga motiveringen blir dock 

bekymmersam för avgörandets vägledande funktion. Vad som mer specifikt 

krävs för förordnande om en åtgärd innebärande att sökanden genast kommer 

                                                 
165 Nordh (2019), s. 21. 
166 RH 1997:122. 
167 RH 2001:5. 
168 Westberg (2004a), s. 77 samt (2004b), s. 164. Jfr prop. 1980/81:84, s.230 och avsnitt 

2.1. 
169 NJA 2017 s. 457, p. 16-17. 
170 Jfr Westberg (2004b), s. 176. 
171 NJA 2003 s. 613; prop. 1980/81:84, s. 230; jfr SOU 1973:22, s. 479 f. 
172 NJA 2018 s. 189, p. 17 och 24. 
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i åtnjutande av sin rätt behandlas ingående i nästa avsnitt angående förbudet 

mot förtida domsverkställighet.  

 

3.4 Förbudet mot förtida 
domsverkställighet 

Förbudet mot förtida domsverkställighet ligger i linje med den 

processrättsliga utgångspunkten att en part inte ska tvingas fullgöra sina 

civilrättsliga skyldigheter innan dom i tvistemålet.173 Ytterst kan denna 

utgångspunkt hänföras till rätten till domstolsprövning av civila rättigheter 

och skyldigheter enligt artikel 6.1 i Europeiska konventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna.174 I detta avseende kan, och ska, inte det 

skyndsamma säkerhetsåtgärdsförfarandet ersätta domstolsprocessen, 

eftersom den förstnämnda prövningen och dess underlag inte är tillräckligt 

omfattande.175  

 

Förbudet innebär att säkerhetsåtgärdsyrkandet som huvudregel inte får vara 

identiskt med huvudyrkandet. För att sökanden ska få sin rätt tillgodosedd 

omedelbart genom en säkerhetsåtgärd krävs starka skäl.176 Detta krav 

behandlades som en särskild del av lämplighetsprövningen i NJA 2018 s. 189. 

Westberg framhåller att en viss säkerhetsåtgärds förenlighet med förbudet 

mot förtida verkställighet måste prövas i två steg. I det första steget utreds om 

säkerhetsåtgärdsyrkandet överhuvudtaget innefattar förtida verkställighet. 

Om svaret blir jakande undersöks möjligheten att göra undantag från förbudet 

i ett andra steg.177 Även om HD i 2018 års fall inte direkt hänvisade till denna 

tvåstegsprövning, synes domstolen ha anammat Westbergs 

prövningsmodell.178 I det följande beskrivs stegen ingående i varsitt avsnitt, 

till vilka en diskussion angående de tre typfallen knyts. 

 

3.4.1 Innefattar säkerhetsåtgärden förtida 
domsverkställighet? 

I NJA 2018 s. 189 förde inte HD några djupare resonemang angående 

huruvida den begärda säkerhetsåtgärden, återupptagande av arbetet och 

fullgörande av entreprenadavtalet i övrigt, utgjorde förtida verkställighet. 

Domstolen konstaterade att åtgärden medförde att entreprenören blev skyldig 

att fullgöra det tvistiga avtalet innan förekomsten av en sådan skyldighet har 

                                                 
173 Jfr Westberg (2004a), s. 86 och avsnitt 2.1. 
174 Jfr Westberg (2020), s. 121 och NJA 2018 s. 189, p. 18. 
175 Westberg, SvJT 1990, s. 164. Kraven på rättegången enligt art. 6 gäller numera dock 

även säkerhetsåtgärdsprocessen i många fall, jfr Micallef v. Malta, no. 17056/06, p. 78-86.  
176 NJA 2003 s. 613; prop 1980/81:84, s. 230; Eklycke, JT 2004/05, s. 705.   
177 Det är alltså sådana undantag som förutsätter starka skäl, jfr Westberg (2020), s. 121. 
178 Jfr strukturen i NJA 2018 s. 189, p. 25. Domstolen fastslog först att åtgärden hade 

karaktär av förtida verkställighet och undersökte sedan om det fanns skäl för att göra 

undantag från förbudet mot sådana åtgärder. 
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avgjorts genom dom. Det innebar att åtgärden hade karaktär av förtida 

domsverkställighet.179  

 

Westberg presenterar tre s.k. hjälpregler för bedömningen av om en 

säkerhetsåtgärd inbegriper förtida verkställighet. I första hand ska eventuell 

identitet mellan säkerhetsåtgärdsyrkandet och huvudyrkandet 

uppmärksammas. Om yrkandena är identiska innefattar säkerhetsåtgärden per 

automatik förtida verkställighet.180 Den ståndpunkten får stöd av NJA 2003 

s. 613. HD tog, efter att man hade klargjort att yrkandena överensstämde, inte 

uttryckligen ställning till om överensstämmelsen innebar förtida 

verkställighet. Istället började domstolen undersöka vad som krävs för att en 

sökande genast ska få komma i åtnjutande av sin rätt genom en 

säkerhetsåtgärd. Den undersökningen kan snarare hänföras till steg två i 

prövningen. Utifrån domskälens struktur förefaller det alltså underförstått att 

identiska yrkanden innebär att säkerhetsåtgärden innefattar förtida 

domsverkställighet.181 

 

Enligt Westbergs andra hjälpregel innefattar säkerhetsåtgärden förtida 

verkställighet om den avser en civilrättslig påföljd, såsom skyldighet att 

fullgöra en kontraktsprestation. Genomdrivande av materiella rättigheter kan 

som huvudregel bara ske genom en dom.182 Denna hjälpregel torde få 

betydelse i främst två situationer. För det första medför den att det kan vara 

fråga om förtida verkställighet när säkerhetsåtgärdsyrkandet avser en 

kontraktsprestation som inte är helt identisk med huvudyrkandet. Det är 

exempelvis tänkbart att käranden yrkar fullgörelse av samtliga 

avtalsförpliktelser i själva tvistemålet, men endast begär en säkerhetsåtgärd 

avseende någon av dem. Ett sådant säkerhetsåtgärdsyrkande skulle kunna 

vara aktuellt i det tredje typfallet, där endast vissa entreprenadarbeten behövs 

för att tillfredsställa syftet att undvika fuktskador. Med utgångpunkt i 

hjälpregeln utgör dock även detta en förtida domsverkställighet. För det andra 

innebär hjälpregeln att en säkerhetsåtgärd avseende en civilrättslig påföljd 

kan anses innefatta förtida verkställighet redan innan talan i saken har 

väckts.183 I de tre typfallen har det hållits öppet huruvida talan har väckts eller 

ej. Det går därför inte att bedöma om en begärd säkerhetsåtgärd är identisk 

med ett yrkande på dom. Vad som står klart är dock att beställaren eftersträvar 

en säkerhetsåtgärd som innebär att entreprenören helt eller delvis måste 

fullgöra sina åtaganden enligt parternas entreprenadavtal. Det rör sig således 

om åtgärder som innefattar förtida verkställighet.  

 

Westberg anför, som tredje hjälpregel, att förtida verkställighet av en 

rättsföljd som gällande civilrättsliga regler inte medger inte bör komma 

ifråga. Med detta avses sådana rättsföljder som inte heller är möjliga att 

                                                 
179 Domstolens uttalande om åtgärdens ”karaktär” torde inte ha någon annan betydelse eller 

avse något annat än det som tidigare har sagts om att åtgärden ”innefattar” förtida 

verkställighet. 
180 Westberg (2004a), s. 97.  
181 Notera att HD i 2003 års fall inte använde begreppet ”förtida domsverkställighet”. 
182 Westberg (2004a), s. 97; NJA 2018 s. 189, p. 25. 
183 Jfr Gregow (2014), s. 146.  
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utverka genom dom. Som exempel nämner han att regler om förbudstalan vid 

varumärkesintrång saknades vid tidpunkten för avgörandet i ett fall.184  

 

3.4.2 Undantag från förbudet mot förtida 
domsverkställighet  

I avsnitt 3.4.1 ovan konstateras att säkerhetsåtgärder innebärande att 

entreprenören tvingas utföra avtalade entreprenadarbeten i avvaktan på dom 

alltid kommer i konflikt med förbudet mot förtida verkställighet. Som 

utgångspunkt är sådana säkerhetsåtgärder inte lämpliga och kan alltså inte 

beviljas. I förarbeten och praxis finns sedan länge ett uttryckligt undantag för 

fall där det föreligger starka skäl.185 Något bör sägas om rättsutvecklingen 

avseende detta undantag, vilken framhålls i NJA 2003 s. 613. Omedelbart 

tillgodoseende av sökandens rätt genom säkerhetsåtgärd fordrade enligt den 

tidigare lydelsen av 15 kap. 3 § RB att det var av synnerlig vikt för sökanden 

samt att det inte lände motparten till väsentligt förfång.186 Med de ändringar 

som trädde i kraft 1982 eftersträvades en något mindre restriktiv inställning 

till bland annat sådana åtgärder som innebär att sökanden genast kommer i 

åtnjutande av sin rätt.187  

 

Språkligt sett är ”starka skäl” mindre restriktivt än ”synnerlig vikt”, som 

förutsattes tidigare.188 Gregow företräder doktrinens mest generösa synsätt 

avseende säkerhetsåtgärder som medför att sökanden får sin materiella rätt 

tillgodosedd omedelbart. Han menar att kravet på starka skäl är alltför strängt. 

Därtill poängteras att lagens ordalydelse inte ger anledning att utgå från att 

domstolarna ska behandla sådana säkerhetsåtgärder särskilt restriktivt. Istället 

förordar Gregow ett mer realistiskt synsätt, men han klargör inte vad detta 

innebär.189 Möjligen får Gregows påtagligt generösa inställning visst stöd av 

2003 års fall. HD upprepade förarbetsuttalandena om ”starka skäl”, men 

gjorde själv inga skarpare uttalanden om att förtida verkställighet endast är 

aktuellt i undantagsfall.190 Det ska påpekas att Gregows synpunkter snarast 

ger uttryck för vad han själv anser bör gälla, varför de ska behandlas försiktigt 

vid undersökningen av gällande rätt.   

 

Oberoende av Gregows uttalanden kan det antagligen fastslås att utrymmet 

för förtida verkställighet är något större än innan ovan nämnda lagändring. 

Däremot uttrycker ”starka skäl” fortfarande att omedelbart tillgodoseende av 

sökandens rätt åtminstone inte bör vara aktuellt merparten av fallen. I motsats 

till Gregow anser Westberg att åtgärder med den innebörden i allmänhet ska 

                                                 
184 Westberg (2004a), s. 97, not 44; NJA 1993 s. 182.  
185 Prop. 1980/81:84, s. 230; NJA 2003 s. 613; NJA 2018 s. 189, p. 18. 
186 NJA II 1943:1 s. 186. 
187 Prop. 1980/81:84, s. 230. 
188 Jfr Gregow (2014), s. 147 för en annorlunda uppfattning.  
189 Gregow (2014), s. 147.  
190 Notera att HD:s prövning avsåg frågan om det överhuvudtaget är möjligt att förordna om 

åtgärder som innefattar förtida verkställighet, varför det saknades anledning för domstolen 

att uttala sig om specifika undantagssituationer. 
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behandlas med restriktivitet.191 Westbergs linje har starkare stöd i 

förarbetena. Här kan det inte minst framhållas att lagmotiven endast uttryckte 

att den tidigare ordningen var alltför restriktiv. Detta ger visserligen vid 

handen att lagstiftaren eftersträvade mindre restriktivitet. Däremot kan 

uttalandet knappast, såsom Gregow synes förespråka, innebära att någon 

speciellt restriktiv hållning inte bör komma ifråga överhuvudtaget.  

 

Det strängare synsättet verkar HD ha bekräftat i NJA 2018 s. 189. Domstolen 

uttryckte att säkerhetsåtgärder som omedelbart helt tillgodoser sökandens rätt 

enbart är lämpliga under mycket speciella förhållanden. Vidare framhölls att 

åtgärden måste ha mycket påtaglig betydelse för sökanden.192 Dessa 

uttalanden klargör undantagskaraktären hos sådana säkerhetsåtgärder. Det 

innebär dock inte nödvändigtvis att HD skärpte kraven i 2018 års fall. 

Westberg menar snarare att domstolen endast uttryckte kravet på starka skäl 

på andra sätt.193 

 

För att undersöka vilken betydelse som åtgärden har för sökanden behöver en 

bedömning av sökandeintresset göras. Enligt Westberg är det i så fall fråga 

om en intresseavvägning utöver proportionalitetsprövningen.194 Det kan 

emellertid ifrågasättas om Högsta domstolen, i anslutning till frågan om 

undantag från förbudet mot förtida verkställighet var möjliga, verkligen 

gjorde en avvägning i ordets rätta bemärkelse. Domstolen har i denna del 

enbart bedömt sökandens intresse av säkerhetsåtgärden, medan 

motpartsintresset beaktades först vid proportionalitetsprövningen.195 

Möjligen ska prövningens struktur förstås på följande sätt. Först prövas 

sökandens intresse av säkerhetsåtgärden ensidigt. Om det är tillräckligt starkt 

företas en allsidig proportionalitetsprövning, där skälen för respektive parts 

ståndpunkt vägs emot varandra.196  

 

Enligt ovan är säkerhetsåtgärder som innefattar förtida verkställighet endast 

aktuella i undantagsfall. Westberg har tidigare frågat sig om undantag enbart 

görs för särskilda typsituationer eller mera allmänt under förutsättning att 

varje fall behandlas mycket restriktivt.197 I ljuset av NJA 2018 s. 189 får 

svaret möjligen sägas ligga någonstans mittemellan, i den meningen att 

uppräkningen av typsituationer i avgörandet inte är uttömmande.198 

Beträffande utrymmet för undantag från förbudet mot förtida verkställighet 

gör Westberg, med vilken Fitger instämmer, en grundläggande distinktion 

mellan äkta och oäkta domssubstitut. Skillnaden består i att de äkta 

                                                 
191 Westberg (2004a), s. 99, talar om en ”särskilt omsorgsfull prövning”. 
192 NJA 2018 s. 189, p. 19. 
193 Westberg (2020), s. 121. 
194 Prop. 1980/81:84, s. 230; Westberg (2004a), s. 99 f., jfr dock not 127. 
195 Jfr NJA 2018 s. 189, p. 25-26.  
196 I 2018 års fall gjorde visserligen HD en proportionalitetsprövning trots att sökandens 

intresse inte ansågs tillräckligt starkt för att motivera ett undantag från förbudet mot förtida 

verkställighet. Detta får dock närmast uppfattas så att HD, mot bakgrund av att 

prövningstillståndet enbart omfattade lämplighetsrekvisitet, ville ta chansen att ge 

lämplighetsrekvisitet ett fastare innehåll. 
197 Westberg (2004a), s. 98.  
198 Jfr avsnitt 3.4.2.3. 
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substituten anses göra en kommande dom överflödig, medan oäkta 

domssubstitut anses säkerställa domens meningsfullhet.199 I det följande 

kommer först oäkta och sedan äkta domssubstitut att behandlas.  

 

3.4.2.1 Oäkta domssubstitut  

Oäkta domssubstitut anses inte göra den efterföljande domen överflödig, trots 

att identitet föreligger mellan säkerhetsåtgärdsyrkandet och yrkandet i 

huvudsaken. Därmed strider inte ett förordnande mot utgångspunkten att 

säkerhetsåtgärdsprocessen inte ska ersätta rättegången.200 Observera att 

överflödighet i detta sammanhang inte avser den situationen att 

säkerhetsåtgärden indirekt blir tvistens slutliga lösning, exempelvis genom att 

motparten blir förlikningsvillig eller upphör med sabotaget. Även 

säkerhetsåtgärder som inte innefattar förtida verkställighet kan få denna 

effekt. Istället är det säkerhetsåtgärdsyrkandets innehåll som får avgöra om 

den kommande domen blir överflödig eller ej.201 Den grundläggande 

skiljelinjen mellan äkta och oäkta domssubstitut utgörs enligt Westberg av 

säkerhetsåtgärdens respektive domens tidsmässiga giltighet. Om 

säkerhetsåtgärden enbart gäller tiden innan dom, låt vara med samma 

innehåll, anses den inte ersätta domen, utan tvärtom göra den meningsfull.202 

 

Uppdelningen i äkta och oäkta domssubstitut har inte uttryckligt stöd i praxis. 

Däremot är domstolarna sannolikt mer benägna att förordna om 

säkerhetsåtgärder innefattande förtida verkställighet när åtgärden kan 

klassificeras som oäkta domssubstitut. Westberg och Fitger anför att bland 

annat provisoriskt förbud i immaterialrättsmål utgör en sådan åtgärd.203 Som 

ytterligare ett exempel på oäkta domssubstitut nämner Westberg ett fall där 

domstolen förordnade att sökanden, i väntan på dom, skulle behandlas som 

medlem i en förening.204 Det förefaller inte finnas någon möjlighet att 

klassificera ålägganden att återuppta entreprenadarbeten eller förbud mot att 

upphöra med desamma som oäkta domssubstitut.205 Det beror på att sådana 

säkerhetsåtgärder till sin natur inte kan begränsas till tidsperioden före dom. 

De byggnadsarbeten som utförs inom ramen för ett förordnande om 

säkerhetsåtgärd är inte möjliga att upphäva på samma sätt som ett förbud mot 

immaterialrättsintrång om talan i huvudsaken sedermera ogillas. Tvärtom kan 

fortsatta byggnadsarbeten sägas etablera ett nytt, permanent läge som 

överensstämmer med det resultat som domen avses uppnå. 

 

                                                 
199 Westberg (2004b), s. 164 ff.; Fitger m.fl., Rättegångsbalken (1 okt. 2020, JUNO), 

kommentaren till 15 kap. 3 §.  
200 Jfr avsnitt 2.1. 
201 Westberg (2004b), s. 165. 
202 Westberg (2004b), s. 166; jfr avsnitt 3.3.2. 
203 Westberg (2004b), s. 166; Fitger m.fl., Rättegångsbalken (1 okt. 2020, JUNO), 

kommentaren till 15 kap. 3 §. 
204 Westberg (2004b), s. 166, not 33 med hänvisning till SH Ö 285-90, beslut 1990-02-08. 
205 Notera att det i detta avseende inte finns någon anledning att göra skillnad på åläggande 

och förbud, eftersom de har motsvarande verkan, jfr avsnitt 2.3. 
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3.4.2.2 Äkta domssubstitut 

Som ovan nämnts medför säkerhetsåtgärder som utgör äkta domssubstitut att 

den senare domen blir överflödig, i den meningen att säkerhetsåtgärden förtar 

behovet av domen. Westberg nämner exemplet att rivning av en byggnad 

yrkas i huvudsaken, medan omedelbar rivning av aktuell byggnad yrkas som 

säkerhetsåtgärd. Då byggnaden inte kan rivas två gånger skulle 

säkerhetsåtgärden ersätta domen.206 På motsvarande sätt kan inte ett visst 

entreprenadarbete utföras både som säkerhetsåtgärd och efter dom. Utöver att 

göra domen överflödig ligger det i ovan nämnda åtgärders natur att de i 

praktiken inte kan återgå vid ogillad talan. Det är exempelvis inte aktuellt att 

riva utförda byggnationer, vilket ändå inte skulle förbättra svarandens läge. 

De närmast obefintliga återgångsmöjligheterna anses i sig motivera en 

restriktiv hållning till nämnda åtgärder.207  

 

Frågan om vad som utgör äkta substitut ställs på sin spets i den situationen att 

sökanden i huvudsaken yrkar fullgörelse av samtliga arbeten enligt ett 

entreprenadavtal, men endast begär en säkerhetsåtgärd avseende något eller 

några av dem.208 Sådant är läget i typfall 3. I NJA 2018 s. 189 talade HD om 

sådana åtgärder som gör att sökanden får sin rätt helt tillgodosedd. Westberg 

synes mena att äkta domssubstitut avser säkerhetsåtgärder som ger sökanden 

allt denne eftersträvar.209 Dessa uttalanden kan tolkas som att ovan nämnda 

säkerhetsåtgärd inte utgör äkta domssubstitut, eftersom åtgärden inte avser 

hela sökandens anspråk. Därmed blir inte domen i sin helhet överflödig. Å 

andra sidan kan en sådan åtgärd knappast vara att klassificera som oäkta 

domssubstitut, då inte heller enstaka entreprenadarbeten kan begränsas till 

tiden före dom. Förekomsten av gränsfall visar hur som helst svagheten i den 

grova uppdelningen mellan äkta och oäkta domssubstitut. En lösning i ovan 

nämnda situation är att låta utrymmet för att förordna om åtgärden vara något 

större än vad som annars gäller äkta substitut. Motiveringen är att en mer 

avgränsad åtgärd är mindre ingripande för svaranden.210 Begreppet ”starka 

skäl” i förarbetena tyder inte heller på att åtgärder innefattande förtida 

verkställighet ska behandlas alltför kategoriskt, utan det synes snarare 

garantera viss flexibilitet.211 

 

3.4.2.3 Undantagen enligt NJA 2018 s. 189 

NJA 2018 s. 189 är det enda fall där HD har gjort mer precisa uttalanden om 

undantag från förbudet mot förtida verkställighet. Som nämnts fastslog 

domstolen att det måste föreligga mycket speciella förhållanden samt att 

åtgärden måste vara av mycket påtaglig betydelse för sökanden.212 Utöver 

                                                 
206 Westberg (2004b), s. 167.  
207 NJA 2018 s. 189, p. 18, 21 och 26; Gregow (2014), s. 147. Frågan om betydelsen av att 

säkerhetsåtgärden kan återgå vid ogillad talan behandlas vidare tillsammans med 

proportionalitetsprövningen nedan. 
208 Säkerhetsåtgärden innefattar dock, oavsett, förtida verkställighet, jfr avsnitt 3.4.1. 
209 NJA 2018 s. 189, p. 19; jfr Westberg (2004b), s. 167. 
210 Westberg (2004d), s. 343 f. talar om en övergripande intresseavvägning. 
211 Prop. 1980/81:84, s. 230. 
212 Jfr avsnitt 3.4.2. 
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dessa mer allmänna formuleringar presenterade HD också följande tre typiska 

undantagsfall: (1) sökandens rättighet kan enbart utövas inom relativt kort tid, 

(2) fortlöpande prestationer ska tryggas eller (3) anspråket rör något som för 

sökanden är livsnödvändigt.213 Av avgörande betydelse för tolkningen av 

prejudikatet är dock att domstolen endast uttryckte att tillräckligt speciella 

förhållanden kan föreligga i typfallen ovan. Typfallen torde alltså inte utgöra 

någonting annat än exempel på undantagssituationer.214 Samtidigt är Högsta 

domstolens andra uttalanden så snäva till sin ordalydelse att det kan 

ifrågasättas vilket utrymme som egentligen finns för analogier med andra fall. 

Vissa praktiskt verksamma entreprenadjurister tolkar avgörandet som att 

utrymmet för att, genom en säkerhetsåtgärd, förmå en entreprenör att fortsätta 

arbetet är obefintligt.215 Andra går inte riktigt lika långt, utan nöjer sig med 

att konstatera att en sådan säkerhetsåtgärd normalt inte är aktuell.216 Dessa 

synpunkter nyanseras nedan. I följande avsnitt behandlas de nämnda 

undantagsfallen och deras eventuella relevans i entreprenader samt Högsta 

domstolens bedömning i 2018 års fall. 

 

3.4.2.3.1 Undantag 1 – rättigheten kan endast utövas inom 
relativt kort tid  

För det första kan en säkerhetsåtgärd beviljas till skyddande av en rättighet 

som enbart kan utövas inom relativt kort tid. Härmed avses bland annat 

konkurrensklausuler, vars giltighetstid riskerar att löpa ut i väntan på dom. 

Utan en säkerhetsåtgärd i form av förbud mot bedrivande av konkurrerande 

verksamhet kan sökanden således inte göra gällande sin rätt enligt 

konkurrensklausulen överhuvudtaget.217 I anställningskontrakt förekommer 

ibland klausuler innebärande att den anställde inte själv får påbörja eller ta 

anställning i en konkurrerande verksamhet viss tid efter anställningens 

upphörande. Arbetsdomstolen har visat sig villig att i avvaktan på dom 

förbjuda svaranden att, i strid med en konkurrensklausul, konkurrera med sin 

förre arbetsgivare.218  

 

Entreprenadavtal skiljer sig från konkurrensklausuler på så sätt att 

beställarens rätt att få kontraktsenliga arbeten utförda i regel inte löper ut. 

Därmed kan inte säkerhetsåtgärd avseende fullföljande av arbetena motiveras 

med att anspråket endast kan göras gällande under en viss kortare tid. 

Westberg jämställer emellertid utgången av den rättsliga giltigheten med den 

situationen att värdet eller relevansen av sökandens rätt förutsätter att den 

                                                 
213 NJA 2018 s. 189, p. 19. Notera att HD i denna del endast hänvisade till Westberg 

(2004b), s. 168 ff., som hade framfört motsvarande undantagssituationer tidigare. Genom 

2018 års fall kan Westbergs uttalanden sägas ha förts högre upp i rättskällehierarkin. Fitger 

m.fl., Rättegångsbalken (1 okt. 2020, JUNO), kommentaren till 15 kap. 3 §, synes 

instämma i Westbergs tankegångar angående undantagsfallen.  
214 Jfr Westberg (2020), s. 124. 
215 Eidem & Sahlberg (2018). 
216 Deli (2019).  
217 NJA II 1943:1 s. 186; Westberg (2004b), s. 169. 
218 AD 2017 nr 44. Jfr också AD 2016 nr 14, där domstolen förordnade om motsvarande 

förbud avseende uppsägningstiden. I det sistnämnda fallet grundades beslutet på en allmän 

lojalitetsplikt i anställningsförhållanden, vilken ansågs gälla även under uppsägningstiden. 
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begagnas under viss tidsperiod eller vid viss tidpunkt. Högsta domstolen 

synes dock endast ha fokuserat på den rättsliga giltigheten i NJA 2018 s. 

189.219 Med hänsyn till att uppräkningen av undantagsfall inte är uttömmande 

förefaller det inte omöjligt att jämställa fallen ovan. För sökanden är 

skillnaden mellan en rättighet som inte längre kan göras gällande 

överhuvudtaget och en rättighet som har förlorat sitt värde praktiskt 

betydelselös. Vid ställningstagande till om kravet på att ett omedelbart 

tillgodoseende har mycket påtaglig betydelse för sökanden föreligger därmed 

skäl för att situationerna ska anses likvärdiga.220  

 

Värdet av rätten att få entreprenadarbeten utförda är i många fall högst 

tidsberoende. Uteblivna eller minskade hyresintäkter är en vanlig följd för 

beställaren vid försenade entreprenader.221 I NJA 2018 s. 189 anförde 

exempelvis beställaren att ett sent färdigställande innebar minskade 

hyresintäkter och ökade kapitalkostnader. Därutöver menade beställaren att 

att de befintliga hyresgästerna fick sina lägenheter nedkylda till följd att 

entreprenören lämnat andra delar av byggnaden oisolerade, vilket kunde 

medföra försämrade relationer med dessa hyresgäster. Sökandens intresse av 

att entreprenören ålades att återuppta arbetet och fullgöra entreprenadavtalet 

bedömdes trots detta inte vara tillräckligt starkt. Anmärkningsvärt är dock att 

HD inte motiverade sin slutsats. För prejudikatläsaren är det därför svårt att 

veta vad som kan grunda ett sådant ”mycket starkt” intresse som domstolen 

talade om.222 Westberg spekulerar i två möjliga tolkningar av avgörandet.223 

Det ena alternativet är att enbart ekonomiska följder av nämnt slag inte 

konstituerar ”mycket speciella förhållanden”.224 Det andra alternativet är att 

ett påstående om negativa konsekvenser i sig inte räcker för att ens pröva 

sökandens intresse av säkerhetsåtgärden i det enskilda fallet, eftersom 

prövningen då endast skulle grundas på spekulationer. I hovrättspraxis har 

emellertid relativt låga krav ställts på konkretisering av skador och deras 

storlek. Enligt ett hovrättsfall behöver åtminstone inte beloppsmässig 

precisering företas. Skäl att anta att skadorna är av viss omfattning synes vara 

tillräckligt.225 Med tanke på att HD, om än i avsaknad av motivering, 

uttryckligen tog ställning till styrkan i sökandens intresse får den förstnämnda 

tolkningen anses vara rimligare.  

                                                 
219 Jfr NJA 2018 s. 189, p. 19. Domstolen talade om rättigheter som endast ”kan utövas” 

inom viss tid. Även rättigheter som har förlorat sitt värde ”kan utövas”.  
220 NJA 2018 s. 189, p. 19. Möjligen talar också det faktum att HD, exemplifierande, 

hänvisade till Westbergs undantagssituationer för att även dennes jämställande av de två 

situationerna ska accepteras.  
221 Jfr Deli (2017), s. 71. 
222 NJA 2018 s. 189, p. 6 och 25.   
223 Westberg (2020), s. 125 f. 
224 NJA 2018 s. 189, p. 19. Eventuella problem i relationen med hyresgästerna är dock inte i 

sig en ekonomisk konsekvens, även om den eventuellt kan få ekonomiska följder, såsom 

skadeståndsskyldighet för hyresvärden. 
225 Jfr SH Ö 2848-08, beslut 2008-04-25. Motsvarande beviskrav vid 

proportionalitetsprövningen framgår av NJA 2018 s. 189, p. 26, jfr Westberg (2020), s. 127. 

Hovrätten talade om att skadorna kunde antas bli betydande. En något märklig ståndpunkt 

från domstolen var också att den kvarstående svårigheten att beräkna och styrka skadorna i 

ett kommande skadeståndsmål talade för bifall till säkerhetsåtgärdyrkandet. Därtill ansågs 

begäran om säkerhetsåtgärd vara ett försök från sökanden att begränsa sin skada.  
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Möjligtvis behöver en distinktion göras mellan rättigheter som minskar i 

värde och rättigheter som i stort sett förlorar sitt värde. Endast det sistnämnda 

alternativet kan likställas med att rättighetens tidsmässiga giltighet löper ut.  

Med den utgångspunkten blir minskade intäkter i sig ingen anledning att göra 

undantag från förbudet mot förtida verkställighet.226 De gränsfall som 

distinktionen ger upphov skulle antagligen få hanteras inom ramen för den 

allmänna proportionalitetsprövningen, där de negativa följderna av utebliven 

säkerhetsåtgärd för sökanden vägs mot konsekvenserna för svaranden vid 

beviljad åtgärd.227  

 

I de fall entreprenaden avser bostadslägenheter och lokaler för uthyrning, 

medför avbrutet arbete med försening som följd sällan att entreprenadens 

värde går helt förlorat. Med stor sannolikhet kommer uthyrning kunna ske 

även vid ett senare tillfälle, varför entreprenaden ändå kommer beställaren till 

gagn i tillräcklig utsträckning. Möjligen finns det skäl att inta en annan 

ståndpunkt vid mycket omfattande förseningar och hyresförluster. I Typfall 1 

avser entreprenaden en hyresfastighet. Mot bakgrund av ovanstående kan 

dock knappast minskade intäkter och skadestånd till hyresgäster som inte kan 

flytta in i tid utgöra skäl för att framtvinga färdigställande genom 

säkerhetsåtgärd. Svårigheter att hitta lokalhyresgäster om entreprenaden inte 

färdigställs innan årets julhandel är förvisso något som kan påverka värdet 

mera långsiktigt. Samtidigt föreligger det en risk för att potentiella 

hyresgäster väljer andra alternativ vid förseningar i de flesta fall. Det är alltså 

inte ett särskilt speciellt förhållande. Dessutom består entreprenaden i typfall 

1 av både bostäder och lokaler. Den långsiktiga nyttan av de förstnämnda 

påverkas sannolikt inte i någon större utsträckning av att de inte är 

inflyttningsklara vid en bestämd tidpunkt. 

 

Typfall 2 avser uppförande av en OS-arena för skridskoåkning. Till sin natur 

skiljer sig ett sådant projekt från uppförande av ett hyreshus. Detta beror på 

att själva syftet med entreprenaden är att den ska nyttjas vid ett visst tillfälle. 

Ett hyreshus, å andra sidan, kan antas vara till nytta för fastighetsägaren i 

många årtionden. En viss försening och hyresförlust i inledningen av denna 

period har i det stora hela liten inverkan på entreprenadens värde. Av den 

andra fallbeskrivningen framgår vissa ekonomiska följder av ett försenat 

färdigställande, såsom kostnader för att hyra en ersättningsarena i Norge. Till 

skillnad från typfall 1 är dock inte de ekonomiska konsekvenserna det mest 

bekymmersamma i typfall 2. Istället bör fokus riktas på att projektet helt 

förlorar sitt syfte om arenan inte kan användas vid OS-tävlingarna. En sådan 

”förlust” kan inte kompenseras ekonomiskt i efterhand. Detta talar för att ett 

undantag från förbudet mot förtida verkställighet ska göras, varvid åläggande 

om återupptagande av arbetet kan anses vara en lämplig åtgärd i denna del av 

prövningen.228 

                                                 
226 Jfr slutsatsen i föregående stycke.  
227 Jfr Westberg (2004b), s. 168 f. Han talar endast om att rättighetens värde är ”beroende” 

av tiden. Han gör således åtminstone ingen uttrycklig distinktion enligt ovan.  
228 Utan säkerhetsåtgärd blir beställarens rätt att få arbeten utförda närmast irrelevant. Jfr 

Westberg (2004b), s. 168 och (2020), s. 125 f. 
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I typfall 3 måste vissa delar av entreprenaden färdigställas för att undvika att 

byggnaden drabbas av fuktskador som gör renoveringsbehovet större än när 

arbetet påbörjades. Beställaren har sannolikt rätt till ersättning för sådana 

skador.229 Det förtar dock inte det faktum att en utebliven säkerhetsåtgärd 

riskerar att medföra att den ursprungliga entreprenaden i hög grad blir 

överspelad, i den meningen att dittills utförda arbeten och mer därtill behöver 

återställas innan arbetet kan fortsätta som planerat. Möjligen utgör detta skäl 

för undantag från förbudet mot förtida verkställighet, även om hela 

entreprenadprojektet inte blir irrelevant på ett lika påtagligt sätt som i typfall 

2. 

 

3.4.2.3.2 Undantag 2 – tryggande av fortlöpande 
prestationer 

För det andra kan en säkerhetsåtgärd beviljas för att trygga fortlöpande 

prestationer. Högsta domstolen preciserade inte innebörden av undantaget. 

Med tanke på hänvisningen till Westberg får antagligen ”fortlöpande 

prestationer” anses omfatta det han benämner ”successiva leveranser av varor 

och tjänster”.230 Gregow är också särskilt positiv till omedelbart 

tillgodoseende av sökandens rätt i de fall rättigheten avser vad han kallar 

”kontinuerligt utgående prestationer”.231 Möjligen omfattar undantaget både 

löpande och regelbundet återkommande prestationer. En sådan ordning ligger 

i linje med Westbergs uppfattning att domstolarna antagligen är något mer 

benägna att besluta om ålägganden avseende perdurerande och repetitiva 

förpliktelser.232 Sökandens behov av fortlöpande prestationer förutsätter 

generellt att leverans fullgörs vid en viss tidpunkt. Tidsbestämda leveranser 

kan framgå av exempelvis ett skriftligt avtal. Ett alternativ till på förhand 

bestämda leveranstidpunkter är att parterna har ett ramavtal, med 

utgångspunkt i vilket leverans ska ske vid beställning. Ur rättspraxis nämner 

Westberg ett fall där svaranden, som hade gett sökanden exklusiv rätt att sälja 

vissa produkter, ålades att leverera enligt en redan lagd order. Utan leveransen 

kunde sökanden inte uppfylla sina förpliktelser gentemot tredje man. 

Eventuellt föreligger en begränsning av tillämpningsområdet på så sätt att 

åläggande om leverans endast kan avse redan gjorda beställningar.233  

 

                                                 
229 Jfr AB 04 kap. 5 § 11. Notera att det eventuellt klassificeras som grov vårdslöshet av 

entreprenören att avbryta arbetet i ett sådant läge, varför ansvarsbegränsningen om 15 

procent av kontraktssumman inte gäller. 
230 Westberg (2004b), s. 169. 
231 Gregow (2014), s. 147; se även Ekelöf m.fl. (2018), s. 35. I de fallen menar Gregow att 

det ofta är högst naturligt att förordna om att svaranden ska prestera under rättegången, inte 

minst om sökanden är i verkligt behov av prestationen. Mot bakgrund av vad som sagts om 

behovsprincipen kan det ifrågasättas om inte verkligt behov alltid måste föreligga. Notera i 

detta sammanhang att Gregows uppfattning om utrymmet för säkerhetsåtgärder som medför 

att sökanden genast kommer i åtnjutande av sin rätt i allmänhet tycks vara mer generös än 

förarbeten, praxis och annan litteratur medger. Jfr diskussionen om Gregows kontra 

Westbergs ståndpunkter i avsnitt 3.4.2. 
232 Jfr avsnitt 2.3. 
233 SH Ö 3099-93, beslut 1993-08-20; jfr Westberg (2004b), s. 77 och 169. 
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I ett avhysningsfall tillämpade hovrätten undantaget för fortfortlöpande 

prestationer på ett något förvånande sätt. Domstolen menade att omedelbar 

avhysning var berättigad för att fler uteblivna hyresbetalningar, en 

fortlöpande prestation, inte skulle öka den totala hyresskulden. Det kan 

ifrågasättas om Högsta domstolens uttalande om tryggande av fortlöpande 

prestationer verkligen kan tillämpas i ett fall, där säkerhetsåtgärden inte 

säkerställer att sökanden utfår en prestation. Vad som säkerställdes i det ovan 

nämnda fallet var egentligen att ytterligare prestationer inte kunde utebli, 

eftersom prestationsskyldigheten försvann. Därutöver framhöll hovrätten att 

hyresvärden behövde tillse att el och vatten levererades löpande, med 

kostnader som följd. Här kan man svårligen tala om tryggande av fortlöpande 

prestationer, utan det rör sig snarare om att säkerställa att fortlöpande 

prestationer inte behöver företas.234 Avhysning har dock länge ansetts vara 

något som kan verkställas i förtid, varför försiktighet är påkallad vid 

jämförelser med säkerhetsåtgärder i andra situationer.235 

 

Det är svårt att klassificera fullföljande av entreprenadarbeten som tryggande 

av fortlöpande prestationer. Entreprenadavtal är visserligen ofta långvariga. 

Däremot innefattar de i allmänhet en rad vitt skilda tjänster, vilka förutsätter 

olika hjälpmedel och kompetens. Det gör att prestationen inte kan sägas vara 

fortlöpande på samma sätt som vid exempelvis leverans av en viss vara eller 

nyttighet.236 Eftersom samtliga typfall avser relativt omfattande och 

varierande entreprenadarbeten bör undantaget inte vara tillämpligt i något av 

fallen. Detta innebär emellertid inte att fortlöpande prestationer inte 

förekommer i entreprenader. Tvärtom har de ofta stor betydelse för arbetets 

framdrift. Sådana prestationer kan avse löpande betong- och virkesleveranser 

under projektet. Om alla andra förutsättningar är uppfyllda finns det, i linje 

med Westbergs nämnda rättsfall, sannolikt en viss möjlighet att ålägga en 

leverantör att fullgöra sådana leveranser i väntan på dom, åtminstone sådana 

som redan beställts.237 Undantaget skulle kanske också kunna vara tillämpligt 

vid entreprenader som avser löpande underhållsarbete av något slag.  

 

3.4.2.3.3 Undantag 3 – livsnödvändigheter  

För det tredje kan en säkerhetsåtgärd beviljas när sökandens anspråk rör 

sådant som utgör livsnödvändigheter för denne. Högsta domstolen gav inga 

exempel på livsnödvändigheter i 2018 års fall. Inte heller några allmänna 

kriterier för vad som utgör en livsnödvändighet ställdes upp. Av litteraturen 

att döma kan åtminstone elektricitet, värme och vatten klassificeras som 

                                                 
234 GH Ö 427-18, beslut 2018-04-27; NJA 2018 s. 189, p. 19. Notera att undantaget för 

fortlöpande prestationer kan överlappa med undantaget för livsnödvändigheter, vilket gås 

igenom nedan. Överlappning kan exempelvis aktualiseras avseende el- och 

vattenleveranser.  
235 Jfr NJA II 1943:1 s. 186, där svarandens underlåtelse att avflytta från kärandens 

fastighet anges som exempel på fall där sökanden kan få sin rätt tillgodosedd i avvaktan på 

dom. 
236 Jfr avsnitt 2.3 och den däri ingående diskussionen om perdurerande och repetitiva 

förpliktelser i entreprenadfall. 
237 Jfr not 233. 
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livsnödvändigheter i flera fall, varför fortsatt leverans av dessa nyttigheter bör 

kunna säkerställas genom säkerhetsåtgärd.238 Notera dock att HD talade om 

livsnödvändigheter för sökanden. Därmed är det inte givet vad som utgör 

livsnödvändigheter i enskilda fall. Ett förordnande om exempelvis elleverans 

skiljer sig hur som helst markant från förordnande om utförande av 

entreprenadarbeten. Det förstnämnda förutsätter i allmänhet inte lika 

omfattande aktivitet av motparten, utan denne torde ofta kunna förhålla sig 

relativt passiv och ”låta” elektriciteten fortsätta levereras. Fortsatt 

entreprenad, å andra sidan, kräver inte sällan planering, mer personal och nya 

hjälpmedel. Dessutom kan elleveranser tydligare begränsas till tiden före en 

dom, medan entreprenadarbeten genomförs allteftersom och i praktiken 

sällan kan återgå.239 

 

För att ovan nämnda nyttigheter ska nå kunderna krävs viss fungerande 

utrustning. Frågan är om en svarande även kan åläggas att ombesörja 

reparation alternativt installation av sådan utrustning. Enligt ett av Westberg 

nämnt underrättsavgörande ska denna fråga besvaras jakande. I fallet yrkade 

en lokalhyresgäst att tingsrätten skulle förordna om en säkerhetsåtgärd, 

innebärande att fastighetsägaren ålades att installera en oljetank samt vidta 

vissa andra, specifika åtgärder för att säkerställa den oljebaserade 

uppvärmningens funktion. Säkerhetsåtgärdsyrkandet vann bifall i tingsrätten 

vars beslut fastställdes av hovrätten.240 Sett till de krav som ställs på 

motpartens aktivitet samt återgångsmöjligheterna kan denna säkerhetsåtgärd 

i viss mån liknas vid utförande av entreprenadarbeten generellt. Avgörande 

för om en säkerhetsåtgärd, såsom åläggande att återuppta entreprenadarbeten, 

kan beviljas skulle då vara att åtgärden tryggar en livsnödvändighet för 

sökanden.  

 

Westberg antyder att domstolarna kan vara mer benägna att besluta om 

ålägganden när motpartens uteblivna prestation avser ett i sökandens tillvaro 

grundläggande behov. I brist på annat får ”grundläggande behov i sökandens 

tillvaro” möjligen tjäna som ledning vid tolkning av begreppet 

”livsnödvändighet”. Han nämner exemplet att sökandens försörjning eller 

företagets existens är helt beroende av att motparten presterar i enlighet med 

säkerhetsåtgärdsyrkandet.241 I det ovan nämnda fallet var lokalhyresgästen en 

                                                 
238 Westberg (2004b), s. 169 f., jfr s. 78; Ekelöf m.fl. (2018), s. 35. I hovrättsfallet SH T 

1126-10, dom 2013-06-14, hade ett energibolag beslutat att upphöra med gasleveranser 

inom en viss period. Deras kunder använde gasen för uppvärmning. Ett antal gaskunder 

väckte talan i tingsrätten och yrkade i huvudsaken att bolaget skulle förbjudas att upphöra 

med gasleveranserna. Gaskunderna framställde motsvarande yrkande som säkerhetsåtgärd, 

men säkerhetsåtgärdsyrkandet återkallades sedan. I huvudsaken kom tingsrätten, med 

vilken hovrätten senare instämde, fram till att bolaget hade rätt att säga upp leveransavtalet 

och därmed upphöra med leveranserna. Det kan noteras att talan i hovrätten, efter det att 

bolaget upphört med leveranserna, avsåg åläggande att återuppta gasleveranserna.  
239 Jfr diskussionen i avsnitt 2.3 respektive 3.4.2.1-3.4.2.2. 
240 Westberg (2004b), s. 170; HSB Ö 1814-98, beslut 1998-11-12.   
241 Westberg (2004), s. 77 f. Att en säkerhetsåtgärd istället hotar svarandens verksamhet är 

något som får beaktas vid proportionalitetsprövningen till nackdel för sökanden. Se GH Ö 

427-18, beslut 2018-04-27, där hovrätten, i bedömningen av om omedelbar avhysning av en 

lokalhyresgäst kunde ske, fäste vikt vid att hyresgästen var beroende av lokalen för att 
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rörfirma. Av beslutet framgår inte om lokalen användes för försäljning, 

kontor eller något annat. Även om avsaknaden av fungerande 

värmeanläggning knappast har hotat rörfirmans överlevnad, lär problemet ha 

påverkat möjligheten att bedriva affärsverksamheten på ett ändamålsenligt 

sätt. Oavsett kan fungerande uppvärmning anses vara grundläggande i alla 

utrymmen där människor vistas regelbundet.242  

 

Enligt Westberg får fysiska personer antagligen anses ha ett större 

skyddsbehov än juridiska personer. Det mindre skyddsbehovet för juridiska 

personer motiveras med att de i allmänhet har bättre möjligheter att skaffa sig 

substitut. För att tillämpningen inte ska bli alltför stelbent kan eventuellt en 

prövning av parternas styrkeförhållande göras i varje enskilt fall, med följden 

att en mindre juridisk person ibland kan anses extra skyddsvärd. Det framgår 

emellertid inte om Westberg förordar en sådan flexibel tillämpning.243 I fallet 

med värmeanläggningen var sökanden hur som helst en juridisk person. Man 

kan tänka sig att sökanden, utan alltför stora ansträngningar, temporärt kunde 

ersatt den centrala uppvärmningen med tillfälliga värmeanordningar i själva 

lokalen. Några sådana överväganden gjorde dock inte domstolen.  

 

Det är osäkert om undantaget för livsnödvändigheter är uppfyllt i något av de 

tre typfallen. I typfall 1 medför visserligen en försening av entreprenaden viss 

negativ ekonomisk påverkan för sökanden. Inget tyder dock på att denna 

påverkan är av sådan karaktär att den hotar sökandeföretagets överlevnad. 

Dessutom kan det hävdas att svarandens uteblivna prestation inte är 

livsnödvändig om det är möjligt att snabbt och utan större svårighet finna 

andra som kan utföra motsvarande prestation.244 I NJA 2018 s. 189, vars 

omständigheter liknar de i typfall 1, antydde inte HD heller att utförandet av 

entreprenadarbetena var livsnödvändigt för sökanden. Sammantaget kan inte 

undantaget för livsnödvändigheter tillämpas i typfall 1.  

 

Typfall 2, avseende byggnation av en OS-arena, gäller inte sökandens tillgång 

till vatten, värme eller elektricitet. Om inte entreprenören fortsätter arbetet 

och färdigställer arenan i tid får det ekonomiska konsekvenser för 

arrangörsorganisationen, men fallbeskrivningen ger inte vid handen att de är 

så omfattande att hela organisationens existens och verksamhet hotas. 

Däremot förlorar entreprenaden nästan hela sin relevans och sitt värde om den 

inte färdigställs i tid. Det kan eventuellt utgöra ett eget undantag från förbudet 

                                                 
bedriva sin verksamhet. Hyresvärdens intresse av avhysningen ansågs dock till sist vara 

starkare.  
242 Westberg (2004b), s. 78, nämner att en säkerhetsåtgärd kan beviljas för att säkerställa 

grundläggande bostadskvalitet. I viss, om än något mindre, utsträckning bör detta göra sig 

gällande även avseende lokaler. Det kan noteras att tingsrätten i HSB Ö 1814-98, beslut 

1998-11-12, inte gjorde några djupare överväganden angående behovet av fungerande 

uppvärmning. Istället konstaterades kortfattat att hyresvärdens underlåtenhet att ombesörja 

oljeuppvärmning innebar att det skäligen kunde befaras denne hindrade eller försvårade 

utövningen av hyresrätten samt förringade hyresrättens värde, d.v.s. att sabotagerisk 

förelåg. Att det var höst gjorde behovet av uppvärmning större, vilket medförde att 

tingsrätten satte en relativt kort tid för efterkommande av föreläggandet. 
243 Westberg (2004b), s. 78. Styrkeförhållandet kan eventuellt beaktas vid 

proportionalitetsprövningen, jfr Ekelöf m.fl. (2018), s. 36 och avsnitt 3.5.2.2.  
244 Jfr Westberg (2004b), s. 78, not 161. 
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mot förtida verkställighet.245 För att det ska vara meningsfullt att framhålla 

olika undantagsfall bör dock sådant som enkom påverkar värdet eller 

relevansen av ett visst anspråk hållas isär från den situationen att anspråket 

gäller livsnödvändigheter för sökanden.  

 

Typfall 3 skiljer sig från de andra på så sätt att entreprenaden avser renovering 

av en befintlig hyresfastighet med bostadslägenheter. Hyrestagarna bor av 

fallbeskrivningen att döma kvar i sina lägenheter under tiden fastigheten 

renoveras. De fuktskador som kan drabba bostadslägenheterna vid avbrott i 

entreprenaden får antas påverka bostädernas inomhusklimat negativt. God 

luftkvalitet är en del av en grundläggande bostadsstandard och kan jämställas 

med de nyttigheter som ofta anses utgöra livsnödvändigheter, såsom 

elektricitet, vatten och värme.246 Det är svårt att uttala sig om vilka arbeten 

som behöver utföras för att undvika fuktskador och säkerställa grundläggande 

bostadskvalitet. I likhet med de åtgärder hyresvärden ålades att utföra i 

värmeanläggningsfallet kan de åtminstone avgränsas i någon mån. Det är 

således inte fråga om att fullgöra hela entreprenadavtalet. En avgörande 

skillnad mellan fallen är dock att motpartens prestation i typfallet inte avser 

ett grundläggande behov hos fastighetsbolaget, utan hos hyresgästerna, vilka 

utgör tredje man. För sökanden får utebliven prestation primärt ekonomiska 

följder. Om dessa inte hotar sökandeföretagets överlevnad är undantaget för 

livsnödvändigheter som utgångspunkt inte tillämpligt.  

 

I typfall 3 vore ett alternativ att hyresgästerna, gentemot hyresvärden, yrkade 

att vissa entreprenadarbeten ska utföras för att säkerställa en grundläggande 

bostadskvalitet. Mot bakgrund av värmeanläggningsfallet är det möjligt att de 

skulle haft framgång med talan. Överfört till entreprenadsammanhang 

motsvaras hyresfallet eventuellt av konsumententreprenader som avser 

konsumentens bostad.247 Ett entreprenadförhållande där beställaren är en 

bostadsrättsförening istället för ett fastighetsbolag kan också i viss mån 

jämföras med de ovan nämnda fallen. Det är visserligen 

bostadsrättsinnehavarna som till syvende och sist påverkas av nedsatt 

boendestandard. Medlemmarna, bostadsrättsinnehavarna, äger dock 

bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningens ändamål enligt 1 kap. 1 § 

första stycket bostadsrättslagen (1991:614) är också att upplåta lägenheter 

med bostadsrätt i föreningens hus. Därmed får intresset av grundläggande 

bostadskvalitet anses göra sig lika starkt gällande hos själva 

bostadsrättsföreningen som hos bostadsrättsinnehavarna.   

 

Frågan är om det faktum att det för hyresgästerna eventuellt kan klassificeras 

som livsnödvändigt att undvika fuktskador kan göra 

livsnödvändighetsundantaget tillämpligt när hyresvärden är sökande. I NJA 

2018 s. 189 uttryckte HD att det tredje undantaget avser anspråk som gäller 

livsnödvändigheter för sökanden. Strikt tolkat innebär uttalandet att 

hyresgästernas intresse av grundläggande boendestandard inte kan läggas till 

                                                 
245 Jfr avsnitt 3.4.2.3.1, där den situationen att rättigheten förlorar sitt värde jämförs med att 

den inte kan utövas alls. 
246 Jfr Westberg (2004b), s. 78 och 170. 
247 Jfr Westberg (2020), s. 136.  
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grund för tillämpning av undantaget i typfall 3.248 Mot att tillämpa undantaget 

för livsnödvändigheter i typfall 3 talar, utöver ordalydelsen Högsta 

domstolens avgörande, möjligen också att sökanden kan upphandla en ny 

entreprenör för utförande av de kritiska arbetena.249  

 

Argument kan också anföras mot en strikt tolkning av uttalandet angående 

livsnödvändigheter för sökanden. Det är exempelvis hyresgästerna som 

primärt drabbas av nedsatt bostadskvalitet om entreprenören avbryter arbetet 

i ett kritiskt skede. I förhållande till hyresvärden har hyresgästerna visserligen 

rätt till en viss boendestandard. De saknar dock möjlighet att framställa 

anspråk gentemot entreprenören. En säkerhetsåtgärd innebärande att 

entreprenören tvingas fortsätta utföra vissa för den grundläggande 

bostadskvaliteten avgörande arbeten kan, åtminstone när hyresvärden inte 

kan eller vill upphandla en ny entreprenör inom rimlig tid, vara det enda sättet 

att skydda hyresgästintresset.250  

 

Det kan noteras att sökanden i NJA 2018 s. 189 framhöll att entreprenören 

hade lämnat byggnaden delvis oisolerad, varför temperaturen sjönk i de 

befintliga bostadslägenheterna.251 Även i det fallet hade alltså hyresgästerna 

ett intresse av att entreprenören fortsatte arbetet.  Sökanden åberopade 

emellertid inte detta tredjemansintresse som ett skäl för att bevilja 

säkerhetsåtgärden. Istället fokuserade sökanden på de problem 

entreprenörens agerande kunde medföra för sökanden i relationen med 

dennes hyresgäster. Eftersom HD inte motiverade varför sökandens intresse 

av åtgärden inte var tillräckligt starkt för att göra undantag från förbudet mot 

förtida verkställighet, är det svårt att veta hur HD egentligen såg på 

möjligheten att beakta sådant som i strikt mening utgör livsnödvändigheter 

för tredje man.252 En tolkning är att undantaget för livsnödvändigheter helt 

enkelt inte kan tillämpas till skydd för tredje man. En annan är att andra 

faktorer än sedvanliga ekonomiska konsekvenser för parterna måste åberopas 

särskilt för att domstolen ska beakta dem.253 I 2018 års fall angav tingsrätten 

uttryckligen nedkylningen av de befintliga bostadslägenheterna som ett skäl 

för att bevilja säkerhetsåtgärden. Av tingsrättens domskäl framgick dock inte 

om hyresgästintresset i sig eller sökandens intresse av att undvika problem i 

                                                 
248 NJA 2018 s. 189, 19.  
249 Om det alls är möjligt att tillämpa undantaget avseende något som endast utgör en 

livsnödvändighet för tredje man, bör kanske högre krav än annars ställas på att sökanden i 

första hand söker substitut för den uteblivna prestationen, jfr Westberg (2004b), s. 78. 
250 Observera att en entreprenör som avbryter entreprenaden i ett kritiskt skede sannolikt 

blir ansvarig för den skadeståndsskyldighet fastighetsbolaget kan ha gentemot tredje man, 

hyresgästerna, till följd av att fastighetsbolaget inte tillhandahåller grundläggande 

bostadskvalitet, jfr AB 04 kap. 5 § 13 första stycket samt Deli (2017), s. 107. När det är 

fråga om livsnödvändigheter ger dock inte kommande skadeståndsrätt tillräckligt skydd för 

hyresgästerna. 
251 NJA 2018 s. 189, p. 6. 
252 NJA 2018 s. 189, p. 25. Jfr diskussionen avseende grunden för domstolens slutsats i 

avsnitt 3.4.2.3.1. 
253 Westberg (2004d), s. 253 f., synes vara av uppfattningen att part som vill att tredjemans- 

eller allmänintressen ska vägas in i proportionalitetsbedömningen måste åberopa dessa 

intressen särskilt. Jfr dock SH Ö 2848-08, beslut 2008-04-25, där hovrätten beaktade tredje 

mans intresse av att säkerhetsåtgärden inte beviljades utan att svarandens åberopade detta. 



 49 

relationen med hyresgästerna utgjorde grunden för denna ståndpunkt. Högsta 

domstolens oklara hållning i frågan medför hur som helst att utgången i 

framtida mål inte framstår som given.  

 

I detta sammanhang skulle möjligen en jämförelse med skadeståndsrättens 

hantering av tredjemansskador kunna göras. Som stark huvudregel ersätts inte 

förmögenhetsförlust till följd av en sakskada som tillfogats någon annan.254 

Från denna utgångspunkt har HD emellertid gjort ett undantag för det fall att 

en skadelidande tredje man har ett konkret och näraliggande intresse i den 

skadade egendomen. I NJA 1966 s. 210 ansågs en sådan undantagssituation 

föreligga. Det bör påpekas att 1966 års fall har varit mycket omdebatterat och 

stundtals hårt kritiserat.255 Avgörandet bör således tolkas med försiktighet, 

något som i ännu högre utsträckning gäller vid jämförelser med andra 

rättsområden. I fallet hade hur som helst en utomstående skadevållare orsakat 

skador på en kraftledning, vilket medförde driftsavbrott i ett antal industrier. 

De av driftsavbrottet orsakade förlusterna utgjorde tredjemansskador. HD 

baserade slutsatsen att industriföretagen hade ett konkret och näraliggande 

intresse i den skadade kraftledningen på flera faktorer. Ledningen användes 

enbart för att försörja industriföretagen med elektricitet. Det var också av 

väsentlig betydelse för företagen att inga störningar i leveransen av 

elektricitet förekom. Därtill hade företagen, på grund av att de ingick i samma 

koncern som kraftbolaget, ett bestämmande inflytande över kraftledningens 

hantering.  

 

Motsvarande argumentationslinje kan eventuellt användas till stöd för 

beviljande av en säkerhetsåtgärd i typfall 3.  Generellt föreligger visserligen 

inte en intressegemenskap mellan hyresvärd och hyresgäst liknande den 

mellan bolag inom en koncern. Däremot finns det en intressegemenskap i det 

aktuella fallet, såtillvida att en och samma säkerhetsåtgärd skulle tillgodose 

både hyresvärdens anspråk på utförande av entreprenaden och hyresgästernas 

anspråk på grundläggande bostadskvalitet. Hyresförhållandet medför att 

sökandeintresset och tredjemansintresset riktas mot samma objekt, nämligen 

den ifrågavarande hyresfastigheten och dess bostadslägenheter. Dessutom får 

exempelvis god luftkvalitet, i likhet med stabil elförsörjning för ett 

industriföretag, anses vara av väsentlig betydelse för en bostadshyresgäst.256 

För att utsträcka livsnödvändighetsundantaget till fall där det i egentlig 

mening är tredje man som har anspråk på livsnödvändigheten, talar också det 

faktum att undantagsfallen i NJA 2018 s. 189 endast utgör exempel på 

undantagssituationer.257 

 

Utrymmet för beaktande av tredjemansintressen och allmänintressen vid 

beslut om säkerhetsåtgärder har i litteraturen och de få rättsfall som behandlar 

                                                 
254 Prop. 1972:5, s. 158 f.  
255 För vidare läsning rekommenderas den skiljaktiga meningen samt tillägget i NJA 1988 

s. 62.  
256 Att NJA 1966 s. 210 behandlade störningar i leveransen av just elektricitet kan 

ytterligare tala för att det avgörandet ska vara relevant vid tillämpning av undantaget för 

livsnödvändigheter. Det sammanhänger med att elektricitet enligt ovan typiskt sett utgör en 

sådan livsnödvändighet, jfr Ekelöf m.fl. (2018), s. 35.  
257 Jfr avsnitt 3.4.2.3. 
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frågan endast diskuterats i anslutning till proportionalitetsprövningen.258 En 

bredare diskussion om hänsynstagande till tredjemansintressen och 

allmänintressen förs av denna anledning nedan i avsnittet angående 

proportionalitetsprincipen. Tredjemansintressets betydelse för möjligheten 

att tillämpa livsnödvändighetsundantaget diskuteras, mot bakgrund av det 

uttömmande resonemanget ovan, inte vidare specifikt. 

 

3.5 Proportionalitetsprincipen 

Enligt HD förutsätter beslut om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § RB att 

åtgärden är förenlig med proportionalitetsprincipen.259 Något kort ska sägas 

om förhållandet mellan proportionalitetsprincipen och 

lämplighetsprövningen. Proportionalitetsprincipen anges i 2018 års fall gälla 

allmänt, samtidigt som den bl.a. aktualiseras vid lämplighetsbedömningen. I 

tidigare praxis har emellertid inte denna koppling mellan proportionalitet och 

lämplighet gjorts.260 Å andra sidan var Högsta domstolens prövningstillstånd 

i NJA 2018 s. 189 begränsat till lämplighetsrekvisitet. I syfte att ge detta 

rekvisit fastare ramar förefaller det rimligt att beakta 

proportionalitetsprincipen vid lämplighetsprövningen, särskilt när 2018 års 

avgörande fastslog att också ändamåls- och behovsprinciperna utgör delar av 

denna prövning.261 Proportionalitetsprövningens innehåll torde dock inte vara 

beroende av om den är helt fristående eller ingår i bedömningen av 

lämpligheten, varför denna kategorisering är av pedagogisk snarare än rättslig 

betydelse.262 I det följande undersöks först det rättsliga stödet för att 

överhuvudtaget företa en proportionalitetsprövning. Därefter studeras 

prövningens innehåll.  

 

3.5.1 Proportionalitetsprövningens företagande 

Proportionalitetsprincipens ställning vid beslut om säkerhetsåtgärder enligt 

15 kap. 3 § RB har varit föremål för en tydlig rättsutveckling de senaste 30 

åren. Det ansågs tidigare osäkert om domstolarna, utan stöd i lagtextens 

ordalydelse, överhuvudtaget hade mandat att företa en 

proportionalitetsprövning. En utbredd uppfattning är att utrymmet för en 

sådan prövning ligger i bestämmelsens fakultativa karaktär.263  Stöd för att en 

proportionalitetsprövning ska företas, åtminstone i de fall säkerhetsåtgärden 

                                                 
258 Westberg, SvJT 1990, s. 173; Westberg (2020), s. 128; SH Ö 2848-08, beslut 2008-04-

25.  
259 NJA 2018 s. 189, p. 20-22. 
260 Exempelvis NJA 2017 s. 457, p. 10 och 14 samt NJA 2005 s. 29. Westberg (2004a), s. 

99, ger inte uttryck för att proportionalitetsprövningen är en del av 

lämplighetsbedömningen.  
261 Jfr Westberg (2004b), s. 138. 
262 Jfr motsvarande diskussion angående behovsprincipen i avsnitt 3.2.  
263 Rätten ”får” förordna om lämplig åtgärd. Westberg, SvJT 1990, s. 174 med vidare 

hänvisningar; Nordh (2019), s. 22 f.; Fitger m.fl., Rättegångsbalken (1 okt. 2020, JUNO), 

kommentaren till 15 kap. 3 §. 
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innefattar förtida verkställighet, kan också hämtas i förarbetsuttalandena om 

att parternas motstridiga intressen bör vägas mot varandra.264 Notera att 

proportionalitetsprincipens intåg i lagtexten avseende straffprocessuella 

tvångsmedel inte påverkar principens ställning i någon riktning vid 

tillämpning av civilprocessuella säkerhetsåtgärder.265  

 

NJA 1993 s. 182 var det första rättsfallet där Högsta domstolen uttryckte, om 

än försiktigt, stöd för att en proportionalitetsprövning kan göras i samband 

med beslut om säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 3 § RB. HD ansåg att 

domstolarna, även utan stöd i lagtexten, torde ha befogenhet att pröva om en 

säkerhetsåtgärds skadeverkningar är oproportionerliga i förhållande till de 

skäl som talar för beviljande av åtgärden. Motsvarande ståndpunkt intogs, 

med viss modifikation, i NJA 1995 s. 631. HD relaterade utrymmet för 

proportionalitetsprövningen till styrkan i sökandens talan, i den meningen att 

någon proportionalitetsprövning inte ska företas om sökandens sak är 

uppenbar eller om klart övervägande skäl talar för den. Observera dock att 

1995 års fall avsåg vitesförbud enligt den upphovsrättsliga 

specialregleringen, varför det på intet sätt är självklart att en sådan 

tillämpning av proportionalitetsprincipen ska gälla för 15 kap. 3 § RB i 

allmänhet.266 I senare rättspraxis avseende rättegångsbalkens bestämmelser 

har HD inte heller gett uttryck för att tillämpningen av 

proportionalitetsprincipen villkoras av styrkan i sökandens talan.267  

 

Enligt ovan finns stöd för att en proportionalitetsprövning får företas. Frågan 

är om domstolarna är skyldiga att göra en sådan prövning. Den dominerande 

uppfattningen i litteraturen tycks vara att så är fallet. Ekelöf uttrycker att 

proportionalitetsprövningen måste göras, medan Nordh anser att det inte finns 

någon tvekan om att domstolarna ska tillämpa proportionalitetsprincipen.268 

Westberg har en liknande hållning. Han framhåller att det står klart att en 

proportionalitetsprövning ska företas.269 Högsta domstolen har, jämfört med 

1993 års fall, tagit allt tydligare ställning för att proportionalitetsprövningen 

inte bara kan, utan ska, företas.  I NJA 2005 s. 29 stadgade HD att 

säkerhetsåtgärden, med hänsyn till den allmänna proportionalitetsprincipen, 

måste vägas mot olägenheterna för svaranden. Högsta domstolen har i nyare 

                                                 
264 Jfr prop. 1980/81:84, s. 230; Westberg (2004d), s. 249. Notera att förarbetenas 

ordalydelse endast kopplar denna intresseavvägning till provisoriskt ordnande av det 

stridiga rättsförhållandet, såsom förordnande av syssloman för skötsel av en förenings 

löpande angelägenheter i väntan på val av styrelse. Omedelbart tillgodoseende av 

sökandens rätt förefaller dock vara ännu mer ingripande, varför intresseavvägningen i likhet 

med kravet på starka skäl bör gälla även sådana säkerhetsåtgärder. Jfr NJA 2018 s. 189, p. 

18.  
265 Prop. 1988/89:124, s. 28 f.; jfr exempelvis 24 kap. 1 § tredje stycket RB angående 

häktning. Jfr dock Mellqvist, JT 2014/15, s. 683, som synes anse att förekomsten av en 

uttrycklig proportionalitetsregel inom andra områden i viss mån kan tas till intäkt för att en 

proportionalitetsprövning inte ska göras, åtminstone inte i normalfallet, vid beslut om 

säkerhetsåtgärder.  
266 Jfr Westberg (2004d), s. 252 f. och Gregow (2014), s. 151 f.  
267 Jfr NJA 2018 s. 189, p. 20; NJA 2017 s. 457, p. 14; NJA 2005 s. 29.  
268 Ekelöf m.fl. (2018), s. 36 
269 Westberg (2004d) s. 250 ff. Eklycke, JT 2004/05, s. 706 f., instämmer i uppfattningen 

att domstolarna är skyldiga att vidta en proportionalitetsbedömning.  
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avgöranden överhuvudtaget inte gett uttryck för att det är möjligt att avstå 

från proportionalitetsprövningen. Istället har HD kortfattat konstaterat att 

beslut om säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 3 § RB förutsätter att de 

olägenheter som åtgärden vållar motparten är proportionerliga i förhållande 

till skälen för ett förordnande om åtgärden.270 Ur ett rättslägesklargörande 

perspektiv kan det särskilt framhållas att NJA 2018 s. 189 tydliggjorde att 

proportionalitetsprövningens företagande inte är begränsad till de fall 

säkerhetsåtgärden innefattar förtida domsverkställighet, utan gäller samtliga 

åtgärder enligt 15 kap. 3 § RB.271 Den allt positivare synen på 

proportionalitetsprincipen har också fått starkt genomslag i hovrättspraxis.272 

Sammantaget finns ett starkt stöd för att domstolarna är skyldiga att företa en 

proportionalitetsprövning vid beslut om säkerhetsåtgärder.  

 

Beträffande domstolarnas möjlighet att utföra en proportionalitetsprövning 

står Gregow mot en i övrigt relativt enig doktrin och etablerad praxis. Han 

accepterar visserligen proportionalitetsprincipens existens och att prövning i 

enlighet med denna princip kan ske, såvida de andra rekvisiten för beslut om 

säkerhetsåtgärd är uppfyllda.273 Gregow anser dock att 

proportionalitetsprövningen är reserverad för extraordinära fall, där 

svaranden behöver skyddas mot en ingripande och långvarigt verkande 

säkerhetsåtgärd.274 Denna restriktiva syn på proportionalitetsprövningen 

synes emellertid främst avse domstolarnas möjlighet att utan särskild 

invändning från part företa en sådan prövning. Ifall part åberopar 

disproportionalitet som ett skäl för att avslå ett yrkande om säkerhetsåtgärd, 

menar Gregow att domstolen ska göra någon form av 

proportionalitetsbedömning, låt vara med en kortfattad motivering. Mot 

denna bakgrund består möjligen skiljelinjen mellan Gregow och exempelvis 

Westberg till viss del i olika uppfattningar om åberopsbördan. Westberg anser 

att domstolarnas skyldighet att pröva proportionaliteten i normalfallet inte är 

beroende av att part åberopar en viss åtgärd som proportionerlig eller 

oproportionerlig.275 Den uppfattningen får stöd av att Högsta domstolen inte 

på något sätt har gett uttryck för att proportionalitetsprövningens företagande 

är beroende av parternas åberopande.276 Westberg menar dock att parterna har 

åberopsbördan avseende annat är sedvanliga ekonomiska skador. Beaktande 

av tredjemans- och allmänintressen eller styrkeförhållandet mellan parterna 

förutsätter enligt honom särskilt åberopande.277 Mot denna uppfattning talar 

                                                 
270 NJA 2018 s. 189, p. 20; NJA 2017 s. 457, p. 14. I NJA 2003 s. 613 har HD emellertid 

inte gett uttryck för att proportionalitetsprövningen är ett bifallsvillkor. Det talar dock 

knappast mot att en sådan prövning ska göras, eftersom det inte låg inom ramen för 

prövningstillståndet att ta ställning till om säkerhetsåtgärden kunde beviljas i det enskilda 

fallet. 
271 Jfr not 255. 
272 RH 2014:52; GH Ö 427-18, beslut 2018-04-27; SH Ö 2848-08, beslut 2008-04-25.  
273 Jfr Gregow (2014), s. 89; Mellqvist, JT 2014/15, s. 683. 
274 Gregow (2014), s. 93 f.  
275 Gregow (2014), s. 93 f.; jfr Westberg (2004d), s. 253 f.  
276 NJA 2018 s. 189, p. 20; NJA 2017 s. 457, p. 14.  
277 Westberg (2004d), s. 254. Möjligen får den uppfattningen visst stöd av NJA 2018 s. 189, 

jfr diskussionen om hyresgästernas intresse av säkerhetsåtgärden i avsnitt 3.4.2.3.3.  
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det faktum att hovrätten i ett fall har beaktat tredjemansintressen utan särskilt 

åberopande.278 

 

3.5.2 Proportionalitetsprövningens omfattning 
och innehåll 

Sökanden och svaranden har ett intresse av att säkerhetsåtgärden beviljas 

respektive inte beviljas. Proportionalitetsprövningen handlar i grunden om att 

göra en avvägning mellan dessa motstridiga intressen.279 Denna 

intresseavvägning kan uttryckas så att de olägenheter säkerhetsåtgärden 

skulle medföra för svaranden ska vara proportionerliga i förhållande till de 

skäl som talar för beviljande av åtgärden.280 I samband med själva 

bedömningen i NJA 2018 s. 189 talade dock HD, avseende sökandesidan, om 

”nytta” istället för ”skäl”. Westberg påpekar att ”nytta” är ett snävare 

begrepp. Mot bakgrund av att 2018 års avgörande vid beskrivningen av 

gällande rätt kring proportionalitetsprincipen hänvisade till ”skälen för 

åtgärden”, förefaller det tveksamt att tolka de skilda ordvalen som en 

förändring av proportionalitetsprövningens omfattning.281  

Begreppsanvändningen på svarandesidan har inte heller varit konsekvent. I 

de första HD-avgörandena till stöd för proportionalitetsprövningens 

företagande talade man om åtgärdens ”skadeverkningar” för svaranden.282 

Senare praxis använder istället begreppet ”olägenhet”.283 

Olägenhetsbegreppet indikerar att annat än rent ekonomiska skador 

beaktas.284 Högsta domstolens bedömning i 2018 års fall pekar tydligt i den 

riktningen. Enligt HD kunde visserligen svarandens ekonomiska skada 

ersättas genom den ställda säkerheten, men olägenheterna var ändå så 

betydande att proportionalitetsprövningen utföll till svarandens fördel.285 

 

En näraliggande fråga gäller det faktum att de ovan redovisade 

beskrivningarna av proportionalitetsprövningens element ger intryck av att 

sökandesidan innefattar andra hänsynstaganden än svarandesidan. 

Beträffande sökanden bedöms skälen eller nyttan. På svarandesidan synes 

skadorna alternativt olägenheterna utgöra den grundläggande 

bedömningspunkten. Westberg ifrågasätter dock, på goda grunder, om det 

verkligen finns några skäl för att särbehandla parterna i detta avseende. Om 

vissa faktorer enbart beaktas på den ena sidan förefaller det vara svårt att göra 

                                                 
278 SH Ö 2848-08, beslut 2008-04-25. 
279 Gregow (2014), s. 89; jfr prop. 1980/81:84, s. 230.  
280 NJA 2018 s. 189, p. 20; NJA 2017 s. 457, p. 14. 
281 NJA 2018 s. 189, p. 20 kontra p. 26; Westberg (2020), s. 127, not 26.  
282 NJA 1993 s. 182; NJA 1995 s. 631.  
283 NJA 2018 s. 189, p. 20; NJA 2017 s. 457, p. 14; NJA 2005 s. 29.  
284 Möjligen kan denna utveckling förklaras med att HD inledningsvis inte ville göra 

proportionalitetsprövningen alltför omfattande, särskilt med tanke på att stödet för att 

överhuvudtaget göra en sådan prövning var relativt svagt. Å andra sidan talade man även i 

de tidiga fallen om ”skäl” för åtgärden på sökandesidan, vilket är ett än mer vidsträckt 

begrepp än ”olägenhet”.  
285 NJA 2018 s. 189, p. 26.  
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en relevant avvägning mellan parternas intressen.286 Det är emellertid inte 

givet att HD har avsett att skilja på sökanden och svaranden i detta avseende. 

Kanske har domstolen slentrianmässigt använt redan etablerade 

beskrivningar av proportionalitetsprövningen utan att tänka på vilka 

konsekvenser en strikt tolkning av ordalydelsen får i det enskilda fallet. I detta 

sammanhang kan det nämnas att proportionalitetsprövningens förarbetsstöd 

står att finna i uttalandet att parternas motstridiga intressen bör vägas mot 

varandra. Den formuleringen stödjer knappast åtskillnad mellan 

hänsynstagandena på sökande- respektive svarandesidan.287 

 

I allmänhet förefaller det tveksamt att begränsa utrymmet för olika 

hänsynstaganden i proportionalitetsprövningen baserat på domstolarnas 

närmast standardiserade beskrivningar av prövningens innebörd. För det 

första är domstolarnas begreppsanvändning inte konsekvent, varför försöken 

att kortfattat beskriva proportionalitetsprövningens element snarare stjälper 

än hjälper prejudikatläsaren. För det andra är proportionalitetsprövningen till 

sin natur beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. En uttrycklig 

begränsning av möjliga hänsynstaganden riskerar att få till följd att 

betydelsefulla förhållanden i enskilda fall förbises.288 I syfte att bevara 

flexibiliteten vore det fördelaktigt att beskriva proportionalitetsprövningen på 

följande sätt. Skälen för förordnande om åtgärden ska vara proportionerliga i 

förhållande till skälen mot ett sådant förordnande. Vilka faktorer som 

begreppet ”skäl” innefattar blir domstolens uppgift att bedöma i det enskilda 

fallet.  

 

För att få en bild över proportionalitetsprövningens omfattning och innehåll 

är det inte tillräckligt att studera Högsta domstolens ordval i beskrivningen av 

prövningens element. Nedan studeras istället både domstolens och parternas 

argumentation i såväl underrätt som högsta instans. En första fråga rör dock 

existensen av en särskild viktningsnorm, d.v.s. en norm som anger vilken grad 

av övervikt som krävs för att proportionalitetsprövningen ska utfalla till den 

ena eller den andra sidans förmån.289 

 

3.5.2.1 Viktningsnormen 

Westberg diskuterar existensen av en kvalificerad viktningsnorm vid 

proportionalitetsprövningen avseende säkerhetsåtgärder som omedelbart 

tillgodoser sökandens rätt. Beviljande av åtgärden skulle, enligt en sådan 

viktningsnorm, förutsätta att intresseavvägningen resulterar i en kvalificerad 

intresseövervikt till sökandens förmån. I ovan nämnda beskrivningar av 

proportionalitetsprövningen saknas en uttrycklig viktningsnorm. Enligt 

Westberg är en möjlighet att kravet på starka skäl medför att skälen för 

                                                 
286 Westberg (2004d), s. 258 f.  
287 Prop. 1980/81:84, s. 230. Notera att HD i NJA 2018 s. 189, p. 21, uttryckte att åtgärdens 

skadeverkningar för svaranden inte får vara större skadeverkningarna för sökanden vid 

ogillad ansökan. Uttalandet talar för att hänsyn tas till samma faktorer på båda sidor, även 

om prövningen här inskränks till respektive parts skador.  
288 Westberg (2004d), s. 259; jfr Gregow (2014), s. 94, som menar att det inte möjligt att 

generellt beskriva intresseavvägningen.  
289 Westberg (2004d), s. 254.  
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åtgärden med viss marginal måste väga över skälen däremot.290 Visst stöd för 

den uppfattningen finns i RH 2014:52, där hovrätten uttalade att kravet på 

proportionalitet gör sig särskilt starkt gällande när säkerhetsåtgärdsyrkandet 

är identiskt med yrkandet i huvudsaken.  

 

Möjligen innebär NJA 2018 s. 189 att synen på ”starka skäl” som 

viktningsnorm vid proportionalitetsbedömningen får omvärderas. HD bröt 

nämligen ut kravet på ”starka skäl” och gjorde det till en särskild del av 

lämplighetsprövningen.291 Genom etableringen av de tre, i och för sig inte 

uttömmande, undantagssituationerna har ”starka skäl” också givits en särskild 

innebörd. Westberg har reserverat sig för att ”starka skäl” inte nödvändigtvis 

uttrycker en viktningsnorm. Kravet skulle istället kunna innebära att den 

utpekade sabotageåtgärden förutsätts hota ett särskilt starkt 

sökandeintresse.292 Mot bakgrund av uttalandena om att sökandens intresse 

av åtgärden ska vara mycket starkt samt att åtgärden ska ha mycket påtaglig 

betydelse, förefaller Westbergs alternativa tolkning av ”starka skäl” i högre 

grad överensstämma med Högsta domstolens uppfattning.293 Det kan också 

hävdas att det inte finns något reellt behov av en kvalificerad viktningsnorm. 

Undantag från förbudet mot förtida verkställighet förutsätter redan att 

säkerhetsåtgärden är av mycket påtaglig betydelse. Om sökandens intresse av 

åtgärden är så starkt, saknas eventuellt skäl för att kräva att sökandeintresset 

därutöver väger över motpartsintresset med viss marginal.294 I de fall 

sökandeintresset inte räcker för ett sådant undantag finns det i praktiken ingen 

anledning att göra en proportionalitetsprövning, eftersom åtgärden ändå inte 

är lämplig.295  

 

3.5.2.2 Faktorer i proportionalitetsprövningen 

Respektive parts ekonomiska skador vid ett beslut som går parten emot får 

anses vara den naturliga utgångspunkten för proportionalitetsprövningen, 

eftersom sådana skador är enklast att jämföra.296 Detta skadebegrepp bör 

enligt Westberg inkludera både kostnader och uteblivna intäkter.297 Sökanden 

i NJA 2018 s. 189 åberopade främst minskade intäkter och ökade 

                                                 
290 NJA 2018 s. 189, p. 18; prop. 1980/81:84, s. 230; Westberg (2004d), s. 254 ff. 
291 Detta krav har behandlats ingående i avsnitt 3.4.2. 
292 Westberg (2004d), s. 256.  
293 NJA 2018 s. 189, p. 19 och 25. I detta avseende bör GH Ö 427-18, beslut 2018-04-27, 

nämnas. Hovrätten gjorde visserligen ingen tydlig uppdelning mellan bedömningen av 

”starka skäl” och proportionalitetsprövningen. Däremot fästes vid 

proportionalitetsprövningen avgörande vikt vid att fortlöpande prestationer hotades. Det var 

alltså fråga om en sådan situation där undantag från förbudet mot förtida verkställighet 

kunde göras. 
294 Observera att sökandeintresset i proportionalitetsbedömningen i realiteten motsvarar det 

starka sökandeintresse som vid den ensidiga prövningen av ”starka skäl” krävs för undantag 

från förbudet mot förtida verkställighet. Det överensstämmer med Högsta domstolens 

uttalande om att proportionalitetsprövningen kan överlappa tidigare bedömningar, jfr NJA 

2018 s. 189, p. 22. 
295 Jfr beskrivningen av denna tvåstegsprövning i avsnitt 3.4.2.  
296 Westberg (2004d), s. 207 f., talar härvid om en snäv proportionalitetsprövning. Jfr även 

Nordh (2019), s. 23 samt NJA 2018 s. 189, p. 21.  
297 Jfr Westberg (2004d), s. 258 f.  
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kapitalkostnader som skäl för att förelägga entreprenören att fullfölja arbetet. 

I ett underrättsavgörande avseende leveranser av sjukvårdsprodukter från ett 

tillverkningsbolag till ett försäljningsbolag yrkade det senare att 

tillverkningsbolaget skulle förbjudas att avbryta leveranserna. 

Sökandebolaget anförde bland annat ett stort intäktsbortfall som skäl för 

åtgärden. Domstolen beviljade endast säkerhetsåtgärden i det andra fallet.298  

 

Förutom de direkta ekonomiska konsekvenserna är möjligen 

sabotageåtgärdens påverkan på verksamhetens bedrivande i stort en faktor i 

proportionalitetsprövningen. I underrättsmålet ovan framhöll sökanden att 

försäljningen av svarandebolagets produkter utgjorde en stor del av 

verksamheten samt att flera anställda säljare bara arbetade med dessa 

produkter. En delvis annan fråga är om parternas inbördes ekonomiska 

styrkeförhållande kan beaktas mera generellt. Sådana hänsynstaganden 

bygger på tanken att skador angivna i absoluta tal inte kan jämföras på ett 

rättvisande sätt, eftersom ett visst skadebelopp drabbar parterna olika hårt 

beroende på deras respektive styrka.299 I ett hovrättsfall avseende vitesförbud 

mot användning av en viss logotyp uppmärksammande domstolen att 

sökanden var ett börsbolag värt närmare 13 miljarder kr, medan svaranden 

var ett lokalt företag vars aktiekapital uppgick till 75 000 kr. Därmed 

riskerade vitesförbudet att påverka svaranden på ett långtgående sätt, 

samtidigt som förbudets värde var begränsat för sökanden.300 Enligt Westberg 

är en möjlig tolkning av fallet att beaktande av parternas inbördes styrka är 

reserverat för fall där obalansen är uppenbar. Ett skäl för att behandla denna 

faktor restriktivt är att mindre aktörer kan vara benägna handla rättsstridigt 

om säkerhetsåtgärder inte kan riktas mot dem.301 

 

I entreprenadfall kan eventuellt svårigheten att upphandla en ny entreprenör 

beaktas. Som skäl för att ålägga entreprenören att återuppta arbetet anförde 

beställaren i NJA 2018 s. 189 att det saknades realistisk möjlighet att med 

kort varsel upphandla en annan entreprenör. Tingsrätten accepterade det 

påståendet utan invändningar. Mot bakgrund av att arbetena föreföll relativt 

okomplicerade kan tingsrättens hållning ifrågasättas. Här kan erinras om att 

beviskravet för de faktiska omständigheterna som beaktas i 

proportionalitetsprövningen är ”anledning att anta”.302 Det är visserligen ett 

lågt ställt krav, men det innebär inte att domstolen kan lägga ett påstående 

från en part till grund för proportionalitetsprövningen utan att göra någon som 

                                                 
298 NJA 2018 s. 189, p. 6 och 26; HSB Ö 200-97, beslut 1997-04-11. Det var bara 

tingsrätten som beviljade säkerhetsåtgärden i det andra fallet. Hovrätten ogillade ansökan 

mot bakgrund av att sökanden förde en fastställelsetalan i huvudsaken. Notera att 

tingsrätten inte gjorde någon uttrycklig proportionalitetsprövning, utan konstaterade enbart 

att sökande hade visat sannolika skäl för anspråket samt att sabotagerisk förelåg.  
299 Westberg (2004d), s. 274 ff., talar här om ”den konkreta billighetens princip”.  
300 SH Ö 330-90, beslut 1990-03-06. Jfr GH Ö 427-18, beslut 2018-04-27. Hovrätten ansåg 

att avhysningen av en näringsidkare var proportionerlig, trots att åtgärden skulle 

omöjliggöra svarandens restaurangverksamhet. Sökandens skador vid utebliven 

säkerhetsåtgärd utgjordes å andra sidan av en befarad slutlig förlust på grund av att obetalda 

hyresskulder antogs förbli obetalda och dessutom öka ytterligare. Denna värdering av 

konsekvenserna för respektive part vid ett för parten negativt beslut kan ifrågasättas.  
301 Westberg (2004d), s. 275 f.  
302 Se not 225. 
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helst bedömning av dess riktighet. Notera att Högsta domstolen inte nämnde 

beställarens möjlighet att upphandla en ny entreprenör som en faktor. 

 

Av rättspraxis framgår att storleken på sökandens ställda säkerhet är en faktor 

i proportionalitetsbedömningen.303 Om svaranden enbart drabbas av 

ekonomiska skador och sökandens säkerhet täcker dessa bortfaller i viss mån 

behovet av en proportionalitetsprövning till skydd för svaranden.304 I NJA 

2018 s. 189 framhöll HD att svarandens ekonomiska skador av den begärda 

åtgärden kunde kompenseras genom säkerheten. Det förfaller sannolikt att 

säkerhetsåtgärden skulle ha ansetts proportionerlig om dess effekter för 

svaranden vore begränsade till de ekonomiska skadorna.305 Westberg lyfter 

fram tre problem med att generellt betrakta säkerheten som ett tillräckligt 

skydd för svaranden. Ett problem är att svaranden står risken för en 

försämring av säkerhetens värde. Ett annat är att säkerheten bara skyddar 

svaranden i efterhand. Svaranden kan inte omedelbart få ersättning för de 

skador som säkerhetsåtgärden medför. Vid en proportionalitetsprövning kan 

denna börda beaktas.306 Problemet gör sig inte minst gällande i entreprenader, 

där entreprenören har löpande utgifter för personal, material och hjälpmedel. 

Högsta domstolen beaktade inte uttryckligen sådana konsekvenser i 2018 års 

fall. 

 

Säkerhetens främsta brist som svarandeskydd framkommer när 

säkerhetsåtgärden får följder av annan natur än ekonomisk, eftersom 

ersättning i pengar inte motverkar konsekvenserna av åtgärden. Avseende 

sådana följder talade HD i NJA 2018 s. 189 om olägenheter istället för skador. 

Däremot preciserade domstolen inte vilka olägenheter som aktualiserades för 

svaranden. Vissa slutsatser av argumentationen kan ändå dras. Högsta 

domstolen betonade att ett förordnande om återupptagande av 

entreprenadarbetena innebar att entreprenören behövde utföra relativt 

omfattande byggnadsarbeten. Westberg tolkar uttalandet som att domstolen 

beaktade säkerhetsåtgärdens omfattning och intensitet.307  

 

Entreprenaden i 2018 års fall gällde huvudsakligen omvandling av ett 

vindsutrymme till fyra lägenheter i en befintlig byggnad. Någon skarp gräns 

för vilken omfattning entreprenadarbetena får ha utan att säkerhetsåtgärden 

blir oproportionerlig är, mot bakgrund av proportionalitetsprövningens 

relativa karaktär, knappast möjlig eller önskvärd. I vägledande syfte vore det 

dock intressant att se hur HD hade resonerat angående utförande av mera 

avgränsade arbeten, likt den installation som hyresvärden ålades att 

ombesörja i det ovan nämnda värmeanläggningsfallet.308 Bedömningen får 

                                                 
303 NJA 1995 s. 631; NJA 2005 s. 29; NJA 2017 s. 457; jfr Nordh (2019), s. 23.  
304 Jfr SH Ö 2848-08, beslut 2008-04-25. Hovrätten betonade att svaranden i princip 

garanterades ersättning för sin skada genom säkerheten.  
305 NJA 2018 s. 189, p. 26. Westberg (2020), s. 128 f., gör en liknande tolkning. Observera 

dock att det faktum att en part enbart lider ekonomiska skador i allmänhet inte innebär att 

proportionalitetsprövningen inte kan utfalla till den partens fördel, jfr Westberg (2004d), s. 

280.  
306 Westberg (2004d), s. 269 f.  
307 Westberg (2020), s. 128.  
308 Jfr avsnitt 3.4.2.3.3.  
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möjligen ta utgångspunkt i entreprenörens intresse av att kunna disponera 

sin tid och sina resurser fritt.309 För proportionalitetsprövningens utgång kan 

i så fall tiden för utförandet samt de materiella och personella resurser arbetet 

kräver bli avgörande. Entreprenadarbeten som binder upp en stor del av 

entreprenörens personal under lång tid torde därigenom sällan kunna 

genomdrivas med en säkerhetsåtgärd. Ett beviljande av säkerhetsåtgärden är 

emellertid inte givet om den, å andra sidan, avser arbeten av väldigt liten 

omfattning och låg komplexitet. I sådana fall är det möjligt att sökanden 

överhuvudtaget inte anses ha behov av åtgärden, eftersom denne utan 

svårighet skulle kunna utföra motsvarande arbete själv.310  

 

I detta sammanhang finns det skäl att återkomma till diskussionen angående 

åläggande om återupptagande av arbetet kontra förbud mot upphörande med 

arbetet.311 I ett rättsfall yrkade sökanden i tingsrätten att svaranden skulle 

förbjudas att underlåta fullgörelse av avtal angående taxiuppdragsförmedling. 

Ansökan beviljades och svaranden överklagade beslutet. I hovrätten ändrade 

sökanden sitt yrkande till att svaranden skulle åläggas att fullgöra avtalet. 

Hovrätten biföll dock överklagandet på den grunden att sökandens talan i 

saken var en fastställelsetalan.312 Ur proportionalitetssynpunkt är skillnaden 

mellan åläggandet och förbudet ovan praktiskt betydelselös. Detsamma får 

som utgångspunkt gälla vid en jämförelse mellan åläggande om 

återupptagande av entreprenadarbeten och förbud mot upphörande med 

entreprenadarbeten. Det är samma arbeten som entreprenören tvingas 

fortsätta utföra i båda fallen, varför säkerhetsåtgärdens art inte bör vara 

utslagsgivande.313 I en tidigare diskussion har en reservation emellertid gjorts 

för att förbudet kan vara något mindre betungande för entreprenören om 

denne inte har genomfört en avetablering än.314 Som ovan nämnts medförde 

den begärda åtgärden i NJA 2018 s. 189 att entreprenören tvingades utföra 

relativt omfattande byggnadsarbeten. Det var en faktor som talade till 

entreprenörens fördel. Av referatet framgår att entreprenören hade lämnat 

arbetsplatsen.315 Utifrån avgörandets ordalydelse beaktade HD enbart själva 

byggnadsarbetenas omfattning. Det förefaller dock, oberoende av vad som 

vägdes in i 2018 års fall, rimligt att även ta hänsyn till de förberedande 

åtgärder som arbetenas utförande förutsätter. Detta sammanhänger med att 

sådana åtgärder också påverkar vilka krav säkerhetsåtgärden egentligen 

ställer på svaranden. Om avetablering har skett kan det vidare arbetet 

exempelvis förutsätta att entreprenören på nytt tillser att bodar och verktyg 

transporteras till arbetsplatsen.  Därtill kräver fortsatt arbete antagligen 

omfördelning av personella resurser, vilket kan påverka andra projekt.  

 

                                                 
309 Jfr Westberg (2004d), s. 286. 
310 Graden av behovet skulle åtminstone kunna vara låg, jfr NJA 2018 s. 189, p. 22.  
311 Jfr avsnitt 2.3. 
312 SH Ö 1614-96, beslut 1996-04-17.  
313 Westberg (2004d), s. 286.  
314 Jfr avsnitt 2.3. 
315 NJA 2018 s. 189, p. 3. 
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Till svarandens fördel i NJA 2018 s. 189 beaktade HD, utöver arbetenas 

omfattning, att det i praktiken saknades möjlighet att låta åtgärden återgå.316 

De byggnationer som entreprenören tvingas utföra inom ramen för 

säkerhetsåtgärden kan givetvis inte göras ogjorda om käromålet skulle 

ogillas. Frågan är vad den bristande återställbarheten åsyftar i ett sådant fall. 

Det är knappast aktuellt att riva det som byggts, något som ändå inte skulle 

försätta entreprenören i ett bättre läge. Ur entreprenörens perspektiv är 

utförandetiden snarare än själva arbetsresultatet i fokus. Möjligen resonerade 

HD på följande sätt i 2018 års fall. Vad som inte kan återgå är den tid för 

vilken entreprenören fråntas rätten att bestämma över sin verksamhet och fritt 

disponera sina resurser. Eftersom arbetena är omfattande och tidskrävande 

resulterar bristande återställbarhet i särskilda olägenheter för svaranden, vilka 

inte kan kompenseras ekonomiskt.317  

 

Med ovanstående resonemang blir vikten av bristande återställbarhet 

beroende av hur omfattande arbetena är. I doktrin uppmärksammas utrymmet 

för att låta åtgärden återgå som en betydelsefull faktor när den begärda 

åtgärden innebär rivning av en byggnad eller avhysning av en hyresgäst.318 

Jämfört med NJA 2018 s. 189 förefaller vikten av återställbarhet vara mer 

påtaglig i de nämnda fallen, eftersom en fysisk egendom respektive en 

nyttjanderätt av avgörande betydelse för verksamhetens bedrivande står på 

spel för svaranden. I 2018 års fall synes den bristande återställbarheten 

primärt ha avsett entreprenörens rätt att bestämma över sin verksamhet under 

tiden för utförandet av de aktuella arbetena. Som tingsrätten påpekade hade 

entreprenören fortfarande rätt till ersättning för arbetet i enlighet med 

entreprenadavtalet. Därtill garanterade säkerheten ekonomisk kompensation 

för skada vid ogillad talan. Mot denna bakgrund finns det möjligen skäl att 

ifrågasätta om bristande återställbarhet verkligen borde tillmätas avgörande 

betydelse i en situation som den i NJA 2018 s. 189.319  

 

En särskild fråga är om tredjemans- och allmänintressen får och bör beaktas 

i proportionalitetsbedömningen. De få rättsfall som överhuvudtaget 

behandlar frågan avser den situationen att säkerhetsåtgärden påverkar tredje 

                                                 
316 NJA 2018 s. 189, p. 26. Enligt Westberg (2020), s. 128, kan beslutsskälen tolkas så att 

de bristande återgångsmöjligheterna var utslagsgivande för beslutet att avslå 

säkerhetåtgärdsansökan.  
317 Jfr NJA 2018 s. 189, p. 26. Att HD inte klargjorde vilka olägenheter som åsyftades gör 

avgörandet svårtolkat.  
318 Ekelöf m.fl. (2018), s. 36.  
319 Westberg (2004d), s. 282 ff. anför att det på intet sätt är givet hur icke-ekonomiska 

skador ska behandlas.  Han nämner fallet AD 1990 nr 44, där sökandens avsevärda 

ekonomiska intresse av att undgå konkurrens från en tidigare anställd ansågs väga över den 

inskränkning i svarandes personliga frihet som ett vitesförbud mot konkurrerande 

verksamhet enligt en konkurrensklausul innebär. Domstolens ståndpunkt baserades på att 

svaranden, som tidigare varit ägare i bolaget, fått en väldigt hög ersättning vid försäljningen 

av sina aktier till den dåvarande ägaren. Den ersättningen bedömdes ha utgjort 

kompensation även för olägenheterna konkurrensklausulen medförde. Med tanke på den 

speciella ekonomiska situationen och att konkurrensklausuler länge ansetts kunna 

genomdrivas provisoriskt med säkerhetsåtgärder (jfr NJA II 1943:1 s. 186), är det dock 

vanskligt att dra några paralleller till den frihetsinskränkning åläggande om utförande av 

entreprenadarbeten innebär för entreprenören som företag.  
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man negativt på olika sätt. I ett hovrättsfall hade sändningsrättigheterna till 

en fotbollsliga upplåtits till ett TV-bolag. Avseende ett visst antal matcher har 

dock sändningsrättigheterna upplåtits även till ett annat TV-bolag. Hovrätten 

förbjöd, i linje med det förstnämnda bolagets yrkande, rättighetsupplåtaren 

att tillåta eller möjliggöra det andra bolagets direktsändningar av matcherna. 

Det andra bolagets intresse av att få sända de matcher de hade förvärvat 

rättigheterna till beaktades av hovrätten. Sammantaget bedömdes dock 

sökandens intresse vara så starkt att det vägde över svarande- och 

tredjemansintresset.320 Möjligen medförde den omedelbara kopplingen 

mellan säkerhetsåtgärden och tredje mans möjlighet att utöva sin förvärvade 

rätt att det var fråga om ett sådant specialfall där tredjemansintresset kan 

beaktas.321 I ett annat fall innebar den begärda säkerhetsåtgärden att 

svaranden skulle förbjudas att på en bolagsstämma rösta på ett visst mot 

parternas aktieägaravtal stridigt vis. Hovrätten ansåg att det inte var aktuellt 

att ingripa i bolagets förhållanden på det sätt sökanden yrkade.322 

 

Att tredjemansintressen i svensk praxis endast har beaktats på svarandesidan, 

kan möjligen tas till intäkt för att det i stort sett saknas utrymme för sådana 

hänsynstaganden till stöd för säkerhetsåtgärdens beviljande.323 En principiell 

åtskillnad mellan de intressen som kan beaktas till respektive parts förmån 

strider dock mot den ovan förespråkade likabehandlingen av parterna.324 

Åtskillnaden ligger däremot i linje med uppfattningen att 

proportionalitetsprövningen primärt är avsedd att skydda svaranden mot 

alltför långtgående ingrepp.325 Det har förekommit svenska fall där det 

framstått som tänkbart att åtminstone delvis basera beviljande av 

säkerhetsåtgärdsansökan på andra intressen än sökandens. I NJA 2018 s. 189 

kunde, som ovan nämnts, de befintliga hyresgästernas intresse av omgående 

isolering av det utrymme som entreprenören lämnade oisolerat möjligen 

beaktats.326 I ett annat tidigare nämnt fall förbjöd tingsrätten ett 

tillverkningsbolag att avbryta leveranser av sjukvårdsprodukter till ett 

försäljningsbolag som sålde produkterna till landstingens sjukhus. Av 

tingsrättsbeslutet framgår ingenting som tyder på att domstolen alls tog 

ställning till om det allmänna intresset av tillgång till sjukvårdsprodukter 

utgjorde skäl för beslutet. Observera att avgörandet inte innehöll några 

uppgifter om att sökandens försäljning var av betydelse för sjukvårdens 

tillgång till de aktuella produkterna.327 Det går därmed inte att fastställa om 

det överhuvudtaget fanns ett allmänintresse av säkerhetsåtgärden.  

                                                 
320 SH Ö 2848-08, beslut 2008-04-25. Notera att tingsrätten gjorde motsatt bedömning.  
321 Westberg (2004d), s. 325 ff.  
322 HVS Ö 1531-89, beslut 1989-12-06. Notera att säkerhetsåtgärden, i motsats till 

sändningsrättighetsfallet, inte berövade tredje man en rättighet. Det beror på att bolaget inte 

hade rätt att kräva att en aktieägare skulle rösta på ett visst sätt eller rösta överhuvudtaget.  
323 Westberg (2004d), s. 320 ställer sig exempelvis tveksam till vilken vikt domstolarna 

skulle fästa vid att tredje man eventuellt gynnas av en säkerhetsåtgärd.  
324 Jfr. avsnitt 3.5.2.  
325 Gregow (2014), s. 89; jfr Westberg (2004d), s. 205 f. 
326 En förklaring till avsaknaden av avgöranden som beaktar tredjemansintressen på 

sökandesidan skulle kunna vara att sådana intressen alltid måste åberopas av part för att 

beaktas. Mot detta står dock att tredjemansintresset beaktades på svarandesidan i det 

nämnda sändningsrättighetsfallet utan att svaranden åberopade det intresset.  
327 Jfr HSB Ö 200-97, beslut 1997-04-11. 



 61 

 

Det är naturligtvis vanskligt att dra några säkra slutsatser utifrån den torftiga 

rättspraxis som presenteras ovan. Stödet för att tillmäta tredjemans- och 

allmänintressen vikt i någon betydande utsträckning synes dock på sin höjd 

vara osäkert. Lagmotivens ordalydelse stödjer endast en avvägning mellan 

parternas motstridiga intressen.328 I normalfallet kan antagligen andra 

intressen inte beaktas. Från den skisserade huvudregeln ger hovrättspraxis vid 

handen att undantag kan göras för det fall att säkerhetsåtgärden har en 

omedelbar negativ inverkan på tredje mans rätt eller annars är särskilt 

ingripande för denne. Praxis saknar, som ovan nämnts, klargörande 

uttalanden angående beaktande av tredjemansintressen på sökandesidan. Det 

förefaller dock något tveksamt att motsatsvis tolka bristen på vägledande 

avgöranden som att sådana hänsynstaganden är uteslutna. Den argumentation 

som förs angående livsnödvändighetsundantagets tillämplighet i typfall 3 

ovan är exempelvis relevant även här.329 I 2018 års fall talade HD dels om 

sökandens nytta, dels om skälen för åtgärden. Det andra uttalandet öppnar 

möjligen för beaktande av andra intressen än sökandens. I någon mening 

utgör även tredjemansintressen skäl för åtgärden. 

 

Allmänintressen har inte beaktats uttryckligen i svensk praxis. Westberg gör 

i detta avseende återkommande jämförelser med engelsk rätt, där 

allmänintressen har tillmätts betydelse i flera fall. Allmänintresset av tillgång 

till ett livräddande läkemedel mot hjärtsjukdomar har exempelvis ansetts 

utgöra skäl för att neka en säkerhetsåtgärd, som innebar att försäljning av 

läkemedlet förbjöds.330 Det är inte uteslutet att även svenska domstolar skulle 

vara benägna att ta hänsyn till allmänintressen avseende motsvarande 

livsnödvändigheter.331 I ett annat engelskt fall har en fastighetsägare, utan 

framgång, försökt förbjuda en idrottsförenings störande aktiviteter på ett 

angränsande markområde. Förbudet beviljades inte, eftersom det allmänna 

intresset av idrottsutövning ansågs väga över det privata intresset av att i lugn 

och ro kunna nyttja en fastighet.332 Spontant framstår det allmänna intresset 

av idrottsutövning och fritidsaktiviteter som otydligt. Mot bakgrund av det 

svaga stöd som beaktande av allmänintressen vid beslut om säkerhetsåtgärder 

redan har i svensk rätt, förefaller det ytterst osannolikt att en svensk domstol 

skulle vara beredd att fästa vikt vid den typen av allmänintressen.333 

 

Att ett fristående allmänintresse antagligen inte kan beaktas innebär inte 

nödvändigtvis att allmänintressen är irrelevanta i samtliga fall.  Westberg 

menar att ett tungt vägande samhällsintresse eventuellt kan utgöra skäl för att 

ålägga en entreprenör att återuppta en avbruten entreprenad, förutsatt att 

                                                 
328 Prop. 1980/81:84, s. 230. Se också Westberg, SvJT 1990, s. 173. 
329 Jfr avsnitt 3.4.2.3.3.  
330 Roussel-Uclaf v. GD Searle & Co Ltd [1977] FSR 125. 
331 Jfr Westberg (2004d), s. 328. Enligt NJA 2018 s. 189, p. 19, finns utrymme för förtida 

domsverkställighet när sökandens anspråk rör livsnödvändigheter för sökanden. Möjligen 

kan det faktum att livsnödvändigheter står på spel för parterna eller någon annan få 

betydelse på båda sidor i proportionalitetsprövningen.  
332 Miller v. Jackson [1977] QB 966. Jfr även Kennaway v. Thompson [1981] QB 88 samt 

Coventry v. Lawrence [2014] UKSC 13.  
333 Jfr Westberg (2004d), s. 329 f.  
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sökanden själv är bärare av samhällsintresset.  I enlighet härmed krävs det att 

staten eller en kommun är beställare. Han nämner entreprenader avseende 

sjukhus och försvarsanläggningar som exempel.334 Vad Westberg synes 

förespråka är ett slags indirekt hänsynstagande till allmänintressen. I strikt 

mening är det beställarens intresse av att påbörja eller fortsätta sin verksamhet 

som beaktas. Detta intresse skulle, med Westbergs synsätt, göra sig särskilt 

starkt gällande när verksamheten avser tjäna ett angeläget allmänintresse. Det 

rättsliga stödet för en sådan ordning är oklart. Överlappningen mellan 

allmänintresset och partsintresset bör hur som helst innebära att 

förutsättningarna för att i någon mån beakta allmänintresset är bättre än 

annars.335 

 

3.5.3 Proportionalitetsprövningen i typfallen  

Först och främst ska det betonas att proportionalitetsprövningen är ett 

moment som ger domstolarna relativt fria tyglar, varför det är närmast 

omöjligt att uttala sig om hur ett enskilt fall skulle bedömas. Vad som är 

möjligt är däremot att, mot bakgrund av ovanstående faktorer, framhålla 

sådant som talar för respektive emot att en säkerhetsåtgärd anses 

proportionerlig.  

 

Typfall 1 överensstämmer i hög grad med NJA 2018 s. 189. Beställarens 

potentiella skador är i första hand ekonomiska och består främst i minskade 

hyresintäkter samt skadeståndsskyldighet. Det synes också finnas en viss risk 

för att beställaren drabbas mera långsiktigt på så sätt att lokalerna blir svårare 

att hyra ut vid ett senare tillfälle. Mot detta ska dock ställas att entreprenaden 

avser uppförande av en helt ny byggnad. Med tanke på att entreprenören 

avbröt arbetet efter halva kontraktstiden antas ungefär hälften av 

entreprenadarbetena återstå. I jämförelse med NJA 2018 s. 189, där det var 

fråga om att omvandla ett vindsutrymme till ett antal lägenheter, förefaller ett 

åläggande om återupptagande av arbetet och fullgörande av 

entreprenadavtalet kräva att entreprenören utför än mer omfattande 

byggnadsarbeten. Att en fullständig avetablering inte har genomförts mildrar 

visserligen kraven på entreprenören något. Säkerhetsåtgärden förutsätter 

dock en sådan omfattande inskränkning i entreprenörens rätt att bestämma 

över sin verksamhet, att den inte torde vara proportionerlig i förhållande till 

nämnda skäl för åtgärden.  

 

I typfall 2 riskerar beställaren också att drabbas av ekonomiska skador, i form 

av minskade publikintäkter samt kostnader för hyra av en ersättningsarena i 

Norge. Av fallbeskrivningen framgår inte hur långt framskriden 

entreprenaden är. I enlighet med resonemanget ovan är förutsättningarna för 

att proportionalitetsprövningen utfaller till beställarens fördel bättre om 

åläggandet endast kräver att entreprenören utför mindre arbeten. Att 

entreprenören skyndsamt måste genomföra en nyetablering på arbetsplatsen 

                                                 
334 Westberg (2020), s. 128.  
335 Denna ståndpunkt kan härledas till utgångspunkten att enbart partsintressen ska beaktas i 

proportionalitetsprövningen. Jfr Westberg (2004d), s. 327.  
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talar mot att bevilja ett åläggande om återupptagande av arbetet. Som 

utgångspunkt kan inte de ekonomiska konsekvenserna för beställaren 

rättfärdiga ett sådant ingrepp i entreprenörens rätt att disponera sina resurser 

fritt. Det gäller åtminstone när de arbeten entreprenören tvingas utföra inom 

ramen för säkerhetsåtgärden är av mera omfattande natur. I fallet riskerar 

emellertid beställaren, OS-arrangören, att inte kunna genomföra OS-

tävlingarna som planerat. Förlusten av möjligheten att arrangera OS-tävlingar 

kan inte kompenseras ekonomiskt i efterhand. Det är dock inte givet att 

beställarens intresse av att arrangera OS-tävlingarna som planerat ska ha 

företräde framför entreprenörens intresse av att inte bindas till ett projekt 

denne inte anser sig skyldig att fullgöra.336 Här ska graden av respektive parts 

intresse inte behandlas statiskt, eftersom intresset i någon mån är glidande på 

båda sidor. På entreprenörens sida är styrkan i intresset att undgå 

inskränkning av rätten att fritt bestämma över verksamheten beroende av 

arbetenas omfattning och varaktighet. För beställaren antas styrkan i intresset 

av att arrangera vissa OS-tävlingar vara beroende av dessa tävlingars 

påverkan på OS-arrangemanget och den folkfest som nämns i 

fallbeskrivningen. Den skisserade prövningsmodellen innebär att prövningen 

sannolikt utfaller till beställarens fördel om de aktuella tävlingarna är 

avgörande för hela OS-arrangemangets dragningskraft, samtidigt som 

säkerhetsåtgärden enbart tvingar entreprenören att utföra byggnadsarbeten av 

mindre omfattning, och vice versa. Även om beställarens intresse av att 

tävlingarna arrangeras enligt plan inte i sig är ekonomiskt, kan eventuellt 

skridskotävlingarnas andel av de totala biljettintäkterna användas som ett 

mått på detta intresse.  

 

Utöver intressemotsättningen ovan kan beställarens möjlighet att anlita en ny 

entreprenör för de kvarvarande arbetena inverka på 

proportionalitetsbedömningen. Baserat på att arbetet behöver återupptas 

omedelbart förefaller denna möjlighet vara relativt begränsad, vilket talar för 

beviljande av säkerhetsåtgärden. Utrymmet för att anlita en ny entreprenör 

kan eventuellt också vara mindre om arbetet är särskilt komplext. Något tungt 

vägande allmänintresse av att skridskoarenan färdigställs i tid finns sannolikt 

inte. Med tanke på att arenan inte antas nyttjas i någon högre utsträckning 

efter OS kan allmänintresset knappast avse behovet av idrottsanläggningar. 

Dessutom kan arenan ändå färdigställas efter OS. Argumentationen skulle 

istället få inriktas på tillfället att beskåda OS-tävlingar på svensk mark samt 

chansen att inspirera framförallt ungas idrottsutövande. Mot bakgrund av det 

tveksamma stödet för beaktande av allmänintressen i svensk rätt är antagligen 

utrymmet för hänsynstagande till så pass vaga intressen obefintligt.337 

 

                                                 
336 Just denna jämförelse handlar om att gradera två i hög utsträckning irreparabla skador i 

förhållande till varandra, jfr Westberg (2004d), s. 284 ff. 
337 Jfr Westberg (2004d), s. 329 f. Notera att det är möjligt att argumentera för att sökanden, 

den svenska OS-arrangörsorganisationen, uppbär allmänintresset ovan, även om den 

formellt inte tillhör det allmänna. I jämförelse med behovet av sjukhuslokaler eller 

försvarsanläggningar är dock det ifrågavarande allmänintresset så svagt att det ändå inte bör 

beaktas.  
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Typfall 3 skiljer sig från de andra på så sätt att det redan av fallbeskrivningen 

framgår att säkerhetsåtgärden inte avses omfatta hela entreprenaden, utan kan 

begränsas till de arbeten som krävs för att förhindra vattenläckage. I 

jämförelse med NJA 2018 s. 189, där entreprenaden avsåg omvandling av ett 

vindsutrymme till ett antal lägenheter, talar arbetenas omfattning inte lika 

starkt mot förordnande av säkerhetsåtgärden. Utöver att arbetena i typfallet 

antagligen är mindre tidskrävande synes de inte heller förutsätta att lika 

många yrkesgrupper eller kompetenser involveras i projektet. Att 

entreprenören inte har avbrutit entreprenaden innebär också att arbetet kan 

fortsätta utan att några särskilda förberedande åtgärder, såsom nyetablering 

på arbetsplatsen, vidtas.338 Sammantaget medför ovanstående att 

olägenheterna för entreprenören vid beviljande av säkerhetsåtgärden inte är 

lika stora som i 2018 års fall.  

 

På beställarsidan riskerar utebliven säkerhetsåtgärd att få vissa ekonomiska 

konsekvenser, såsom kostnader för den ytterligare renovering som ett 

vattenläckage kommer att kräva. I grunden är beställaren antagligen 

berättigad till ersättning för dessa kostnader. Ersättningsrätten skyddar dock 

endast sökanden i efterhand.339 Det kan dessutom vara osäkert om svaranden 

har förmåga att betala ett framtida skadestånd. Oförmåga i detta avseende kan 

tala för beviljande av säkerhetsåtgärden.340 Av fallbeskrivningen framgår 

dock inget angående sökandens betalningsförmåga. Utöver de omedelbart 

ekonomiska effekterna förefaller det rimligt att beakta att sökandens 

planering av verksamheten delvis kommer att omkullkastas av ett 

vattenläckage. Det beror på att allt det dittills utförda arbetet, och mer därtill, 

skulle behöva göras om. Därigenom blir det ursprungliga entreprenadavtalet, 

med dess färdigställandetid, i praktiken överspelat. Fallbeskrivningen 

indikerar att även ett kortare avbrott i det planerade arbetet riskerar att 

medföra vattenläckage och efterföljande fuktskador. Att det tidsmässiga 

utrymmet för att anlita en ersättningsentreprenör är nästintill obefintligt är 

ytterligare en faktor som talar till beställarens fördel. Enligt tidigare avsnitt är 

det oklart om hyresgästernas intresse av att kunna bo kvar i bostäder av 

acceptabel standard kan beaktas till stöd för ett förbud mot upphörande med 

arbetet. Alla andra faktorer som talar för säkerhetsåtgärden, i kombination 

med att entreprenörens intresse av att undgå densamma framstår som något 

svagare, gör hur som helst att ett förbud mot upphörande med arbetet bör 

anses vara proportionerligt.341 

                                                 
338 Det faktum att entreprenaden inte har avbrutits innebär att säkerhetsåtgärden till sin art 

kan bli förbud istället för åläggande. Proportionalitetsbedömningens utfall bör dock inte 

bero på säkerhetsåtgärdens art i sig, jfr avsnitt 3.5.2.2. 
339 Jfr diskussionen angående ställande av säkerhet i avsnitt 3.5.2.2. 
340 Westberg (2004d), s. 272 ff., argumenterar för att sökandens skyddsbehov ökar i takt 

med svarandens oförmåga att betala ett kommande skadestånd. Total betalningsoförmåga 

kan innebära att beslut om säkerhetsåtgärd är det enda sättet att skydda sökanden. Jfr GH Ö 

427-18, beslut 2018-04-27. I fallet var det visserligen inte fråga om svarandens förmåga att 

betala skadestånd. Hovrätten fäste dock avgörande betydelse vid att det förelåg betydande 

risk för att sökanden inte skulle kunna betala sin hyresskuld, varvid man beviljade en 

säkerhetsåtgärd i form av avhysning.  
341 Tredjemansintresset skulle, om det överhuvudtaget beaktas, alltså enbart vara en av 

många faktorer. Tredjemansintresset blir således inte ensamt avgörande för 

proportionalitetsprövningens utfall.  
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3.6 Precisionskravet  

Enligt NJA 2018 s. 189 förutsätter en säkerhetsåtgärds lämplighet att den 

yrkade åtgärden har en viss grad av precision. Motsvarande krav framgår av 

NJA 2017 s. 457, där säkerhetsåtgärden avsåg omhändertagande av material 

som utgjorde företagshemligheter. Innan preciseringskravet diskuteras mer 

ingående ska det påpekas att detta krav gör sig gällande med samma styrka 

avseende fullgörelseyrkanden i den reguljära tvistemålsprocessen. I båda 

fallen behöver svaranden få klart för sig vad den har att göra, liksom den som 

ska bedöma utdömandet av ett eventuellt vite måste kunna avgöra om 

förordnandet har efterlevts eller inte.342 Preciseringskravet syftar just till att 

ge svaranden respektive den som ska ta ställning i verkställighetsfrågan 

tydliga besked om vad den förstnämnde har att göra. De faktiska kraven på 

ett säkerhetsåtgärdsyrkandes innehållsliga precision synes bestämmas utifrån 

vad som fordras för att uppnå detta syfte.343 Gregow uttrycker i detta avseende 

att en säkerhetsåtgärds innebörd bör vara noggrant preciserad för att undvika 

tveksamheter.344 Utöver ändamålsskäl får själva förekomsten av ett 

precisionskrav i någon mån även stöd av lagtextens ordalydelse. Av 

åtgärdsexemplifieringen i 15 kap. 3 § andra stycket RB framgår att en 

säkerhetsåtgärd kan bestå i förbud att utöva viss verksamhet eller företa viss 

handling. Uttrycket ”viss” ger vid handen att säkerhetsåtgärden inte kan vara 

alltför allmänt hållen.  

 

Westberg, till vilken HD hänvisar i 2018 års fall, anför att preciseringskravet 

huvudsakligen är inriktat på två aspekter av sökandens yrkande om 

säkerhetsåtgärd.345 Yrkandet ska enligt honom innehålla en entydig, klar och 

fullständig beskrivning av såväl handlingen svaranden ska åläggas att tåla, 

underlåta eller vidta som föremålet för handlingen. Handlingens föremål i ett 

entreprenadfall avser de arbeten entreprenören ska åläggas att återuppta eller 

förbjudas att upphöra med.346 Kraven på entydighet, klarhet och 

fullständighet hämtar Westberg stöd för i ett fall, där hovrätten konstaterade 

att ett vitessanktionerat åläggande om vidtagande av viss handling måste vara 

entydigt, klart och fullständigt.347 I NJA 2018 s. 189 uttryckte dock HD, trots 

hänvisningen till Westberg, endast att handlingen och föremålet för den måste 

vara klara för svaranden.348 Utifrån ordalydelsen förefaller Högsta 

domstolens uttalande ställa något lägre krav på precision.  

 

Nämnda formulering synes öppna för att precisionskravets omfattning kan 

variera beroende på svarandens insikter och kunskap. En sådan ordning stöds 

                                                 
342 Jfr Westberg (2004b), s. 249. 
343 Jfr NJA 2018 s. 189, p. 23 och 27. Jfr NJA 2017 s. 457, p. 11.  
344 Gregow (2014), s. 149. 
345 Observera att det är sökandens yrkande som läggs till grund för ett eventuellt 

förordnande om säkerhetsåtgärd, jfr Westberg (2004b), s. 249. 
346 Westberg (2004b), s. 248. 
347 HVS Ö 1248-89, beslut 1989-10-09.  
348 NJA 2018 s. 189, p. 23. Jfr p. 27, där HD talar om att svaranden måste ges ”tydliga 

besked”.  
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i viss utsträckning av konsumententreprenadfallet NJA 1985 s. 397 II.349 

Hovrätten ålade, i linje med yrkandet, svaranden att avhjälpa förekommande 

fel bestående i fuktinträngning i en garagebyggnad. Svaranden överklagade 

domen och argumenterade i HD för att åläggandet var oklart, såtillvida att det 

saknade anvisningar om vad som skulle åtgärdas och hur åtgärdandet skulle 

ske. Högsta domstolen framhöll dock att ett mera allmänt hållet åläggande får 

godtas om utredningen inte möjliggör precisering av de olika åtgärder som 

behöver utföras. Vidare uttalade HD att åläggandet i sådana fall innebär att 

entreprenören på ett fackmässigt sätt ska vidta de åtgärder som undanröjande 

av fuktinträngningens bakomliggande orsaker förutsätter. Möjligen kan 

avgörandet tolkas så att ålägganden utan konkreta anvisningar avseende 

arbetsåtgärder kan vara tillräckligt precisa när svaranden är en professionell 

entreprenör.350 Prejudikatets räckvidd är hur som helst eventuellt föremål för 

vissa begränsningar. För det första synes ett allmänt hållet åläggande inte 

accepteras om utredningen i målet gör det möjligt att precisera vilka arbeten 

entreprenören behöver utföra. För det andra gällde det ifrågavarande målet en 

konsumententreprenad. Det är rimligt att ställa högre krav på att beställaren 

vidtar utredningsåtgärder och preciserar sitt yrkande i kommersiella 

entreprenadförhållanden. Kanske gäller det särskilt i de fall beställaren har 

projekterat entreprenaden. För det tredje avsåg målet felavhjälpande, medan 

de entreprenadsituationer denna uppsats fokuserar på gäller utförande av 

entreprenadarbetena från början. I de sistnämnda fallen är det antagligen 

svårare för entreprenören att veta vad ett mera allmänt åläggande innebär, 

särskilt med tanke på att fackmässighetskravet inte ger någon omedelbar 

vägledning för vilka arbeten entreprenaden omfattar. Sammantaget medför 

ovanstående att relevansen av NJA 1985 s. 397 II vid bedömning av 

precisionskravets omfattning i situationer motsvarande NJA 2018 s. 189 är 

osäker.  

 

I 2018 års fall yrkade beställaren att entreprenören skulle åläggas att återuppta 

entreprenadarbetena och fullgöra sina övriga skyldigheter enligt 

entreprenadavtalet.351 Enligt HD var det fråga om fullgörande av ett 

förhållandevis omfattande entreprenadavtal. Ett förordnande i enlighet med 

yrkandet ansågs inte ge ett tillräckligt tydligt besked om vad svaranden hade 

att göra för att efterleva beslutet.352 HD diskuterade inte en möjlig utformning 

av ett tillräckligt precist säkerhetsåtgärdsyrkande. Rent allmänt är 

entreprenadavtal inte sällan omfattande och komplicerade.353 Typiskt sett 

består de av många handlingar som behöver läsas tillsammans och tolkas i 

ljuset av varandra.354 Möjligen medför komplexiteten och svårigheten att 

överblicka entreprenörens åtagande att precisionskravet bör ägnas extra 

uppmärksamhet i entreprenadfall.355  

                                                 
349 Notera att målet inte avsåg säkerhetsåtgärd utan fullgörelse genom dom. Enligt ovan gör 

dock preciseringskravet sig lika starkt gällande i båda fallen.  
350 Jfr Westberg (2020), s. 129, not 32.  
351 Mot bakgrund av att det i realiteten är samma arbeten som avses får antagligen 

motsvarande krav på precision gälla vid yrkande om förbud mot upphörande med arbetet. 
352 NJA 2018 s. 189, p. 27.  
353 Ingvarson & Utterström, SvJT 2015, s. 23. 
354 Jfr kompletteringsregeln i AB 04 kap. 1 § 2. 
355 Jfr avsnitt 3.3.1. 
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Westberg anser att yrkandet i praktiken måste innehålla en uppräkning av alla 

konkreta byggnadsarbeten som säkerhetsåtgärden omfattar.356 Det är inte helt 

klart om Westberg med ”alla konkreta byggnadsarbeten” menar 

entreprenadens något mer övergripande arbeten eller dessa arbetens samtliga 

delmoment. Den förra tolkningen innebär att det exempelvis är tillräckligt att 

yrkandet anger att markarbeten, armering och sedermera gjutning ska utföras 

på ett visst ställe. Den andra tolkningen förutsätter att markarbetenas, 

armeringens och gjutningens alla delmoment preciseras. Westberg har 

tidigare uttryckt att praxis varken talar för ett särskilt högt eller för ett särskilt 

lågt precisionskrav.357 För att inte yrkandet ska bli alldeles oöverskådligt är 

angivande av de övergripande arbetena eventuellt tillräckligt, särskilt med 

tanke på att entreprenören redan innan ett avbrott sker är insatt i projektet.358 

Ett alltför detaljerat säkerhetsåtgärdsbeslut kan dessutom öka risken för att 

beslutet kringgås, på så sätt att svaranden underlåter att utföra de delmoment 

som inte uttryckligen anges i förordnandet.359 

 

Den ovan förespråkade precisionsgraden har visst stöd i praxis. I NJA 2017 

s. 457 bedömdes precisionskravet vara uppfyllt när säkerhetsåtgärden avsåg 

omhändertagande av samtliga exemplar av företagshemligheter. De olika 

företagshemligheterna, såsom konstruktionsuppgifter och 

konstruktionsritningar för vissa verktyg, prislistor, kunduppgifter samt 

kundregister, angavs uttryckligen. Dessutom gällde omhändertagandet både 

fysiskt och digitalt lagrade företagshemligheter. HD krävde inte närmare 

precisering av dokumentens innehåll.360 Omhändertagande av 

företagshemligheter är emellertid någonting helt annat än utförande av 

entreprenadarbeten. Det tidigare nämnda värmeanläggningsfallet kan 

däremot i högre grad liknas vid entreprenadsituationerna. I det fallet 

accepterade både tingsrätten och hovrätten ett åläggande om installation av 

en oljetank, anslutning av oljetanken till fastighetens värmeanläggning samt 

återställande av värmeanläggningen i funktionsdugligt skick.361 Trots att det 

antagligen fanns utrymme för ytterligare precisering av de olika åtgärdernas 

delmoment ställde domstolarna inga sådana krav.362  

 

I ett fall fordrade tingsrätten inte att sökanden konkretiserade sitt yrkande 

överhuvudtaget. Istället godtog domstolen ett yrkande som enbart sade att 

svaranden skulle förbjudas att underlåta fullgörelse av vissa avtal om 

taxiförmedlingstjänster. Notera dock att rätten inte uttalade sig angående 

                                                 
356 Westberg (2020), s. 123. Han öppnar dock för att yrkandet eventuellt kan ha en mera 

generell utformning när entreprenören har tagit fram en tids- och åtgärdsplan för de olika 

arbetenas utförande, jfr s. 129 f. Om yrkandet hänvisar till entreprenörens egen plan för 

arbetena menar Westberg att yrkandet kan vara tillräckligt precist. Jfr entreprenörens 

skyldighet att ta fram tidplan enligt AB 04 kap. 4 § 1.  
357 Westberg (2004b), s. 252. 
358 Jfr NJA 1985 s. 397 II ovan.  
359 Westberg (2004b), s. 251 f.   
360 NJA 2017 s. 457, p. 15.  
361 HSB Ö 1814-98, beslut 1998-11-12. 
362 Notera att domstolarna inte uttryckligen behandlade frågan om precision i 

värmeanläggningsfallet. 
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precisionskravet specifikt.363 Yrkandena i detta underrättsfall och NJA 2018 

s. 189 överensstämmer såtillvida att de avser fullgörande av relativt 

långvariga avtal, men saknar konkretisering av fullgörandets olika 

beståndsdelar. Av 2018 års avgörande att döma var ett viktigt, eller till och 

med avgörande, skäl för domstolens slutsats i precisionsfrågan att parterna 

inte bara var oense om skyldigheten att fullgöra avtalet, utan också om vilka 

arbeten som ingick i entreprenörens åtagande.364 Underrättsbeslutet saknade 

uppgifter angående parternas inställning till avtalens omfattning och innehåll. 

Kanske var själva innebörden av en fullgörelse otvistig. Det går åtminstone 

att argumentera för att enighet i detta avseende bör vara en omständighet som 

påverkar precisionskravets nivå. Om parterna är överens om avtalsinnehållet 

förstår svaranden i högre utsträckning vad han har att göra för att efterleva 

förordnandet. 

 

För beställaren är det enklast att uppfylla precisionskravet i typfall 3, eftersom 

yrkandet kan begränsas till de arbeten som undvikande av vattenläckage 

förutsätter. Därmed inte sagt att beställaren kan underlåta att konkretisera 

dessa arbeten. Möjligen vore ett mera allmänt yrkande angående ”arbetena 

som krävs för att undvika vattenläckage” tillräckligt i något fall. Det torde, i 

enlighet med NJA 1985 s. 397 II, då gälla fall där beställaren svårligen kan 

utreda och ange de faktiska arbetena. Kanske förutsätter godtagande av ett 

mera allmänt yrkande också att beställaren i någon mån intar en underlägsen 

ställning i relation till entreprenören, även om det inte rör sig om ett 

konsumentförhållande.365 Av fallbeskrivningen framgår emellertid inga 

uppgifter om vare sig utredningsproblem eller parternas styrkeförhållande. I 

typfall 1 och 2 synes beställaren vara ute efter att entreprenören åläggs att 

återuppta och fullgöra samtliga arbeten, varför yrkandet oundvikligen blir 

mer omfattande än i typfall 3. Som utgångspunkt måste yrkandena i det första 

och andra typfallet åtminstone innehålla konkretiseringar av entreprenadens 

återstående övergripande arbeten. 

 

                                                 
363 SH Ö 1614-96, beslut 1996-04-17. Hovrätten ändrade sedermera tingsrättens beslut på 

grund av att sökanden förde en fastställelsetalan i huvudsaken. 
364 NJA 2018 s. 189, p. 27. 
365 Jfr ovanstående diskussion angående NJA 1985 s. 397 II och eventuella begränsningar i 

prejudikatets räckvidd.  
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4 Avslutande diskussion  

I denna uppsats har möjligheten att, med tillämpning av 15 kap. 3 § RB, 

förbjuda en entreprenör att upphöra med arbetet alternativt ålägga en 

entreprenör att återuppta avbrutna entreprenadarbeten undersökts. Det finns, 

som nämnts vid flera tillfällen, inga bärande skäl för att göra någon principiell 

skillnad på åläggandet och förbudet, eftersom åtgärderna som utgångspunkt 

ställer samma krav på entreprenören. Möjligen kräver åläggandet ibland att 

entreprenören vidtar fler förberedande åtgärder, såsom nyetablering på 

arbetsplatsen. Betydelsen av att åläggandet eventuellt förutsätter något mer 

omfattande ansträngningar av svaranden får bedömas inom ramen för 

proportionalitetsprövningen.  

 

Ett åläggande eller förbud enligt ovan kommer oundvikligen i konflikt med 

förbudet mot förtida verkställighet på så sätt att sökandens rätt, helt eller 

delvis, tillgodoses redan genom åtgärden. Enligt NJA 2018 s. 189 är sådana 

säkerhetsåtgärder endast lämpliga under mycket speciella förhållanden. 

Åtgärden måste vidare ha mycket påtaglig betydelse för beställaren. Dessa 

uttalanden kringskär naturligtvis kraftigt tillämpningsområdet för 

civilprocessuella säkerhetsåtgärder i entreprenadtvister. Beställare kan, och 

bör, uppfatta uttalandena som en signal om att det i normala fall inte är någon 

idé att ansöka om säkerhetsåtgärd för att hålla igång entreprenadarbetet. 

Vanligtvis orsakar försenat färdigställande primärt beställaren vissa 

kostnadsökningar och intäktsminskningar samt eventuell 

skadeståndsskyldighet gentemot de egna medkontrahenterna. Sådana effekter 

kan i regel kompenseras i efterhand. Det ligger i sakens natur att vanligt 

förekommande situationer knappast faller under det HD benämner ”mycket 

speciella förhållanden”. Ovan nämnda ekonomiska konsekvenser torde 

därmed inte i sig motivera en säkerhetsåtgärd. Det gäller åtminstone så länge 

de ekonomiska konsekvenserna inte hotar beställarens verksamhets 

överlevnad.  

 

Exkludering av normalfallen från tillämpningsområdet innebär inte att det 

saknas fall där säkerhetsåtgärdsbeslutet i högsta grad är diskutabelt. Denna 

uppsats ger snarast stöd för att det, inom ramen för de undantag från förbudet 

mot förtida verkställighet Högsta domstolen anförde i 2018 års avgörande, 

finns relativt många fall som på intet sätt har någon given utgång. Utrymmet 

för tillämpning av 15 kap. 3 § RB i entreprenadfall blir dessutom inte mindre 

av att uppräkningen av undantagssituationer inte är uttömmande. I denna 

uppsats har byggnation av anläggningar avsedda att användas vid ett särskilt 

tillfälle framhållits som en möjlig undantagssituation, eftersom 

entreprenadens värde eller relevans går förlorad om den inte färdigställs i tid. 

Sådana entreprenader avser exempelvis arenor tänkta att användas under ett 

visst idrottsmästerskap. Anläggningar för konserter och andra tillfälliga 

kulturarrangemang bör bedömas på motsvarande sätt. 

Livsnödvändighetsundantaget synes också kunna omfatta flera fall, särskilt 

de som kan kopplas till privatpersoners boendestandard. Sammantaget synes 
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undantagsfallen inte vara så speciella som de vid en första påsyn kan verka. 

Min uppfattning är att det i detta avseende finns en viss diskrepans mellan 

domstolens allmänna uttalanden om ”mycket speciella förhållanden” och de 

uttryckliga undantagssituationerna i NJA 2018 s. 189. Till undvikande av en 

alltför vidsträckt och icke avsedd tillämpning av undantagssituationerna bör 

HD i framtiden ta chansen att mer specifikt uttala sig om dessa situationer.366 

Möjligheten till sådana uttalanden fanns egentligen redan i 2018 års fall. Det 

främsta problemet med det avgörandet är att Högsta domstolens beslutsskäl 

till stor del saknar motivering, vilket har påtalats vid flera tillfällen. Mot 

denna bakgrund får en tillämpning av 15 kap. 3 § RB i de entreprenadfall som 

detta arbete behandlar tills vidare hållas relativt öppen. Det är åtminstone 

alldeles för drastiskt att stänga dörren för möjligheten att tillämpa 

bestämmelsen, såsom vissa praktiskt verksamma entreprenadjurister har 

gjort.367  

 

Föregående stycke ger uttryck för att restriktiviteten avseende 

civilprocessuella säkerhetsåtgärders tillämpning i entreprenadtvister inte ska 

överdrivas. Det gäller åtminstone så länge nya prejudikat inte preciserar 

undantagsfallen och tydligare begränsar deras tillämpningsområde. Å andra 

sidan innebär det faktum att flera fall teoretiskt sett kan falla under de 

uttryckliga undantagen från förbudet mot förtida verkställighet ingalunda 

någon generös tillämpning. Tvärtom är tillämpningsområdet fortfarande 

begränsat. Rent allmänt utgör säkerhetsåtgärdsinstitutet i sig ett undantag från 

utgångspunkten att svaranden inte ska utsättas för tvångsingrepp före dom. I 

linje härmed lämnas endast ett litet utrymme för särskilt ingripande 

säkerhetsåtgärder, såsom fullgörande av avtalsprestationer. En annan aspekt 

som förtjänar att lyftas fram är att beviljande av en säkerhetsåtgärd förutsätter 

att åtgärden passerar flera ”hinder”. Proportionalitetsprövningen och 

precisionskravet medför exempelvis att säkerhetsåtgärden kan nekas även om 

någon av undantagssituationerna i NJA 2018 s. 189 föreligger. 

Kombinationen av lämplighetsrekvisitets olika sidor inskränker 

tillämpningsområdet för 15 kap. 3 § RB. Parterna i säkerhetsåtgärdsprocessen 

behöver vara medvetna om att den begärda åtgärdens lämplighet kommer att 

granskas i flera avseenden. Om utsikterna till framgång är små i någon eller 

några delar av prövningen, är det med tanke på ombudskostnaderna möjligen 

inte värt att ens ansöka om säkerhetsåtgärd. 

 

I praktiken är beställaren inte enbart intresserad av att domstolen förordnar 

om en säkerhetsåtgärd innebärande att entreprenören ska fortsätta arbetet. Det 

är minst lika viktigt att arbetena som utförs inom ramen för säkerhetsåtgärden 

fortlöper smidigt och utan några ytterligare konflikter mellan parterna. Ett 

utdraget och konfliktfyllt utförande av de förelagda arbetena förtar delvis 

säkerhetsåtgärdens syfte, nämligen att säkerställa entreprenadens framdrift i 

väntan på dom och därigenom undvika de negativa konsekvenserna av ett 

försenat färdigställande. I avsnitt 1.1 anfördes att entreprenaders komplexitet 

ställer höga krav på parternas dialog och samarbetsförmåga. Förordet till AB 

                                                 
366 Notera att undantaget för tryggande av fortlöpande prestationer redan har tillämpats på 

ett högst tveksamt sätt, jfr GH Ö 427-18, beslut 2018-04-27 och avsnitt 3.4.2.3.2. 
367 Eidem & Sahlberg (2018). 
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04 respektive ABT 06 innehåller motsvarande synpunkter. Bland annat 

framhålls behovet god kommunikation, samverkan, förtroende och öppenhet 

mellan parterna. Det är svårt att se hur en sådan relation skulle kunna fungera 

på ett bra sätt när entreprenören, mot sin egentliga vilja, tvingas fortsätta 

arbetet. Notera att risken för kommunikations- och samarbetsproblem i 

parternas relation även gör sig gällande vid en dom avseende fullgörelse av 

entreprenadarbeten. Kanske innebär den långt framskridna tvisten att risken 

är än mer framträdande vid dom. Eftersom en god relation mellan parterna är 

särskilt viktig i entreprenader förefaller det rimligt att beakta 

förutsättningarna för relationen i lämplighetsprövningen. HD gjorde dock 

inga sådana överväganden i 2018 års fall, åtminstone inte uttryckligen. 

Domstolen fokuserade på de allmänt gällande delarna av 

lämplighetsrekvisitet. Betydelsen av en god relation mellan parterna under 

förordnandets giltighetstid synes snarare kunna hänföras till den 

ospecificerade delen av lämplighetsrekvisitet, som möjliggör anpassning 

utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Mot bakgrund av att parternas 

relation kan påverka säkerhetsåtgärdens effektivitet, vore det ett alternativ att 

överväga relationsaspekten vid prövningen av åtgärdens ändamålsenlighet.368 

 

Begränsningen av säkerhetsåtgärders tillämplighet i entreprenadtvister till 

”mycket speciella förhållanden” samt den stora osäkerhet som råder kring de 

uttryckliga undantagsfallens omfattning, innebär att beställare i allmänhet 

behöver överväga sina alternativ. I tvisteförebyggande syfte bör beställaren 

till att börja med välja entreprenör med omsorg.369 Om tvist väl uppstår är det 

ur kostnadssynpunkt och för den framtida relationen sannolikt mest 

fördelaktigt för båda parter att nå en överenskommelse angående utförandet 

av det kvarvarande arbetet. När alla förlikningsmöjligheter är uttömda har 

beställaren två huvudsakliga valmöjligheter. Den första möjligheten är att i 

en vanlig fullgörelseprocess yrka att entreprenören ska färdigställa 

entreprenaden. Utöver att utrymmet för att döma i enlighet med ett sådant 

yrkande inte är helt givet innebär detta alternativ också att entreprenaden, i 

brist på säkerhetsåtgärd, kommer att stå stilla under domstolsprocessens gång. 

Därmed är en fullgörelsetalan knappast ett sätt att undvika konsekvenserna 

av en kraftigt försenad entreprenad. Möjligen skulle beställaren vara benägen 

avvakta en dom i de fall det är särskilt betydelsefullt att en viss entreprenör 

utför arbetet, såsom när entreprenören besitter en särskild och för projektet 

nödvändig kompetens. Beställarens andra möjlighet är att häva 

entreprenadavtalet, upphandla en ny entreprenör för utförande av de 

resterande arbetena samt begära skadestånd av den ursprunglige 

entreprenören.370 Utkrävande av ekonomisk ersättning är dock sällan 

problemfritt. Det gäller inte minst i de fall entreprenörens avbrott eller 

planerade avbrott i arbetet är ett uttryck för ekonomiskt trångmål. Å andra 

sidan innebär en ny upphandling att beställaren åtminstone kan minimera 

andra ekonomiska och icke-ekonomiska konsekvenser av ett försenat 

färdigställande. Det gör att hävning och ny upphandling sannolikt är den mest 

framkomliga vägen för beställare när en säkerhetsåtgärd inte kan beviljas.  

                                                 
368 Jfr avsnitt 3.3.1. 
369 Jfr Deli (2019).  
370 Deli (2019). 
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