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Abstract 
 

 

This paper treats remedies for breach of contract from a law and economics perspective. More 

particularly, it concerns the remedies for breach when the promisor – here, the seller of 

movables – fails to perform his promise, namely the remedies of specific performance, damages 

and rescission.  

 

The legal prerequisites for relief from the duty to perform a contractual promise set out in the 

Swedish 23 § Sale of Goods Act seem to induce inefficient incentives for breach, since they 

compel the seller to perform under circumstances when a breach of the contract would produce 

a higher level of common welfare gains for the contracting parties. However, the level of 

welfare losses produced from such a duty is limited by the consideration of reasonableness 

enacted therein. Furthermore, common welfare losses can be reduced if the contracting parties 

renegotiate the contract and the promisor is allowed to perform at a later point when his costs 

of performance has decreased. There are a number of provisions in both the domestic Sale of 

Goods Act and in the international sales convention, CISG, that, in my opinion, can be viewed 

as encouraging the contracting parties to renegotiate the contract and achieve a welfare-

enhancing result. 

 

The promisee’s expectation interest is rarely met by the level of damages that a promisor can 

be obliged to pay to the promisee. It seems like such a deficit is greater under an application of 

the provisions in the Sale of Goods Act than it would be under an application of CISG. This 

would imply that the former Act brings about more inefficient incentives for breach than the 

latter. However, the system of diversification of losses in the Sale of Goods Act seems to reduce 

such a deficit in the end and with that, the differences in terms of efficient incentives.  

 

The rules governing the promisee’s right to rescission in the Sale of Goods Act can, according 

to my opinion, be considered as more efficient than the corresponding provisions in CISG due 

to an overall greater regard for the promisor’s interests.  
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1. INLEDNING 

1.1 Ämnet 
Genom ikraftträdandet av den nya köplagen (1990:931) introducerades en indelning i direkta 

och indirekta förluster i den svenska köprättsliga regleringen.1 Av indelningen följer numera 

att den kontraktsbrytande parten endast ska ersätta den skadelidande parten för dennes direkta 

förluster om avtalsbrottet inte föranleddes av försumlighet på den kontraktsbrytande partens 

sida. Uppfyllandet av den skadelidandes intresse att bli ersatt enligt sina förväntningar på 

avtalet (det positiva kontraktsintresset) syntes därigenom till viss del bero på frågan om den 

kontraktsbrytande partens försumlighet. Köprättens påföljdsbestämmelser tar i regel sikte på 

just den skadelidande partens skiftande intressen av uppfyllelse eller befrielse från avtalet vid 

motpartens kontraktsbrott. Likväl kan påföljderna sägas ha en betydande inverkan på hur den 

kontraktsbrytande parten väljer att handla eller inte handla under avtalsförhållandet. 

 

Enligt den rättsekonomiska teoribildningen har kontraktsrättsliga påföljder en 

handlingsdirigerande verkan som incitament för parterna att vidta eller inte vidta vissa åtgärder. 

Teorin om efficient gör gällande att skadeståndet kan åstadkomma incitament för avtalsparterna 

att ta effektiva beslut om prestation eller avtalsbrott vid en punkt då parternas gemensamma 

välstånd maximeras, så länge ersättningen till den skadelidande parten motsvarar dennes 

positiva kontraktsintresse. Som framhållits ovan leder dock skadeståndsrättsliga regler likt 

köplagens bestämmelser om indirekta förluster till att ersättningen sällan motsvarar den 

skadelidandes alla förluster, vilket leder till ineffektiva avtalsbrott.  

 

”Damages below the perfect level cause the promisor to breach too often, and 

damages above the perfect level cause the promisor to perform too often(…)”2 

 

Teorin om efficient breach ger uttryck för en brytning mot den inom svensk avtalsrätt 

grundläggande principen om pacta sunt servanda. Mot bakgrund av teorin blir 

påföljdsregleringens främsta uppgift inte att sanktionera brott mot principen utan istället skapa 

effektiva incitament att antingen prestera eller bryta mot avtalet beroende på vad som lämpar 

sig bäst för parternas gemensamma välstånd.3 

																																																								
1 Håstad, Köprätt (7 u. 2013), s. 59.  
2 Cooter, Ulen, Law & Economics (6 u. 2016), s. 289.  
3 Se metodavsnitt 1.3.1.2 nedan för en närmare beskrivning av begreppet välstånd.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att visa vilken betydelse kontraktsrättsliga påföljdsbestämmelser kan 

ha för säljarens incitament till effektiva avtalsbrott och för köparens incitament till 

skadebegränsningar. Jag har även som ambition att försöka beskriva de välståndsförluster som 

kan uppstå på grund av en ineffektiv påföljdsreglering.  

 

Eftersom uppsatsens syfte har sin grund i teorin om efficient breach ska detta begrepp utredas 

närmare. Påföljdsbestämmelsernas utformning är sedan avgörande för om parterna kan 

förväntas handla effektivt och bryta avtalet just när det gemensamma välståndet är maximerat. 

Frågorna att besvara är; (i) hur påföljdsbestämmelser bör utformas för att skapa incitament till 

effektiva kontraktsbrott; och (ii) hur de svenska kontraktsrättsliga bestämmelserna är 

utformade samt; (iii) vilka rättsekonomiska hänsyn som kan sägas inrymmas däri.  

	
Jag hoppas att min uppsats kan bidra till en ökad förståelse för vilken typ av ekonomisk verkan 

de olika avtalsrättsliga påföljderna kan ha för de parter som tillgriper och påbördas dem. Min 

egen erfarenhet under juristutbildningen är att studenter blir väl införstådda i hur lagregler ska 

tillämpas men mindre ofta ges möjlighet att förstå rättstillämpningens följder på ett djupare 

plan. Domarperspektivets framträdande roll på juristutbildningen lämnar begränsad plats till 

sådana alternativa perspektiv på specifika rättsområden och mot det har jag ingen som helst 

personlig kritik att framföra, men jag vill ändå påstå att förståelsen av rättstillämpningens 

rättsekonomiska utfall och resultat är en allmänt viktig kunskap för såväl den rådgivande som 

den lagberedande juristen, särskilt vad gäller de rättsområden som inbegriper dispositiv rätt där 

avtalsparternas egna val eller icke-val av rättsregler kan avgöra avtalsförhållandets utfall och 

bestånd.  

 

Mitt eget intresse för förmögenhetsrättsliga frågor väcktes ganska kort in på juristutbildningen 

vid Stockholms universitet och tog fart under efterföljande specialkurser i kommersiell 

avtalsrätt. Intresset för det ekonomiska perspektivet på rätten uppstod under en kurs i 

rättsekonomi som jag läste på min utbytestermin i Mannheim, Tyskland. Där och då fick jag ny 

insikt om hur regleringar på olika sätt påverkar de subjekt gentemot vilka dess för- eller påbud 

är riktade, och vilken betydelse utformningen av en viss bestämmelse kan ha för parternas 

gemensamma intresse av välståndsmaximering.  
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1.3 Metod 

1.3.1 Rättsdogmatisk metod 
Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka huruvida kontrakträttens påföljdssystem är effektivt 

eller ineffektivt för maximerandet av parternas gemensamma välstånd anser jag att de 

rättsekonomiska analysverktygen lämpar sig bäst som huvudsaklig metod. En betydande del av 

undersökningen kommer dock att ägnas åt att utreda gällande rätt för kontraktsrättsliga 

påföljder. Vid utredningen av gällande rätt tillämpas den rättsdogmatiska metoden. Påföljderna 

enligt gällande rätt kommer sedan att ställas mot den rättsekonomiska idealutformningen av 

samma påföljder för att avgöra vilka incitament den svenska kontraktsrättsliga regleringen kan 

sägas ge parterna.  

  

1.3.2 Rättsekonomisk metod 

1.3.2.1 Allmänt om den metodologiska inriktningen 

Det kan ibland framstå som att analysen av gällande rätt görs de lege ferenda när resonemang 

om påföljdsbestämmelsernas grad av effektivitet förs fram. Det är endast bestämmelsernas 

inslag av rättsekonomisk hänsyn som utreds – andra, måhända med rättsekonomin 

konkurrerande intressen lämnas huvudsakligen utanför utredningen men kan ändå komma att 

noteras. Analysen ska därför inte tolkas som en subjektiv värdering av gällande rätt utan kan 

närmast betecknas som en rättsekonomisk analys de lege lata.  

	
Den rättsekonomiska metoden kan delas in i två inriktningar – deskriptiv och normativ 

rättsekonomi. Den deskriptiva rättsekonomin beskriver olika rättsreglers grad av rationalitet 

och effektivitet utifrån ett ekonomiskt perspektiv utan att lägga någon direkt värdering i hur 

rättsreglerna är utformade. Den normativa rättsekonomin anlägger ett värderande perspektiv på 

rätten och försöker ge svar på frågan om hur rättsregler bör utformas för att uppnå ekonomisk 

effektivitet i största möjliga utsträckning, med argument för varför just rättsekonomisk hänsyn 

bör ges en framträdande plats i utformningen av rättsregler.4 Eftersom syftet med min uppsats 

är att beskriva påföljders relativa grad av effektivitet ur ett rättsekonomiskt perspektiv är 

metoden jag tillämpar främst deskriptiv. Det ska dock framhållas att den teoribildning som jag 

använder mig av för att presentera påföljdernas rättsekonomiska verkan som incitament är att 

betrakta som normativ eftersom de redogör och argumenterar för en alternativ rättstillämpning 

																																																								
4 Dahlman C m.fl., Rättsekonomi – En introduktion (2 u. 2004), s. 70.  
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där ekonomiska intressen ställs framför andra intressen. Jag ställer således en normativ 

rättsekonomisk teori om påföljdsreglering mot gällande rätt och tillämpar en deskriptiv ansats 

för att beskriva de rättsekonomiska inslagen i de bestämmelser som uppsatsen tar sikte på att 

utreda.  

 

Rättsekonomisk analys intar ibland ett internt juristperspektiv, i den bemärkelsen att 

rättsekonomiska överväganden sker vid tillämpningen av rättsreglerna, vilket kan ha betydelse 

på marginalen, inte minst i rättstillämpningen. Denna typ av analys har ett normativt inslag. Det 

rättsekonomiska angreppssätt som tillämpas i uppsatsen har ett motsatt, externt perspektiv. De 

rättsekonomiska fördelarna med ett visst val åberopas inte för att jämka rätten i någon viss 

riktning, även om en sådan funktion kan utläsas i rättstillämpningen.5 

 

Den rättsekonomiska metoden som sådan erbjuder en rad olika typer av konceptuella och 

matematiska verktyg som bland annat används för att identifiera och bedöma vilka typer av 

effekter ett påbud eller ett förbud har på det eller de subjekt gentemot vilka sanktionerna riktas. 

Rättsliga sanktioner kan enligt rättsekonomin liknas vid prissättning vad gäller dess 

handlingsdirigerande verkan: på samma sätt som (rationella) konsumenter svarar på 

prishöjningar genom att konsumera mindre av en viss vara antas personer, fysiska och juridiska, 

avstå från sanktionerade handlingar i högre grad ju hårdare sanktionen framstår för personen 

ifråga.6 Den rättsekonomiska analysen grundar sig på ett antal grundläggande 

mikroekonomiska antaganden, bland annat om hur individer söker maximera sin egen nytta 

genom rationella val. 

 

1.3.2.2 Nytta och rationalitet 

Den mikroekonomiska teoribildningen utgår ifrån att alla individer söker maximera sin egen 

nytta genom rationella val. Den rationella individen antas vidare kunna rangordna de alternativ 

som hon har framför sig och värdera dem olika mot bakgrund av hur väl de uppfyller det 

tilltänkta ändamålet. Att maximera sin nytta innebär att man väljer det alternativ som på bästa 

sätt uppfyller ändamålet.7 I likhet med Cooter och Ulen framhåller Dahlman att ett val kan anses 

rationellt under förutsättning att individen har möjlighet att jämföra alla alternativ och 

																																																								
5	Se t.ex. NJA 1993 s. 149, NJA 2011 s. 454, NJA 2013 s. 1174, p. 17, och NJA 2015 s. 3, p. 13. 	
6 Cooter, Ulen, Law & Economics (6 u. 2016), s. 3. 	
7 Cooter, Ulen, Law & Economics (6 u. 2016), s. 13.  
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rangordna dem efter sitt värde och att individen därtill är konsekvent i värderingen av sina val.8 

Denna syn på individens förmåga att göra rationella val är dock inte oemotsagd inom den 

ekonomiska teoribildningen. Dess beteendevetenskapliga gren, på engelska kallad behavioural 

economics, gör gällande en kritik mot denna vedertagna mikroekonomiska syn på rationalitet 

och menar att individens kognitiva förmåga är begränsad av individens psykologiska 

betingelser (bounded rationality) vilket leder till att man ibland misslyckas med att fatta beslut 

som maximerar sin nytta.9 

 

1.3.2.3 Välstånd och effektivitet 

Det mikroekonomiska svaret på varför individer strävar efter att maximera sin nytta är att man 

söker tillfredsställelse. Välstånd är måttet på tillfredsställelse mätt i pengar.10 I den 

angloamerikanska doktrinen som behandlas nedan används uttryck som net benefit gains och 

net benefit losses för att beskriva välståndsförändringar av olika slag som en viss reglering anses 

föranleda.11 I det följande översätts dessa begrepp till nettovinster och nettoförluster.   

 

Fördelningen av resurser mellan två eller flera nyttomaximerande individer kan vara mer eller 

mindre effektiv. Den mikroekonomiska teoribildningen inbegriper en rad olika definitioner av 

effektivitet som syftar till att beskriva hur fördelningen av resurser kan effektiviseras. Relevant 

för denna undersökning är främst Pareto-effektivitet och Kaldor Hicks-effektivitet, två olika 

typer av verktyg som definierar tillfredsställandet av individuella preferenser. Ett tillstånd är 

Pareto-effektivt om det inte går att öka en aktörs nytta utan att samtidigt minska nyttan för den 

andra parten. Dock tillåts ingen vidare fördelning som skulle innebära minskad nytta för en 

part, även om nettovinsten för den andra parten är relativt sett större än den förra partens 

nettoförlust. Principen om Kaldor Hicks-effektivitet löser denna brist; en allokering av resurser 

är Kaldor Hicks-effektiv så länge B rent teoretiskt kan tänka sig att kompensera A för den 

förlust som en allokering av resurser från A till B innebär. 12 Det ska noteras att en kompensation 

faktiskt inte behöver ske, det centrala är att fastställa den relativa skillnaden i värderingen av 

resurserna ifråga när en allokering av resursen medför effektivitetsvinster.13 Av det sagda kan 

																																																								
8 Dahlman C m.fl., Rättsekonomi – En introduktion (2 u. 2004), s. 19f.  
9 Vandenberghe A, Behavioural Approaches to Contract Law, i De Geest G. (Ed.), Contract Law and 
Economics (2011) s. 401.  
10 Dahlman C m.fl., Rättsekonomi – En introduktion (2 u. 2004), s. 79.  
11 Se bl.a. Mahoney i De Geest (Ed.), Contract Law and Economics (2011) s. 159. 	
12 Dahlman C m.fl., Rättsekonomi – En introduktion (2 u. 2004), s. 54 – 56.  
13 Cooter, Ulen, Law & Economics (6 u. 2016), s. 42.  
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framhållas att en effektivisering i fördelningen av resurser mellan två eller flera 

nyttomaximerande parter skapar en gemensam nettovinst, vilket innebär ett ökat gemensamt 

välstånd. Effektivitet kan i det avseendet sägas vara eftersträvansvärt. 

 

1.3.2.4 Reservationspris och kvasiränta 

När en säljares reservationspris för en viss vara eller tjänst, dvs. det pris till vilket hon värderar 

varan ifråga, är lägre än en potentiell köpares reservationspris för samma vara uppstår ett 

transaktionsintresse parterna sinsemellan där en transaktion till ett pris någonstans mellan de 

två reservationspriserna skulle vara ömsesidigt gynnande för parterna. Den positiva skillnaden 

mellan två reservationspris är förhandlingsobjektets kvasiränta. En genomförd transaktion 

förverkligar kvasiräntan vilket innebär att parterna får en vinst (eng. individual surplus) 

motsvarande den positiva skillnaden mellan avtalat pris och sitt eget reservationspris. 

Transaktionens välståndsvinst är lika med den förverkligade totala kvasiräntan.14 

 

förhandlingsobjektets värde för A ./.  förhandlingsobjektets värde för B  

= kvasiränta innan transaktion/välståndsvinst efter transaktion 

 

1.3.2.5 Transaktionskostnader 

Givet dessa fundamentala marknadskrafter som den mikroekonomiska teorin gör gällande, med 

rationella nyttomaximerande aktörer som ständigt söker öka sin egen nytta genom rationella 

val borde man kunna anta att transaktioner kommer att ske närhelst en part värderar sin egen 

vara till ett lägre värde än en annan part värderar samma vara. Verkligheten är dock sådan att 

potentiella transaktioner ständigt passerar förbi oss och förblir ogenomförda trots att de bär alla 

förutsättningar att bibringa såväl individuell som samhällsekonomisk vinst. Enligt den 

mikroekonomiska teorin finns en del av svaret i förekomsten av transaktionskostnader.  

 

Alla transaktioner är förenade med olika typer och nivåer av kostnader som krävs för att 

genomföra den tilltänkta transaktionen. Transaktionskostnader kan i stora drag delas in i tre 

kategorier: kontaktskostnader, kontraktskostnader och kontrollkostnader. Kostnaden för 

kontakt avser det bruk av resurser som krävs för att hitta en särskild säljare eller köpare av en 

viss prestation. Säljaren har dock i det här förhållandet många gånger, om inte alltid, tillgång 

till mer information om köpeobjektet än köparen (informationsförhållandet mellan köparen och 

																																																								
14 Dahlman C m.fl., Rättsekonomi – En introduktion (2 u. 2004), s. 75 – 77. 	
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säljaren är asymmetriskt). Alla kostnader som krävs för att så lång möjligt utjämna detta 

förhållande, ex. en köpares kostnader att undersöka om det finns några dolda fel vid köp av 

fastighet eller liknande, utgör kostnader för kontakt. Kontraktskostnaden å andra sidan avser de 

kostnader parterna bär under avtalsförhandlingarna. Kontrollkostnader består slutligen av alla 

kostnader för åtgärder som behöver vidtas för att försäkra sig om att medkontrahenten uppfyller 

sin del av avtalet, till exempel undersökning av prestationen efter avlämnandet, reklamation om 

fel anses föreligga, anlitande av inkassoföretag eller att föra talan mot motparten.15  

 

1.4 Material och forskningsläge 
Materialet som ligger till grund för uppsatsen är främst förarbeten, juridisk doktrin och rättsfall.  

Redogörelsen för påföljdernas rättsekonomiska verkan grundar sig i huvudsak på 

angloamerikansk doktrin. Detta beror på att det inte, så långt jag har funnit, bedrivits svensk 

forskning i det specifika ämnet i någon betydande utsträckning. Per Samuelsson uttalade efter 

ett besök i USA i syfte att studera hur den rättsekonomiska forskningen kring aktiebolagsrätten 

har bedrivits, att vi (i Sverige) ”även här på ett seriöst sätt måste ta till oss forskningsrön från 

ekonomisk analys och inte stanna vid intuitiva och godtyckligt valda hänvisningar till 

ekonomiska resonemang”.16 Uttalandet åsyftade förvisso det forskningsläge som rådde 1997 

men det är såvitt jag har funnit i princip oförändrat, särskilt med avseende på kontrakträttens 

område.   

 

Det angloamerikanska doktrinära underlaget är å andra sidan väldigt omfattande, så pass att det 

inte rimligen går att få en översiktlig bild över vad som skrivits och behandlats däri om 

kontraktsrättens ekonomi under den här uppsatsens ram. Från att tidigare ha varit ett fält isolerat 

till särskilda rättsområden kom rättsekonomin under 1960-talet att träda in på samtliga juridiska 

fält, mycket tack vare en rad forskningspublikationer som påvisade den rättsekonomiska 

metodens allmänna tillämpbarhet på juridiska frågor av vitt skilda slag. Den kommersiella 

avtalsrätten var inget undantag: idag utgör den rättsekonomiska analysen av kontraktet ett 

centralt inslag i amerikansk rättstillämpning, juridisk doktrin och undervisning på 

juristutbildningarna.17 

 

																																																								
15 Dahlman C m.fl., Rättsekonomi – En introduktion (2 u. 2004), s. 84 – 87. 	
16 Samuelsson P., Om rättsekonomins uppkomst och inverkan på den aktiebolagsrättsliga forskningen, 
SvJT 1997 s. 2. 
17 Samuelsson P, s. 7.  
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Vid utforskandet av svensk rätt har svenska rättskällor använts, men beträffande CISG, som är 

del av svensk rätt enligt lagen (1987:822) om internationella köp, har praxis och doktrin från 

utländska och transnationella källor hämtats. När väl rättsfall från underrätter diskuteras i 

uppsatsen används de främst för att förtydliga eller underbygga förhållanden som har slagits 

fast i förarbeten eller i rättspraxis. Det kan även nämnas att vissa utländska instrument såsom 

The Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichment diskuteras. Det nu nämnda 

instrumentet är en brett accepterad vägledning för domare i angloamerikanska domstolar 

utgiven av the American Law Institute.18 

 

1.5 Avgränsningar 
Jag har valt att behandla påföljder vid dröjsmål avseende köp av varor mellan näringsidkare där 

köplagen (1990:931) (KöpL) är tillämplig. Påföljdsregleringen i köplagen kommer därtill att 

jämföras med bestämmelser i lagen (1987:822) om internationella köp (CISG) i syfte att öka 

mätbarheten. Undersökningen av köplagens bestämmelser tar dock mest plats i 

undersökningen.  Att undersökningen begränsas till påföljder vid just dröjsmål beror på att den 

rättsekonomiska teori som tillämpas återkommer till dröjsmålet som avtalsbrott. Förklaringen 

därtill är förmodligen att dröjsmålet bättre än varudefekter och andra grunder för fel åskådliggör 

den avtalsbrytande partens möjligheter att själv påverka valet mellan prestation eller avtalsbrott. 

Jag har vidare valt att begränsa uppsatsen till kommersiella avtalsförhållanden eftersom 

relevant konsumentlagstiftning inbegriper så pass mycket konsumentskyddande aspekter och 

bestämmelser att en rent rättsekonomisk utredning av bestämmelser inte skulle vara särskilt 

givande. 

  

																																																								
18 McCamus, J., The Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichment (2011) s. 439.		
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2. PÅFÖLJDERNAS RÄTTSEKONOMISKA VERKAN 

2.1 Inledning och disposition 
I det följande ska redogöras för kontraktsrättsliga påföljders rättsekonomiska verkan. I 2.2 

redogörs kort för rättsekonomins syn på avtalet som ett verktyg för välståndsökningar ex ante 

avtal (innan avtals ingående) och utfall ex post (efter avtalsingåendet). I 2.3 utreds vad som 

åsyftas med effektiva avtalsbrott (efficient breach) och effektiva påföljder. I 2.4 utreds sedan 

rättsekonomins syn på de påföljder som är föremål för analys i denna uppsats. Eftersom de 

flesta påföljderna som ska utredas är dispositiva från vilka parterna kan avvika genom avtal om 

de så vill, ska det i avsnitt 2.2.4 klargöras vilken rättsekonomisk betydelse som dispositiva 

respektive tvingande regler kan sägas ha för ett avtalsförhållande i rättsekonomisk mening.  

 

2.2 Välståndsförväntningar ex ante avtal och dess utfall ex post 
Viljan att ingå avtal kan, som Paul G. Mahoney framhåller, sägas grunda sig på var parts 

värdering av medkontrahentens prestation som relativt högre än den prestation parten själv 

utlovar genom avtalet, där avtalet syftar till att förbättra båda parternas välstånd.19 Avtalet kan 

med andra ord sägas syfta till att åstadkomma en Pareto-effektivisering av partsförhållandet där 

parterna utnyttjar den kvasiränta som uppstår av den relativa värderingen av ett visst 

avtalsobjekt, med en gemensam nettovinst som förväntat resultat. Michael D. Knobler beskriver 

på liknande sätt att den ekonomiska teorin fokuserar på kontraktsrättens roll som ett sorts 

verktyg för att styra frivilliga utbyten mellan parter som, innan avtals ingående, antas vara 

välståndshöjande.20 

 

Dessa värderingar ex ante avtal kan dock vara baserade på bedömningar om framtida utfall som 

inte alltid stämmer. Om de faktiska utfallen visar sig avvika från vad parterna förväntade sig 

kan det hända att endera part inser att kostnaden för prestation enligt avtalet överstiger den vinst 

som parten räknade med i avtalet. Mahoney benämner situationen som en ”regret contingency”, 

det vill säga en ångersituation där parten ifråga skulle föredra att inte prestera och heller inte 

motta prestation enligt avtalet.21 Det ska noteras att transaktionen under en ångersituation dock 

fortfarande kan tänkas resultera en gemensam nettovinst i det fall den presterande partens 

																																																								
19 Mahoney P., Contract remedies: general, i De Geest (Ed.), Contract Law and Economics (2011), s. 
155. 
20 Knobler M., A Dual Approach to Contract Remedies, Yale Law and Policy Review (2012), s. 418. 
21 Mahoney i De Geest (Ed.), Contract Law and Economics (2011), s. 155.	
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förlust på grund av avtalet är mindre än medkontrahentens vinst därav. Om däremot 

omständigheter ex post avtals ingående leder till att den presterande partens kostnader för 

avtalsenlig prestation överstiger medkontrahentens värdering av prestationen uppstår en 

gemensam nettoförlust.22 Under en hypotetisk situation där ingen av parterna har möjlighet att 

göra några påföljder gällande mot sin medkontrahent vid händelse av avtalsbrott så kan den 

kontraktsbrytande parten sägas ha incitament att bryta kontraktet när hans egen nettovinst för 

avtalsbrott överstiger den för avtalsenlig prestation, oavsett hur pass hög medkontrahentens 

nettovinst kan tänkas vara.  

 

2.3 Efficient breach 
Som framhållits ovan framhåller rättsekonomin välståndsökningar som eftersträvansvärda och 

välståndsminskningar som oönskade. I rättsekonomisk mening ska de avtalsrättsliga 

påföljderna härvid fungera som handlingsdirigerande sanktioner (incitament) för den 

kontraktsbrytande parten att handla på ett sätt så att den partsgemensamma nettovinsten, det 

vill säga det gemensamma välståndet, maximeras.23 Olika typer av påföljder ger vidare olika 

typer av incitament för avtalsparterna och rättsekonomins fråga att besvara härvid är vilken 

påföljd som maximerar parternas gemensamma välstånd.24 

 

Cooter och Ulen redogör för en beslutsfunktion efter vilken den kontraktsbrytande parten bör 

handla för att maximera den gemensamma nettovinsten i situationer där en presterande part 

befinner sig i en ångersituation. 𝑁"# +	𝑁"& utgör summan av avtalsparternas gemensamma 

nettoresultat vid prestation medan 𝑁'# +	𝑁'& utgör nettoresultat vid avtalsbrott. För att ett 

avtalsbeteende (i bemärkelsen valet mellan prestation och avtalsbrott) ska vara effektivt krävs 

att den presterande parten X följer funktionen:  

 

Figur 2.3 

𝑁"# +	𝑁"&	³	𝑁'# +	𝑁'& = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝑁"# +	𝑁"& ≤ 	𝑁'# +	𝑁'& = 𝑎𝑣𝑡𝑎𝑙𝑠𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡	25 

																																																								
22 Knobler, Yale Law and Policy Review (2012) s. 418. 
23 Mahoney i De Geest (Ed.), Contract Law and Economics (2011), s. 156. 
24 Cooter, Ulen, Law & Economics (2016), s. 289. 
25 Funktionen är översatt men direkt tagen ur Cooter, Ulen, s. 289. Npx/Nbx = den kontraktsbrytande 
partens nettoresultat av prestation och avtalsbrott, Npy/Nby = den skadelidande partens nettoresultat 
av prestation och avtalsbrott.  
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Vad gäller dröjsmål med leverans kan sägas att den presterande parten således alltid bör prestera 

i tid om det gemensamma nettoresultatet för tidsenlig leverans är större än eller lika stor som 

det gemensamma nettoresultatet av avtalsbrott, och motsatsvis bryta mot avtalet om det 

gemensamma nettoresultatet för avtalsbrott är lika stor eller överstiger det gemensamma 

nettoresultatet för avtalsenlig prestation. Mahoney uttrycker detta som att avtalsenlig prestation 

är effektivt om köparens kostnader för avtalsbrott överstiger säljarens vinst därav.26 Mätt i 

nyttoenheter (som dock ger mått på välfärd och inte välstånd) kan det enligt mig exemplifieras 

enligt följande: 𝐾(−30) 	+ 𝑆20 = −10 i välfärdsförluster vid avtalsbrott. Om säljaren 

presterar kostar det honom 20 medan köparen tjänar 30 vilket innebär att transaktionen uppbär 

en välfärdsvinst om 10. Ett avtalsbrott är följaktligen att betrakta som effektivt och önskvärt ur 

ett rättsekonomiskt perspektiv när den kontraktsbrytande parten handlar på så sätt att det 

gemensamma nettoresultatet (det gemensamma välståndet) maximeras. Så är fallet när 

köparens kostnader för avtalsbrott understiger säljarens vinst därav. Ett påföljdssystem är vidare 

att betrakta som effektivt om det ställer upp sanktioner som dirigerar den kontraktsbrytande 

partens handlande mot ett sådant beteende, och ineffektivt om systemet ger incitament som 

motverkar ett sådant beteende.27  

 

Eisenberg har framhållit att teorin om efficient breach har varit inflytelserik främst i normativ 

bemärkelse medan dess positivistiska betydelse har varit mer begränsad. Icke desto mindre, 

framhåller Eisenberg, kan tas för givet att om teorin hålls som riktig bidrar den med en logisk 

grund för att sätta gränser för köparens rätt till fullgörelse eftersom en sådan rätt förhindrar 

effektiva avtalsbrott.28 

 

2.4 Påföljdernas grad av effektivitet och verkan som incitament 

2.4.1 Skadestånd (money damages) 
Enligt Cooter och Ulen kan den presterande parten vid så kallade sharp dealing contracts (avtal 

där den kontraktsbrytande parten inte behöver ta hänsyn till en långvarig avtalsrelation) antas 

bryta mot avtalet och, vad avser dröjsmål, leverera efter avtalad tid närhelst ett avtalsbrott 

framstår som mer gynnsamt för honom än avtalsenlig prestation. Förhållandet kan illustreras i 

																																																								
26 Mahoney i De Geest (Ed.), Contract Law and Economics (2011), s. 156f.	
27 Cooter, Ulen, Law & Economics (2016), s. 289. 
28 Eisenberg, The Theory of Efficient Breach and the Theory of Efficient Termination (2004) s. 9.  
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följande beslutsfunktion där 𝑁"# och 𝑁'# avser nettovinsten för prestation respektive 

avtalsbrott på samma sätt som i figur 2.3 ovan medan 𝐸'# avser den ersättning som en viss 

skadeståndsrättslig regel ålägger X att betala Y vid dennes avtalsbrott: 

 

Figur 2.4 

𝑁"#	³	𝑁'# − 𝐸'# = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝑁"# 	≤ 	𝑁'# −	𝐸'# = 𝑎𝑣𝑡𝑎𝑙𝑠𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡	29 

 

Det ska noteras att denna beslutsfunktion gör anspråk på att förutse hur den presterande parten 

kommer att handla medan figur 2.3 ovan endast redogör för hur parten bör handla för att 

maximera den gemensamma nettovinsten. Cooter och Ulen kallar den förra funktionen för 

”ideally efficient commitment” och den senare funktionen för ”actual efficient commitment”.30 

Värdet av 𝐸'# bestäms sedan av vilken skadeståndsrättslig regel som tillämpas på 

kontraktsbrottet. Mahoney framhåller härvid exemplet att höga vitesbelopp eller skadestånd 

med bestraffande syften (punitive damages) rent teoretiskt kan sägas reducera sannolikheten 

för avtalsbrott till nära noll eftersom den presterande partens kostnader för kontraktsbrott då är 

avsevärt mycket högre än hans kostnader för avtalsenlig prestation.31 I linje med det sagda kan 

konstateras att ju lägre värde som ges 𝐸'# genom tillämpningen av en viss skadeståndsregel 

desto större blir sannolikheten att den presterande parten bryter avtalet. 

 

2.4.1.1 Skadeståndsrättsliga principer och deras motiverande intressen  
Definitionen av en viss skadeståndsrättslig princip, utmynnande i skadeståndsrättsliga regler, 

görs ofta med hänsyn till det intresse av ersättning som ett kontraktsbrott har väckt hos den 

skadelidande. Skadestånd enligt det positiva kontraktsintresset enligt svensk kontraktsrätt är 

exempelvis, som ska utvecklas närmare nedan, utformat mot bakgrund av den icke 

kontraktsbrytande partens intresse av avtalsuppfyllande.32 Detsamma gäller generellt för den 

																																																								
29 Cooter, Ulen, Law & Economics (2016) s. 288, med mina översättningar.	
30 Cooter, Ulen, Law & Economics (2016) s. 288. 
31 Mahoney i De Geest (Ed.), Contract Law and Economics (2011), s. 156. 
32 Herre, Johnny: Ersättningar i köprätten, 1996, s. 303.  
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angloamerikanska kontraktsrättens principiella syn på skadeståndet.33 Nedan redogörs för olika 

typer av skadeståndsprinciper och vilka intressen de syftar till att tillgodose.  

 

Restitution damages och reliance damages syftar till att försätta den kontraktsbrytande parten 

i samma läge som han hade varit i om avtalet inte hade slutits.34 Den skadelidandes intresse 

som beaktas därvid är intresset av att få återburet det värde som hon har investerat i den 

kontraktsbrytande parten på grund av tilliten till hans löfte genom avtalet.35 Här ska dock hållas 

isär rätten till återbäring som en cause of action och rätten till skadestånd enligt 

återbäringsintresset.36 Expectation damages syftar till att försätta den icke kontraktsbrytande 

parten i samma läge som hon hade varit i om avtalet hade fullgjorts avtalsenligt. Som framhållits 

ovan grundar sig principen, i såväl angloamerikansk som svensk kontraktsrätt, på den icke 

kontraktsbrytande partens intresse av avtalsuppfyllande. Ersättning enligt det positiva 

kontraktsintresset är den principiella utgångspunkten för skadestånd i svensk kontraktsrätt,37 

och vidare den princip som enligt köplagens förarbeten uttryckligen ska tillämpas vid 

beräkningen av skadestånd i enlighet därmed.38 

 

2.4.1.2 Den kontraktsbrytande partens incitament till effektiva avtalsbrott 

Det är en oomtvistad uppfattning inom den rättsekonomiska doktrinen att ersättning enligt det 

positiva kontraktsintresset är den skadeståndsprincip som ger den kontraktsbrytande parten 

mest effektiva incitament att bryta respektive prestera enligt avtalet vid en punkt då det 

gemensamma välståndet maximeras enligt vad som sägs ovan.39 Anledningen till detta är att 

full kompensation tvingar den kontraktsbrytande att ta hänsyn till konsekvenserna av sitt 

kontraktsbrott inte bara för egen del, utan också till de skador som åsamkas medkontrahenten 

eftersom den kontraktsbrytande parten själv måste bära dessa förluster. Den skadelidande 

partens förluster internaliseras med andra ord till den kontraktsbrytande partens handlande, 

vilket gör att han kan förväntas handla enligt den ideala beslutsfunktionen återgiven ovan i figur 

																																																								
33 Fuller, Perdue, Reliance Interest in Contract Damages, (1936), s. 53. Det ska dock framhållas att 
angloamerikanska rättsordningar allmänt sett tar större hänsyn till avtalets välståndseffekter än 
kontinentala rättsordningar, se Knobler, Yale Law and Policy review (2012) s. 419. 
34 Bix, Contract Law, Rules, Theory and Context (2012), s. 99.	
35	Fuller, Perdue, Reliance Interest in Contract Damages, (1936), s. 53.	
36 Bix, Contract Law, Rules, Theory and Context (2012), s. 101.  
37 Hellner, Hager, Persson, Speciell kontraktsrätt (2010), s. 223.  
38 Prop. 1988/89:76 s. 193. 	
39 Se bl.a. Mahoney i De Geest (Ed.), Contract Law and Economics (2011) s. 160 och Cooter, Ulen, 
Law and Economics (6 u. 2016) s. 289.  
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2.3. Cooter och Ulen beskriver principen i funktionella termer som skillnaden mellan den 

skadelidandes nettovinst vid avtalsenlig prestation och avtalsbrott, det vill säga 𝐸 = 𝑁"& −

𝑁'&. Om 𝑁"& − 𝑁'& sätts in som värdet av 𝐸'# i figur 2.4 ovan (säljarens faktiska incitament) 

blir de faktiska incitamenten identiska med de ideala incitament som redogörs för i figur 2.3.40 

Kostnadsinternaliseringen innebär därtill att säljarens incitament att vidta förebyggande 

åtgärder för tidsenlig leverans ökar ju högre köparens kostnader för dröjsmål kan tänkas uppgå 

till, givet att dessa kostnader är ersättningsgilla. Full kostnadsinternalisering medför således att 

säljaren ges effektiva incitament även för att förebygga sitt eget avtalsbrott (precaution against 

breach).41  

 

Skadeståndsrättslig reglering bär dock med sig regler som befriar den kontraktsbrytande parten 

från skadeståndsskyldighet i vissa fall, och begränsar denna skyldighet i andra, vilket påverkar 

den kontraktsbrytande partens incitament i varierande grad. Om säljaren har möjlighet att vidta 

en åtgärd som förhindrar kontraktsbrott, exempelvis ålägga sina anställda att arbeta övertid 

under viss tid, bör åtgärden vidtas om den ytterligare kostnaden för åtgärden är lägre än den 

förlust som köparen åsamkas på grund av ett dröjsmål. Vid full internalisering (full 

kompensation) kommer säljaren att vidta åtgärden eftersom han själv måste bära den högre 

kostnaden som dröjsmålet innebär för köparen. Om beslutet däremot tas mot bakgrund av en 

skadeståndsbefriande händelse kan dock förväntas att säljaren inte vidtar åtgärden, eftersom 

han då endast har att ta hänsyn till sina egna kostnader som tidsenlig leverans innebär för 

honom.42 

 

2.4.1.3 Den skadelidande partens incitament till skadebegränsning 

Till skillnad från säljaren ges köparen däremot inga incitament att begränsa sina egna kostnader 

om hon alltid får ut full ersättning vid säljarens kontraktsbrott. Tvärtom har hon anledning att 

överinvestera i kontraktsförhållandet eftersom hon inte själv behöver bära sina 

investeringskostnader vid händelse av kontraktsbrott så länge hon kan förvänta sig att 

investeringar i avtalsförhållandet kommer att öka hennes avkastning vid avtalsenlig prestation. 

Ökade investeringar driver dock även upp de kostnader som ett avtalsbrott resulterar i. Det finns 

en punkt vid vilken den skadelidande partens incitament för tillit (incentives for reliance) är 

																																																								
40 Cooter, Ulen, Law & Economics (2016), s. 288.  
41 Cooter, Ulen, Law & Economics (2016) s. 290.  
42 Cooter, Porat, Getting Incentives Right (2014), s. 98. 	
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effektiva. Under en situation där den skadelidande får full kompensation för sin skada är dessa 

incitament ineffektiva eftersom hon inte har anledning att begränsa sin skada.43 

Motsatsförhållandet i parternas incitament betecknas kompensationsparadoxen (The 

Compensation Paradox) och grundar sig i den ensidiga riskallokering som ersättning enligt det 

positiva kontraktsintresset innebär för parterna, där säljaren bär alla risker för ett eventuellt 

kontraktsbrott. När just säljaren och köparen påverkar avtalsbrottets sannolikhetsgrad och 

skadestorlek krävs det att båda parter bär fullt ansvar för skador till följd av ett eventuellt 

kontraktsbrott för att båda parter ska ha effektiva incitament, även kallat dubbelt 

marginalansvar (double responsibility at the margin).44 

 

Den rättsekonomiska doktrinen erbjuder lösningar till såväl kompensationsparadoxen som 

problemet med skadeståndsregleringens påverkan på säljarens incitament till förebyggande 

åtgärder. Cooter och Porat framhåller för det första att det kontraktuella skadeståndet i 

vitesbelopp kan åstadkomma just dubbelt marginalansvar eftersom det gör säljaren ansvarig 

under det stipulerade beloppet samtidigt som köparen är ansvarig för den faktiska skadan (en 

förutsättning härvid syntes dock vara att det kontraktuella skadeståndet inte tillåter befrielse på 

några grunder). På så sätt begränsas den skadelidandes incitament att överinvestera i 

kontraktsförhållandet till det stipulerade vitesbeloppet. Stipulerade skadestånd framhålls vara 

effektiva om de motsvarar den förlust som den skadelidande skulle ha åsamkats vid en effektiv 

grad av tillit (efficient reliance). Cooter och Porat presenterar dock ingen metod genom vilken 

tillitens effektiva grad kan fastställas. I Offer, Acceptance and Efficient Reliance framhåller 

Craswell att den effektiva graden av tillit kan bestämmas av tre faktorer; 

 

” (1) the extent to which B’s reliance would have increased the value of the transaction, 

if the transaction would have been consummated; (2) the extent to which B’s reliance 

increased his losses, if the transaction was not consummated; and (3) the estimated 

probability, at the time that B had to rely, that the transaction would or would not be 

unconsummated.”45 

 

Craswell framhåller vidare att det är svårt för en domstol att korrekt uppskatta den effektiva 

graden av tillit eftersom de inte har någon information att gå på, och parterna sällan lär vilja 

																																																								
43 Cooter, Porat, Getting incentives right (2014), s. 97.  
44 Cooter, Porat, Getting incentives right (2014) s. 93.  
45 Craswell, Offer, Acceptance and Efficient Reliance, (1996) s. 501. 	
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dela med sig av rättvisande information vid en tvist.46 Sammantaget kan sägas att den perfekta 

graden av tillit avgörs av parterna mot bakgrund av ovanstående faktorer i förhandlingen om 

de kontraktuella vitesbeloppen. Genom att justera vitesbeloppen till att motsvara den effektiva 

graden av tillit åstadkommer parterna dubbla effektiva incitament att vidta förebyggande 

åtgärder.47 

 

Kompensationsparadoxen kan dock lösas på annat sätt än genom det kontraktuella 

skadeståndet. Cooter och Porat nämner att såväl förutsebarhetsbedömningar (doctrine of 

foreseeability vad avser just den angloamerikanska skadeståndsrätten, mer därom nedan) som 

olika typer av skadeståndsbegränsande skyldigheter å den skadelidandes sida bidrar till att 

begränsa ersättningsskyldigheten för orimliga nivåer av investeringar på grund av köparens 

överskattade tillit till kontraktsförhållandet (excessive reliance) och skapar på så sätt mer 

effektiva incitament.48  

 

2.4.2 Rätt till avtalsenlig prestation (specific performance) 

2.4.2.1 Välståndseffekter och omförhandling som möjlighet till effektivisering 
Mot bakgrund av parternas ideala beslutsfunktion för effektivitet i termer av gemensam 

välståndsmaximering återgiven ovan i figur 2.3, är det uppenbart att en rätt till fullgörelse kan 

leda till att säljaren tvingas att prestera i situationer då det vore mer effektivt för parternas 

gemensamma välstånd att låta honom bryta avtalet och istället åläggas att kompensera köparen 

för den förlust som avtalsbrottet inneburit för henne. Välståndseffekterna av krav på fullgörelse 

när en naturaprestation är särskilt kostsam för säljaren kan illustreras enligt följande:  

 

Köparen värderar den avtalsenliga prestationen till 0.5. Omständigheter har dock lett till att 

säljarens nettokostnad för att prestera uppgår till – 1. En rätt till fullgörelse under sådana 

förhållanden, då säljarens kostnad för prestation överstiger köparens värdering av prestationen, 

leder till en gemensam välståndsförlust om – 0.5. Notera att säljarens nettoförlust vid (perfekt) 

skadestånd enligt det positiva kontraktsintresset uppgår till – 0.5 där det gemensamma 

välståndet uppgår till 0.49 

 

																																																								
46 Craswell, Offer, Acceptance and Efficient Reliance (1996), s. 502. 
47 Cooter, Porat, Getting incentives right (2014), s. 99. 
48 Cooter, Porat, Getting incentives right (2014), s. 100. 
49 De konceptuella värdena och dess relationer är hämtade från den beslutsmatris som återfinns i 
Cooter, Ulen, Law & Economics (2016) s. 326.  



	 21	

Med rätten till fullgörelse som möjlig påföljd vid sidan av skadestånd kan dock köparen välja 

att omförhandla avtalet med säljaren. Om omförhandlingen lyckas kan köparen komma att 

acceptera ytterligare skadestånd i utbyte mot att säljaren tillåts ”bryta” mot avtalet och leverera 

efter avtalad tid när kostnaden för leverans har sjunkit (eller inte leverera överhuvudtaget). På 

så sätt utnyttjar parterna den välståndsförlust som uppstått och delar den mellan sig vilket kan 

reducera välståndsförlusten, eller i bästa fall eliminera den. I exemplet ovan skulle säljaren 

kunna tänkas betala motsvarande 0.75 till säljaren för att tillåtas bryta kontraktet vilket han 

föredrar framför avtalsenlig prestation, som ju kostar honom – 1. Välståndsförlusten har därmed 

eliminerats (– 0.75 + 0.75 = 0).50 Annorlunda uttryckt kan sägas att parterna genom 

omförhandlingen, med köparens rätt till fullgörelse som förhandlingsobjekt, har åstadkommit 

en Pareto-effektivisering av partsförhållandet där båda parterna har fått det bättre.  

 

Det är tydligt att Cooter och Ulen i sin rättsekonomiska analys av påföljdernas effekter på 

avtalsparternas beteende argumenterar för skadestånd enligt det positiva kontraktsintresset som 

det mest effektiva instrumentet i syfte att minimera välståndsförluster och på samma sätt 

effektivisera parternas gemensamma nytta av avtalet. De framhåller dock att fullgörelse i vissa 

fall befriar domstolen från svårigheten att uppskatta värdet på köpeobjekt med låg utbytbarhet: 

 

”In general, the error in the court’s estimation of expectation damages decreases as the ease of 

substitution increases for the promised performance. The error decreases because the court can 

award damages at a level enabling the victim to purchase a substitute for the promised 

performance. When a good has a close substitute that is readily available in the market, no one 

is likely to value the good at much more than the price of the available substitute.”51 

 

Det ges emellertid inga vidare riktlinjer för hur substitutionen ska beräknas och vid vilken punkt 

risken för felmarginaler bör föranleda rättstillämpningen att medge fullgörelse istället för 

skadestånd. Mot bakgrund av det unicitetstest som använts av angloamerikanska domstolar 

föreslår Kronman att fullgörelse som påföljd vid avtalsbrott kan anses vara rättsekonomiskt 

motiverad i den utsträckning en domstol inte, till en rimlig kostnad, kan anskaffa tillräckligt 

mycket information om avtalsobjektet för att möjliggöra en utredning av skadans omfattning i 

																																																								
50 Cooter, Ulen, Law & Economics (2016), s. 326. 	
51 Cooter, Ulen, Law & Economics (2016), s. 320. 
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pengar utan att en ”oacceptabelt” hög risk för underkompensation av förfördelade parten 

uppstår. Vad som avses med en oacceptabelt hög risk framhålls dock inte vidare.52 

 

2.4.2.2 Pristillägg och jämkning som alternativ till omförhandling 

Jag skulle därtill vilja lägga till möjligheten till pristillägg och jämkning uppåt av det avtalade 

priset som en möjlighet att reducera välståndsförluster enligt Cooter och Ulens logik under en 

situation där köparen inte erkänns rätt till fullgörelse, samt mot bakgrund av det faktum att 

skadeståndet sällan till fullo motsvarar köparens positiva kontraktsintresse. Pristillägg och 

jämkning av priset uppåt är ju i regel endast säljaren till gagn men köparen kan självklart föredra 

ett pristillägg framför en alltför sen leverans, vilket kan illustreras enligt följande: 

 

Köparens värderar säljarens avtalsenliga prestation till 1. Hennes värdering av prestationen vid 

dröjsmål är dock 0.5. Hon förväntar sig vidare endast kunna erhålla 0.5 i skadestånd, låt säga 

på grund av att hennes indirekta förluster uppgår till 0.5 och säljaren inte rimligen kommer att 

kunna betraktas ha varit försumlig (se mer därom nedan i 3.3.3.3). Säljarens nettokostnad för 

tidsenlig leverans uppgår till – 0.75. Hans kostnad för dröjsmål uppgår till det förväntade 

skadeståndet om – 0.5 vilket leder honom till att föredra avtalsbrott över prestation. 

 

Om säljaren får ett pristillägg eller om domstolen jämkar priset uppåt med 0.3 för att säljaren 

ska kunna prestera i tid sjunker säljarens kostnader för leverans till – 0.45 vilket leder honom 

till att föredra tidsenlig prestation, samtidigt som köparens nettovinst av tidsenlig transaktion 

uppgår till 0.7 vilket är att föredra framför en för sent levererad vara.  

 

2.4.3 Hävning (rescission) 

2.4.3.1 Hävning enligt angloamerikansk rätt 

I 37 § Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichment får en avtalspart, som en 

alternativ påföljd, häva avtalet och kräva återbäring av sin avtalsprestation. 

 

”[…] a plaintiff entitled to damages for the defendants total breach of contract may choose 

rescission of the contract as an alternative remedy for breach. The objective of rescission is 

to restore the plaintiff to the precontractual status quo. To this end, a degree of rescission 

																																																								
52 Kronman, Posner, The Economics of Contract Law (1979) s. 185. 
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may require the defendant […] b) to repay amounts received on account of the contract price; 

and c) to pay incidental damages to which the plaintiff would otherwise be entitled.”53 

 

Den svenska kontraktsrättens förståelse av hävning som köprättslig påföljd är enligt mig 

närmast att betrakta som motsvarande den angloamerikanska rättens förståelse av rescission i 

det avseendet, mot bakgrund av att rättsföljden är densamma (prestationen inhiberas) och det 

inte kan betraktas som skadeståndsberäkning.54 Jag kommer därför behandla rescission som 

motsvarande hävning i den svenska köprätten nedan.  

 

2.4.3.2 Hävningens rättsekonomiska betydelse för parterna 

Hävning behandlas inte, så långt jag har funnit, direkt som bidragande till parternas incitament 

att bryta eller prestera enligt avtalet i den rättsekonomiska doktrinen såsom skadeståndet gör. 

Anledningen därtill torde vara att det blir något (mer) konstruerat att ställa en hävningsgrund, i 

angloamerikansk rätt total breach, som ett val å den kontraktsbrytande partens sida mot vilket 

han skulle antas väga alternativet att prestera enligt avtalet eller bryta mot avtalet utan att 

kontraktsbrottet föranleder rätt till hävning. Påföljdernas verkan som incitament grundar ju sig 

i endera parts möjlighet att välja alternativ mot bakgrund av den verkan som påföljderna har på 

deras välstånd, det måste sägas vara verklighetsfrämmande att analysera rätten till hävning på 

det sättet. 

 

Hävningens rättsverkan har dock betydelse för parternas gemensamma välstånd ex post 

kontraktsbrottet, låt vara att dess verkan som incitament är svår att fastställa. Såväl Mahoney 

som Bix framhåller att köparen i de flesta situationer väljer att kräva skadestånd enligt det 

positiva kontraktsintresset istället för att häva avtalet och återkräva sin egen prestation eftersom 

det förra skadeståndet oftast överstiger köparens negativa kontraktsintresse, vilket är det 

intresse som tillgodoses vid tillgripandet av hävning som påföljd.55 Mahoney framhåller dock 

att om avtalet i retroperspektiv kan anses ha varit en förlustaffär från början kommer den 

skadelidande förmodligen vilja häva avtalet istället för att kräva skadestånd enligt det positiva 

																																																								
53 Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichment (R3RUE), 37 §. R3RUE är en välkänd 
och brett accepterad vägledning för amerikanska domare utgiven av American Law Institute. 
54 Hellner, Hager, Persson, Speciell kontraktsrätt (2010), s. 181.  
55 Se Mahoney i De Geest (Ed.), Contract Law and Economics (2011), s. 167 och Bix, Contract Law, 
Rules, Theory and Context (2012), s. 101.  
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kontraktsintresset eftersom hans uppfyllelseintresse då kan visa sig vara lägre än den avtalade 

köpeskillingen.56  

 

Så var fallet i rättsavgörandet Mobil Oil Exploration & Producing Southeast Inc. v. United 

States. Två oljebolag hade kontrakterat med den amerikanska staten om rätt till oljeutvinning i 

ett visst område och erlagt 156 miljoner dollar för kontrakten. Under tiden bolagens 

borrningsplaner låg för bedömning hos myndigheter antogs en ny lag som, tillsammans med 

andra faktorer, bidrog till att bolagen inte fick nödvändiga tillstånd i tid. Den amerikanska staten 

fanns ha brutit mot sina åtaganden enligt avtalet så till den grad (domstolen fastslår härvid 

substantial breach som en förutsättning för hävning) att bolagen erkändes rätt att häva avtalet 

och återkräva köpeskillingen.57 Kull framhåller apropå domen vidare:  

 

”If the result of full performance by the United States would have been that the plaintiffs in 

Mobil Oil Exploration lost their 150 million investment – because even in the non-breach 

world they would never have obtained the necessary permits – rescission gave them a 

dramatic windfall by comparison with their contractual expectation.”58  

 

En obegränsad rätt till hävning vid väsentligt avtalsbrott (Kull använder uttrycket total breach), 

som alternativ till avtalsenlig prestation, omgärdar enligt Kull avtalsrelationen med en 

osäkerhet där avtalets bindande effekt rubbas i viss mån. Denna osäkerhet, tillsammans med 

risken för opportunistiskt beteende likt det som Kull framhåller i citatet ovan, antas leda till 

ökade kontraktskostnader (transaktionskostnader) eftersom parterna lägger resurser på att 

stävja risken att själv bli utsatt för ett opportunistiskt beteende eller framtvinga den andra parten 

att begå ett väsentligt avtalsbrott som parten ifråga kan utnyttja till sin fördel.59 Dessa kostnader 

kommer inte någon part till gagn vilket innebär att en hävningen inte bidrar till att maximera 

parternas välstånd. Möjligheten till hävning har dock vissa självklara ekonomiska fördelar när 

de administrativa kostnaderna60 vid skadeståndskrav är höga samtidigt som återbäring av 

parternas prestationer kan ske utan innebärande några större kostnader.61 Mot bakgrund därav 

																																																								
56 Mahoney i De Geest (Ed.), Contract Law and Economics (2011), s. 167. 
57 Mobil Oil Exploration & Producing Southeast Inc. v. United States. 
58 Kull, A, Rescission and Restitution, Artikel i The Business Lawyer, 2006, s. 578.  
59 Kull, A, Restitution as a Remedy for Breach of Contract, Southern California Law Review, (1994) 
s. 1501.  
60 Med administrative costs avser Kull dels parternas egna transaktionskostnader, dels domstolens 
kostnader för skadevärdering.  
61 Kull, A, Restitution as a Remedy for Breach of Contract (1994), s. 1500. 
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menar Kull att en rätt till hävning kan antas vara ekonomiskt försvarbar om hävningsreglerna 

understödjer följande kriterier: 

 

”(i) likely to offer advantages to the plaintiff that outweigh its costs to the defendant; (ii) 

likely to be less expensive to administer than enforcement; and (iii) unlikely to invite 

costly strategic behavior.”62 

 

Utredningen om den svenska köprättens hävningsgrunder och påföljdens utformning kommer 

att grundas på just Kulls hypotes om utformandet av effektiva hävningsregler som de 

presenteras ovan med undantag av det andra kriteriet som avser processekonomiska aspekter 

eftersom ett sådant perspektiv faller något utanför denna uppsats. Att utreda är följaktligen om 

köparens rätt till hävning vid säljarens dröjsmål enligt KöpL och CISG (i) sannolikt erbjuder 

fördelar till köparen som överstiger kostnaderna för säljaren; och (ii) sannolikt inte uppfordrar 

till strategiskt (opportunistiskt) handlande.  

 

2.5 Rättsekonomiska implikationer av dispositiva och tvingande regler 
Cooter och Ulen framhåller att varje gång avtalsparter väljer att avvika från dispositiva regler 

genom att reglera ett visst förhållande i avtal uppstår transaktionskostnader av olika slag och 

nivå.63 På samma sätt kan parterna antas besparas transaktionskostnader om de lämnar luckor i 

avtalet och låter de fyllas ut av dispositiv lag. Cooter och Ulen menar vidare att rationella 

avtalsparter kan antas lämna luckor i avtalet när den faktiska kontraktskostnaden för att reglera 

ett visst förhållande (exempelvis påföljder) överstiger den förväntade kostnaden av att inte 

reglera förhållandet. George M. Cohen framhåller vidare att rättsekonomer generellt sett 

föredrar dispositiva regler framför tvingande regler, oaktat om de är effektiva eller inte. Den 

kritik mot tvingande regler som oftast har framförts grundar sig, menar Cohen, i att tvingande 

regler riskerar att påverka en marknads prisbildning: ”For example, if a court imposes a 

stronger performance obligation on an obligator than the parties intended, then future 

obligators will extract a higher price, which is more than the obligee wanted to pay”.64 Det 

framförs dock vidare att vissa rättsekonomer försvarar tvingande regler som kan bidra till att 

jämna ut det asymmetriska informationsförhållandet mellan parter.65 

																																																								
62 Kull, A, Restitution as a Remedy for Breach of Contract, s. 1502.	
63 Cooter, Ulen, Law & Economics (2016), s. 293. 	
64 Cohen G, i De Geest (Ed.), Contract Law and Economics (2011), s. 135.  
65 Cohen, i De Geest (Ed.), Contract Law and Economics (2011), s. 135.  
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3. PÅFÖLJDERNA 

3.1 Inledning 
I följande kapitel ska utredas vilken betydelse de köprättsliga påföljdsbestämmelserna kan 

sägas ha för säljarens incitament till effektiva avtalsbrott och köparens incitament till 

skadebegränsning. Detta inbegriper även en utredning om vilka välståndseffekterna kan tänkas 

bli av ifrågavarande påföljder. Analysen görs mot bakgrund av redogörelsen för påföljdernas 

rättsekonomiska verkan i kapitel 2 ovan. Kapitlet inleds med en redogörelse för tillämplig lag 

vad gäller köparens rätt till påföljder vid dröjsmål samt en redogörelse för påföljdsregleringens 

allmänna systematik. Därefter följer en utredning av köparens rätt till fullgörelse, skadestånd 

och hävning enligt KöpL och CISG mot bakgrund av uppsatsens syfte om att visa vilken 

betydelse påföljderna har för parternas respektive incitament att vidta effektiva åtgärder för att 

maximera det gemensamma välståndet.  

 

3.2 Allmänt om påföljdsregleringen och inledande kommentarer 

3.2.1 Tillämplig lag och avtalsfrihet 
Köparens rätt till påföljder för säljarens dröjsmål vid inhemska köp av lös egendom mellan 

näringsidkare framgår av 22 § KöpL. I 23 § KöpL stadgas sedan rättens vidsträckhet med 

bestämmelser om under vilka förhållanden som säljaren kan befrias från fullgörelse. För 

internationella köp gäller CISG där motsvarande bestämmelser återfinns i Art. 45 och Art. 46(1) 

CISG. Vid så kallade tillverkningsköp gäller härvid att CISG tillämpas så länge inte beställaren 

åtar sig att tillhandahålla en väsentlig del av det material som behövs för tillverkningen ifråga 

enligt Art. 3 CISG. Motsvarande bestämmelse vid inhemska köp återfinns i 2 § KöpL. I de fall 

säljaren tillhandahåller en väsentlig del av materialet är köpet att betrakta som en tjänst.66 

 

Såväl KöpL som CISG är dispositiva lagar vilket innebär att de ska tillämpas i den mån inte 

annat följer av avtalet, praxis som bildats mellan parterna eller handelsbruk eller sedvänja som 

kan anses bindande för parterna.67 Köplagens lydelse i 3 § pekar enligt Håstad på en bred 

dispositivitet som täcker inte bara avtalet eller en tolkning därav utan även avvikelser från lagen 

”i fall där parterna inte haft någon medveten uppfattning om vad som skall gälla dem emellan 

men de lösningar parterna valt i övrigt påfordrar en viss lösning av den föreliggande tvisten”.68  

																																																								
66 Kihlman, Köplag (1990:931) 2 §, Lexino 2017-03-07. 
67 3 § KöpL och CISG art. 4, 8 och 9.  
68 Håstad, Köprätt (6 u. 2013), s. 32.  
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Dispositiviteten begränsas dock av möjligheten till jämkning eller åsidosättande genom 36 § 

AvtL samt genom lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Av förarbetena 

till 36 § AvtL framgår att bestämmelsen är tillämplig på avtalsförhållanden mellan två 

näringsidkare men att jämkning då ska ske med större försiktighet än vad som är motiverat för 

avtal mellan en näringsidkare och en konsument.69  

 

3.2.2 Relationen mellan påföljderna 
Många påföljdsbestämmelser är, efter Hellners terminologi, att betrakta som succesiva i den 

meningen att den förfördelade parten kan välja att göra en annan påföljd gällande om den först 

tillgripna påföljden inte har effekt på motparten.70 I linje därmed kan de påföljder som inte är 

successiva benämnas definitiva till sin natur. En tillgripen påföljd som förvisso är successiv 

hindrar dock, under dess tillgripande, den skadelidande parten att samtidigt göra vissa andra 

påföljder gällande gentemot motparten. 

 

 Om en den skadelidande parten;  

i) Kräver fullgörelse kan han inte samtidigt kräva skadestånd för motsvarande förlust, 

och inte heller häva avtalet om köparen förelagts en tilläggstid för fullgörelse. Om 

kravet på fullgörelse inte uppfylls kan dock parten göra gällande hävning eller 

skadestånd. 

ii) Kräver skadestånd kan han inte samtidigt kräva fullgörelse för den del som 

skadeståndet täcker i linje med vad som sägs ovan.  

iii) Häver avtalet utesluts alla påföljder förutom skadestånd. En hävningsförklaring är 

dessutom som huvudregel oåterkallelig. 

 

Därtill gäller att den skadelidande parten har möjlighet att kräva fullgörelse begränsad till viss 

del av avtalet och samtidigt häva det avseende andra delar.71 Såväl fullgörelse som skadestånd 

är med andra ord succesiva påföljder medan hävning, dock med några undantag som ska 

redogöras för nedan, kan betraktas som definitiv till sin karaktär. 

 

Den angloamerikanska kontraktsrätten skiljer sig avsevärt från den svenska med avseende på 

just parternas möjligheter att tillgripa påföljder och förhållandet mellan påföljderna. Hellner 

																																																								
69 Prop. 1975/76:81 s. 105.	
70 Hellner, Hager, Persson, Speciell kontraktsrätt (2010), s. 148.	
71 Hellner, Hager, Persson, Speciell kontraktsrätt (2010), s. 148. 



	 28	

framhåller härvid att den kontinentala kontraktsrätten betraktar skadestånd som en sekundär 

påföljd att tillgripa när andra påföljder, såsom fullgörelse, inte gett resultat. I angloamerikansk 

rätt betraktas däremot skadestånd som den primära påföljden. Enligt Hellner beror detta delvis 

på att den kontinentala rätten, i motsats till den angloamerikanska, i regel förutsätter vållande 

för inomobligatoriskt skadestånd.72 Påföljdssystemet i angloamerikansk rätt måste därtill 

förstås mot bakgrund av skillnaden mellan å ena sidan Common Law Remedies och Equitable 

Remedies. Det monetära skadeståndet (money damages) hänför sig till den förra typen av 

påföljder som kan tillgripas av parterna medan exempelvis fullgörelse (specific performance) 

räknas som en Equitable Remedy som endast domstolen kan ålägga en part under vissa givna 

förutsättningar.73 Vid kontraktsbrott har den icke kontraktsbrytande parten i regel att välja 

mellan skadestånd enligt det positiva kontraktsintresset (expectation damages), skadestånd 

enligt det negativa kontraktsintresset (reliance damages eller restitution damages).74 Därtill 

kan parten häva avtalet under vissa omständigheter (termination/rescission).75 

 
3.3 Fullgörelse 

3.3.1 Fullgörelse enligt köplagen 
Köparens rätt att kräva avtalsenlig prestation vid säljarens dröjsmål framgår av 23 § KöpL med 

en preskriptionsregel i 23 § 3 st. som förhindrar alltför sent framställda krav på fullgörelse. 

Huvudregeln om rätt till fullgörelse är förenad med två befrielsegrunder för säljaren. Om det 

föreligger ett hinder som säljaren inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle kräva 

uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet, 

förlorar köparen sin rätt att kräva fullgörelse enligt avtalet och står då kvar med möjligheten till 

hävning, skadestånd eller innehållande av betalning.76 I propositionen framförs att 

undantagsbestämmelsen avser fall då avtalsbalansen har rubbats på grund av ändrade 

förhållanden efter köpet.77 Lehrberg menar dock att detta inte framgår av lagtexten och att 

regeln ”nog ändå bör kunna tillämpas också när uppoffringarna beror på omständigheter som 

förelåg redan vid köpet, i vart fall om säljaren då inte kände till dessa”.78 Domstolspraxisen 

rörande tolkningen av befrielsegrunderna är minst sagt bristfällig där de två avgöranden som 

																																																								
72 Hellner, Hager, Persson, Speciell kontraktsrätt (2010), s. 202. 
73 Andrews: Arbitration and Contract Law, Common Law Perspectives, Springer, 2016, s. 300. 
74 Bix, Contract Law, Rules, Theory and Context, (2012), s. 99. 
75 Se bl.a. The Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichment, 37 §.  
76 Lehrberg, Köprätt (2008), s. 149. 
77 Prop. 1988/89:76 s. 101. 
78 Lehrberg, Köprätt (2008), s. 149f.  
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behandlat bestämmelsen endast rör preklusionsbestämmelsen i 3 st.79 Ledning får därför istället 

sökas i förarbetena med doktrin som verktyg för tolkning.  

 

3.3.1.1 Hinder som inte säljaren kan övervinna 

Säljarens befrielse från fullgörelse grundar sig på principen om att man inte kan förpliktigas 

fullgöra det omöjliga – impossibilium nulla est obligatio. I propositionen framförs att alla 

faktiska omständigheter som hindrar säljaren från att fullgöra köpet kan vara av betydelse vid 

tillämpningen av undantaget. Det betonas dock att ökade kostnader för säljaren, som han inte 

räknat med vid avtals ingående, i regel saknar betydelse för just hindersprövningen men att det 

”i vissa fall kan ha betydelse” vid bedömningen av den andra befrielsegrunden.80 Hindret ska, 

som framgår av lagtexten, vara sådant att det inte kan övervinnas, vilket ställer relativt höga 

krav på säljaren. Bert Lehrberg menar att det ingår i säljarens typiska plikter att övervinna 

svårigheter som uppkommer under avtalets gång.81 

 

Avgörande för hindersbedömningen är om avtalet rör specieköp eller genusköp. Ett typiskt 

exempel på en omöjlighet vid specieköp är att köpeobjektet har blivit förstört eller pålagts 

import- eller exportförbud, då säljaren av naturliga skäl inte kan förpliktigas fullgöra köpet av 

just den varan. Vid genusköp är hindersgränsen högre eftersom säljaren då har möjlighet att se 

sig om efter en annan leverantör.82 Utgångspunkten är att byten av leverantörer eller nyttjandet 

av alternativa fraktvägar till högre kostnader än de som säljaren först räknade med inte 

tillerkänns någon betydelse.83 

 

Mot bakgrund av det framförda kan hävdas att den första befrielsegrunden inte direkt motiveras 

av någon rättsekonomisk hänsyn. Ökade kostnader för säljaren saknar i regel avgörande 

betydelse för dennes skyldighet att prestera och distinktionen mellan specie- och genusköp som 

dras i propositionen görs endast för att exemplifiera faktiska omöjligheter och inte för att 

underbygga domstols möjligheter att på ett adekvat och kostnadsförsvarligt sätt beräkna den 

skada som köparen åsamkats med hänsyn till risken för underkompensation, såsom det 

rättsekonomiska motivet till fullgörelse förordar om (se avsnitt 2.4.2 ovan). Det kan noteras att 

																																																								
79 Se NJA 2002 s. 630 och RH 1999:133. 
80 Prop. 1988/89:76 s. 99.	
81 Lehrberg, Köprätt (2008), s. 150. 
82 Svensson, Ola, Köplag (1990:931), 23 §, Lexino 2016-12-19, avsnitt 2.1.2.2. Munukka, Jori: 
Köplag (1990:931, Karnov Lagkommentar, not 89. 
83 Prop. 1988/89:76 s. 99.		
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propositionen, om något, motiverar undantag från frigörelse i fall då rättsekonomin tvärtom 

skulle förorda om det, det vill säga just när köpeobjektet är unikt och en värdering av det är 

förenad med risker för felmarginaler och underkompensation i skadeståndsberäkningen till den 

skadelidande parten. Hindersgränsen är således högt satt och en sträng tillämpning av enbart 

den första befrielsegrunden, mot bakgrund av vad som sägs i förarbetena, skulle enligt mig leda 

till att säljaren kan komma att tvingas prestera i fall då kostnaden för hans prestation är avsevärt 

mycket högre än säljarens värdering av prestationen ifråga. Detta skapar förutsättningar för 

välståndsförluster motsvarande skillnaden mellan säljarens nettokostnad av prestation och 

köparens värdering av prestationen. Att utreda är följaktligen i vilken utsträckning den andra 

befrielsegrunden kan befria säljaren från att prestera i fall då dennes nettokostnader för 

prestation är högre än köparens värdering av densamma.  

 

3.3.1.2 Orimliga uppoffringar med hänsyn till köparens intressen 

Bedömningen ska göras mot bakgrund av köparens intresse av att just den kontrakterade 

säljaren presterar. I propositionen framförs att denna intresseavvägning ska göras i det enskilda 

fallet efter köparens individuella behov, och att det därför inte är möjligt att ställa upp några 

givna gränser för bedömningen. Det framförs dock att om köparen relativt lätt kan få tag på en 

motsvarande vara på annat håll finns det allmänt sett inte lika stor anledning att tvinga säljaren 

ifråga att fullgöra köpet. Lydelsen ”inte lika stor anledning” måste anses svagt i sammanhanget 

och ger enligt mig ingen direkt anvisning om att det i sådana fall  faktiskt är direkt  befogat att 

befria säljaren från prestation. Icke desto mindre är köpeobjektets karaktär som specifikt eller 

generellt (substituerbart) återigen av betydelse för bedömningen, dock med skillnaden att det 

nu är köparens möjligheter att hitta en annan säljare som avses samt att en hög grad av 

substituerbarhet i detta fall anses motivera befrielse från fullgörelse (jmf. ovan, säljarens 

möjligheter att hitta en annan ursprunglig leverantör och substituerbarhetens motsatta betydelse 

för bedömningen).84  

 

I förarbetena framhålls att allmänna förändringar i prisnivån i regel inte skapar ett sådant 

kvalificerat missförhållande som avses i 23 §. Detta eftersom köparens intresse av att säljaren 

fullgör köpet i regel förändras i samma utsträckning som säljarens intresse av att undkomma 

prestation förändras. Som exempel framförs inhemsk valutadevalvering (Sverige hade vid 

																																																								
84 Prop. 1988/89:76 s. 101. 
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tidpunkten för den nya köplagens ikraftträdande fortfarande fast växelkurs85); en sådan 

förändring träffar hela importsektorn och bidrar till att köparens intresse av fullgörelse enligt 

ett tidigare avtalat pris ökar i samma grad som säljarens intresse av att slippa prestera blir större 

på grund av den ytterligare börda som devalveringen innebär för honom. Det framhålls dock 

vidare att allmänna förändringar av prisnivåer kan leda till ett missförhållande mellan säljarens 

prestation och köparens intresse ”när köpet gäller en vara som säljaren ska importera och det 

sker en oväntat och mycket drastisk ändring i växelkursen för säljarens kontraktsvaluta, medan 

köparens behov av varan utan större olägenhet kan tillgodoses med en vara vars anskaffande 

inte berörs av kursändringen”.86  

 

Det ovan framförda gäller allmänna förändringar av prisnivån, det vill säga – vad gäller för den 

i Sverige numera tillämpade rörliga växelkursen – inflation eller deflation. Frågan om huruvida 

kraftiga förändringar av enskilda marknadspriser, exempelvis vid en kraftig nedgång av 

varuutbudet på en marknad följt av en prisuppgång, kan sägas leda till ett sådant kvalificerat 

missförhållande som avses i 23 § besvaras inte direkt i propositionen. Enligt förarbetena syftar 

bestämmelsen till att befria säljaren från fullgörelse i fall där avtalsbalansen har rubbats på 

grund av ändrade förhållanden efter affären. Det framförs vidare att 36 § AvtL förvisso är 

tillämplig på sådana köp som faller inom köplagens tillämpningsområde men att det inte bör 

finnas något utrymme att tillämpa den eftersom 23 § KöpL är en ”precisering av ramen” för 

sådana bedömningar. Sett från det perspektivet skulle det kunna hävdas att kraftigt svängande 

marknadspriser i vissa fall kan leda till ett rubbande av avtalsbalansen och lägga grund för ett 

sådant missförhållande som avses i 23 § KöpL. Det framgår dock vidare att det vid köp av 

konjunkturkänsliga varor eller vid avtal där säljarens förpliktelse är förknippad med ett 

medvetet risktagande kan bestämmelsen endast bli tillämplig i ”extrema fall”. Med detta som 

grund kan slutsatsen dras att det finns mycket litet utrymme att tillämpa bestämmelsen på 

situationer där marknadspriserna förändrats om det inte kan anses vara en oförutsebar 

utveckling på en marknad med annars konjunkturstabila varor.87  

 

Både Håstad och Lehrberg är dock kritiska till den stränga hållning som framförs i 

propositionen. Håstad å sin sida ställer sig frågande till varför kraftiga kostnadsförändringar för 

säljaren inte skulle kunna medföra befrielse från prestation i fall då köparen inte erbjuder 

																																																								
85 http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Historia/Viktiga-artal/1900-talet/  
86 Prop. 1988/89:76 s. 101. 
87 Prop. 1988/89:76 s. 101. 
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pristillägg. Som argument förs fram att kraftiga prisstegringar enligt den gamla köplagen ansågs 

falla under den då gällande bestämmelsen om force majeure.88 Lehrberg går längre i kritiken 

och menar att den intresseavvägning som propositionen ger uttryck för inte kan accepteras, 

detta mot bakgrund av två faktorer. Först och främst noterar Lehrberg en skillnad mellan det 

som i propositionen kallas för en intresseavvägning och den rimlighetsbedömning som själva 

lagtexten stadgar, och menar att det förra begreppet inte har fullt stöd i lagtexten. En 

rimlighetsbedömning, menar Lehrberg, måste innebära att det finns någon typ av tak för vad 

som högst kan utkrävas av säljaren och att det inte alltid kan antas att säljaren måste prestera 

när hans kostnader för prestation är väldigt höga, ”även om till exempel en allmän prisstegring 

ekonomiskt sett påverkar köparens förmån av att få varan till avtalat pris[…]”.89 För det andra 

hänvisar Lehrberg liksom Håstad till den gamla köplagen och menar att 23 § till och med ställer 

lägre krav på säljaren än vad som följer av rättsprincipen om force majeure.90 För s.k. 

leveransavtal, dvs. genusköp, gällde force majeure som skadeståndsbefriande grund enligt 24 

§ gamla köplagen. Rätt till fullgörelse stadgades i 21 § gamla köplagen som alternativ till 

hävning. Den bestämmelsen innehöll emellertid inte någon befrielsemöjlighet för säljaren, utan 

den relevanta befrielsemöjligheten låg i möjligheten att undvika skadestånd trots att fullgörelse 

aldrig kommit till stånd, dvs. vid ett definitivt dröjsmål.91 Således var säljarens möjlighet att 

befrias från fullgörelseskyldigheten högre än vad den är nu. 

 

Bristen på vägledande rättsfall och de skillnader i tolkning av 23 § som förekommer mellan 

förarbetena å ena sidan och en någorlunda samstämmig doktrin å den andra gör rättsläget något 

oklart. Det kan dock konstateras att lagtexten faktiskt förordar om en rimlighet mot bakgrund 

av köparens intresse. Jag håller därför med Lehrberg om att bedömningsmetoden som förordas 

om i lagtexten inte är en intresseavvägning, utan istället en rimlighetsavvägning med hänsyn 

till köparens intresse som en del i avvägningen. Som Lehrberg framhåller måste det exempelvis 

anses orimligt att utkräva prestation från säljaren om det innebär stora kostnader för honom till 

följd av en allmän prisstegring. Jag ställer mig dock frågandes till om det i propositionen 

verkligen åsyftas köparens förmån när det talas om att köparens intresse av fullgörelse oftast 

																																																								
88 Håstad, Köprätt (6 u. 2013), s. 47. Jfr Almén, Eklund, Om köp och byte av lös egendom (4 u. 1960) 
s. 289 f. 
89 Lehrberg, Köprätt (2008), s. 152. 
90 Lehrberg, Köprätt (2008), s. 154. 
91 Svensson, Köplag (1990:931) 23 §, Lexino 2016-12-19, avsnitt 1. Almen, Eklund, s. 248. Jfr NJA 
1925 s. 354, där ett exportförbud gällande under två år ostridigt befriande säljaren under förbudstiden. 
Säljaren ansågs inte heller vara skyldig att återuppta leveranserna efter ett så långvarigt hinder. 
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följer säljarens intresse av befrielse. En förmån innebär enligt mig någon typ av ekonomisk 

vinning eller ökad nytta, exempelvis att köparen tänkt omsätta varan ifråga och utnyttja 

möjligheten till arbitrage, eller på grund av det lägre priset tillgodogöra sig marknadsfördelar 

på olika sätt. Det är dock enligt mig tänkbart att köparens intresse även kan avse intresset av att 

inte själv behöva bära de höga kostnader som ett täckningsköp kan innebära under en situation 

då köparens konkurrenter har anskaffat varan ifråga till det lägre marknadspriset, med en risk 

att inte få merkostnaden ersatt vid säljarens insolvens eller att bli ersatt först efter en mödosam 

process. Om köparens intresse begränsas till att gälla dennes förmån av köpet är det självklart 

att rimlighetsbedömningen inbegriper en given gräns, som Lehrberg framhåller. Om däremot 

köparens intresse förstås som intresset av att inte själv bära höga kostnader eller tappa 

marknadsandelar, är denna gräns enligt mig inte lika självklar.  

 

Vad gäller den andra befrielsegrundens inslag av rättsekonomiska hänsyn ska framhållas att 

avtalsbrott anses effektivt om köparens nettokostnader för avtalsbrott understiger säljarens 

nettovinst av avtalsbrottet. Annorlunda uttryckt kan sägas att avtalsbrott är effektivt när säljaren 

vinner mer än vad köparen förlorar på grund av avtalsbrottet. Även om den utlösande faktor 

som leder till att säljarens kostnader för prestation också bidrar till en ökning av köparens 

kostnader vid avtalsbrott, exempelvis allmänna prisökningar vilket ökar köparens kostnader för 

täckningsköp, är det således ekonomiskt motiverat att befria säljaren från prestation så länge 

köparens kostnader för avtalsbrott understiger säljarens vinst därav. Enligt mig kan denna 

relation utläsas något så när tydligt i lagtexten, där befrielse medges om säljarens uppoffringar 

(kostnader för prestation)92 är orimliga med hänsyn till (överstiger) köparens intresse av att just 

säljaren presterar (kostnader vid säljarens avtalsbrott). Att det skulle krävas ”orimliga 

uppoffringar” är dock inte rättsekonomiskt motiverat eftersom välståndsförluster uppstår när 

den vinst som säljaren gör på grund av avtalsbrottet börjar överstiga den förlust som köparen 

tvingas bära på grund av avtalsbrottet. Mot bakgrund av det framförda kan enligt mig 

konstateras att bestämmelsen inte ger perfekta incitament till effektiva avtalsbrott eftersom den 

ger köparen rätt att kräva prestation när det vore mer effektivt för parternas gemensamma 

välstånd att befria säljaren och ålägga honom skadeståndsskyldighet enligt det positiva 

kontraktsintresset. Såsom bestämmelsen är utformad, med krav på att säljarens uppoffringar 

ska vara orimliga i förhållande till köparens intresse av fullgörelse, leder den till en alltför hög 

																																																								
92 I propositionen anges att uppoffringarna kan vara av fysisk eller ekonomisk art, se prop. 1988/89:76 
s. 100.  
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grad av prestation. Befrielse medges ändock vid missförhållanden mellan säljarens 

uppoffringar och köparens intresse av prestation vilket enligt mig kan anses få till effekt en 

gräns för den ineffektiva prestationsgraden, låt vara att maximerandet av parternas 

gemensamma välstånd inte är ett uttalat syfte bakom bestämmelsen. 

 

Det kan vidare, som framhållits ovan, vara rättsekonomiskt motiverat att kräva säljaren på 

fullgörelse även när välståndsförluster kan tänkas uppstå, om domstolen inte till en rimlig 

kostnad kan anskaffa tillräckligt mycket information om avtalsobjektet för att möjliggöra en 

utredning av skadans omfattning i pengar utan att en ”oacceptabelt” hög risk för 

underkompensation å den skadelidande parten föreligger. En sådan risk uppstår när 

köpeobjektet har låg substituerbarhet. I propositionen anges att en hög grad av substituerbarhet 

ger större anledning att befria säljaren från kravet på prestation (om köparen relativt lätt kan få 

tag på en motsvarande vara), vilket motsatsvis bör förstås som att låg grad av substituerbarhet 

ger större anledning att utkräva prestation från säljaren. Motivet bakom rätten till fullgörelse i 

sådana fall är dock inte att domstolen kan antas sakna förmåga att bedöma köparens skada på 

ett korrekt sätt, den låga substituerbarheten är istället en faktor i bedömningen om köparens 

intresse av att just den kontrakterade säljaren presterar. Mot bakgrund av det framförda kan 

hävdas att bedömningen av köpeobjektets grad av substituerbarhet inte är rättsekonomiskt 

underbyggd, men likväl kan sägas få till effekt rättsekonomiskt acceptabla resultat eftersom låg 

grad av substituerbarhet ger större anledning för domstolen att bevilja köparen rätt till 

fullgörelse.  

 

3.3.1.3 Handlingsdirigerande normer för omförhandling 
Som framhålls ovan konstaterar den rättsekonomiska doktrinen att de välståndsförluster som 

uppstår när säljarens kostnader för fullgörelse överstiger köparens vinst därav rent teoretiskt 

skulle kunna elimineras om parterna omförhandlar avtalet med rätten till fullgörelse som 

förhandlingsobjekt. Förhandlingar är dock av nödvändighet kostsamma (de omgärdas av 

transaktionskostnader) vilket i praktiken innebär att sådana välståndsförluster i bästa fall kan 

begränsas, men inte elimineras. Det bör ändock utredas om det kan finnas tillämpliga 

kontraktsrättsliga regler som kan sägas uppfordra en sådan omförhandling mellan parterna 

innan köparen framställer krav på fullgörelse.  
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Vissa bestämmelser i KöpL kan enligt mig tänkas verka som handlingsdirigerande normer för 

omförhandling med köparens rätt till fullgörelse som förhandlingsobjekt. 28 § KöpL kräver av 

säljaren att informera köparen om eventuella hinder för fullgörelse och vilken inverkan dessa 

hinder kan ha för möjligheterna till fullgörelse. Meddelandeplikten syftar närmast till att få 

säljaren att lämna information till köparen så att den senare kan begränsa de negativa följderna, 

det vill säga skadorna, av ett avtalsbrott.93 Jag vill dock ändå påstå att meddelandeplikten kan 

ses som en uppfordran till kommunikation parterna sinsemellan vad gäller dröjsmålet. Här ges 

köparen en direkt möjlighet att få till stånd en omförhandling av avtalet och kräva reducering 

av priset eller liknande i utbyte mot att säljaren tillåts ”bryta mot avtalet” och leverera efter 

avtalad tid. På det sätt kan de välståndsförluster som annars skulle ha uppstått till följd av 

avtalsenlig prestation utnyttjas av parterna. Det kan även hävdas att 24 § KöpL medför ett 

sådant ”omförhandlingsfönster” för parterna där köparen kan kräva prisreduktion i utbyte mot 

senare leverans. Jag har dock inte hittat något i den rättsekonomiska doktrinen som direkt 

stödjer en sådan typ av syn på bestämmelser av liknande slag.   

 

Slutligen ska sägas något om huruvida 36 § AvtL kan anses ge uttryck för en direkt eller indirekt 

omförhandlingsplikt parternas sinsemellan. I sin avhandling om den kontraktuella 

lojalitetsplikten framhåller Munukka att domstols eller skiljenämnds jämkning av avtalet med 

grund i 36 § i vissa fall kan ses som en ”sanktion mot parternas vägran att medverka till en 

justering av avtalet, en indirekt omförhandlingsplikt”94 då tvisten har föranletts av en parts vilja 

att få till stånd en ändring av avtalet i någon mån utan framgång. Om medkontrahenten har 

vägrat detta under omständigheter som kan anses berättiga en sådan ändring kan han anses 

missbruka sin rätt (rättsmissbruk), en situation under vilken jämkning med stöd a 36 § kan vara 

befogad.95 Sett ur det perspektivet skulle 36 § AvtL kunna antas öka köparens benägenhet, det 

vill säga incitament, att omförhandla avtalet ex ante säljarens kontraktsbrott, om denne 

framställer en förfrågan om senarelagd leverans på grund av exempelvis kraftiga prisstegringar.  

 

Att köparen använder sin sina köprättsliga förmåner på detta sätt, där han mer eller mindre 

tvingar fram en prisreducering med sin rätt till fullgörelse som påtryckningsmedel, bör dock 

kunna betraktas som rättsmissbruk i visst avseende. Att det skulle strida mot andra 

konkurrerande rättsprinciper är inget som lyfts fram i den rättsekonomiska doktrinen vad jag 

																																																								
93 Prop. 1988/89:76 s. 118.  
94 Munukka, J., Kontraktuell lojalitetsplikt (2007), s. 118.  
95 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, (2007) s. 118.  
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har hittat men mot bakgrund av förbudet mot rättsmissbruk i svensk kontraktsrätt, som har ett 

samband parternas lojalitetsplikt,96 måste möjligheten ändå påtalas. Köparens benägenhet att 

utnyttja sin rätt på sådant sätt kan då tänkas bli beroende av vilka sanktioner som 

rättsmissbruksförbudet ställer upp. Det kan å andra sidan hävdas att det redan i 23 § KöpL 

inryms ett sorts rättsmissbruksförbud i befrielsegrunderna, där fullgörelse inte kan krävas om 

det framstår som orimligt med hänsyn till köparens intresse av att säljaren presterar.  

 

3.3.1.4 Pristillägg och jämkning som alternativ till omförhandling 

Som framförs ovan anges det i köplagens förarbeten att 23 § förvisso knappt lämnar något 

utrymme att tillämpa 36 § AvtL vad gäller säljarens befrielse från fullgörelse. Lehrberg hävdar 

dock att detta inte kan gälla generellt eftersom det vid bedömningen av generalklausulen ska 

tas hänsyn till fler relevanta omständigheter, som inte faller inom bedömningen av 23 §. Även 

förutsättningsläran kan enligt Lehrberg vara tillämplig som jämkningsmedel, dock endast på 

grunder som inte regleras av köplagens bestämmelser eftersom förutsättningsläran i princip är 

subsidiär till KöpL.97 Det syntes således vara möjligt att tillämpa 36 § AvtL vad gäller 

förhållanden som inte direkt rör säljarens befrielse från fullgörelse men som ändock anknyter 

till köparens krav på fullgörelse, exempelvis en jämkning av priset uppåt på grund av ändrade 

omständigheter.  36 § AvtL har endast tillämpats ett fåtal gånger för att jämka priset uppåt i 

kommersiella förhållanden. I NJA 1983 s. 385, som rörde ett långvarigt arrendeavtal där 

arrendeavgiften hade knutits till prisutvecklingen på höstvete, jämkades priset uppåt mot 

bakgrund av att priset för höstvete inte hade följt konsumentprisindex (KPI) vilket fastslogs 

vara syftet med avtalets anknytning till höstvetepriset.98 Jämkningen motiverades således av 

den gemensamma partsavsikten och inte på grund av ändrade förhållanden, varför några direkta 

slutsatser inte kan dras därav vad gäller möjligheten till jämkning av priset vid krav på 

fullgörelse. Det kan nämnas att i det amerikanska rättsavgörandet Aluminium Co. of America v. 

Essex Group, Inc. jämkade domstolen upp ett avtalat pris mot bakgrund av att säljarens 

kostnader för prestation, efter avtals ingående, hade ökat i väsentlig utsträckning på grund av 

just kraftiga prisstegringar.99 

 

																																																								
96 Munukka J., Rättsmissbruk. En rättsfigur under framväxt (2008), s. 143.		
97 Lehrberg, Köprätt (2008), s. 154. 
98 NJA 1983 s. 385.  
99 Aluminium Co. of America v. Essex Group, Inc. (the ALCOA case) 499 F. Supp. 53 (W.D. Pa. 
1980). 
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3.3.2 Fullgörelse enligt CISG 
Köparens rätt till fullgörelse vid dröjsmål stadgas i CISG Art. 46(1). Rätten till fullgörelse enligt 

CISG är något annorlunda utformad än rätten som den kommer till uttryck i KöpL. Härvid 

gäller att köparen får kräva fullgörelse om han inte har åberopat en påföljd som är oförenlig 

med ett krav på fullgörelse, vilket innebär att köparen inte kan kräva fullgörelse om han 

exempelvis samtidigt yrkar skadestånd för förluster motsvarande hans positiva 

kontraktsintresse eller häver avtalet då säljaren enligt Art. 81 befrias från sina skyldigheter 

enligt avtalet. Av Art. 28 CISG framgår vidare att domstolarna i konventionsstaterna inte 

behöver meddela dom på naturaprestation om de inte skulle ha gjort det enligt den nationella 

rätten som reglerar köp inom landets jurisdiktion. 

 

Art. 46(1) CISG har endast tillämpats i en konventionsstat vid ett tillfälle i rättsavgörandet 

Magellan International Corp. v. Salzgitter Handel GmbH. Partsförhållandet är enligt mig 

särskilt intressant i sammanhanget eftersom svaranden hade hemvist i Tyskland där rätten till 

fullgörelse betraktas som den primära påföljden, måhända i större utsträckning än i Sverige.100 

Domstolen tillerkände käranden rätt till fullgörelse med stöd av Art. 46(1) och Art. 28, där det 

genom den senare bestämmelsen konstaterades att förhållandena var sådana att käranden skulle 

ha haft rätt till fullgörelse även enligt angloamerikansk rätt genom § 2-716(1) Uniform 

Commercial Code (UCC). 

 

Enligt Kihlman möjliggör Art. 28 CISG dock inte för domstolar att ge nationella bestämmelser 

om fullgörelse företräde framför konventionen, vilket innebär att befrielsegrunderna i 23 § 

KöpL inte torde kunna tillämpas härvid.101 Grunder för befrielse från fullgörelse enligt CISG 

får istället sökas med stöd i kontrollansvarsregeln i Art. 79 CISG, vilket ger att en säljare kan 

befrias från att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet om han lyckas visa att dröjsmålet 

berodde på ett hinder utanför hans kontroll.102 Hänsyn bör enligt mig även tas till Art. 7(2) som 

möjliggör en tolkning av konventionens bestämmelser mot bakgrund av transnationella 

instrument som UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts.103 Av Art. 6.2.2 

och Art. 6.2.3 UNIDROIT följer att en part som står inför en betungande omständighet 

(hardship) har rätt att söka omförhandling av avtalet. En omständighet föreligger när kontraktets 

																																																								
100 http://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=357  
101 Kihlman, Lag (1987:822) om internationella köp Art. 28, Lexino 2017-01-18.  
102 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (4 u. 2016) avsnitt 8.3.4.  
103Schlechtriem & Schwenzer (Eds.), Commentary CISG (3rd ed. 2010) s. 143. 	



	 38	

jämvikt (the equilibrium of the contract) väsentligen har rubbats på grund av att kostnaden för 

endera parts prestation har ökat och detta beror på hinder utanför partens kontroll.104 Här 

framträder enligt mig en direkt handlingsdirigerande norm för omförhandling som möjliggör 

för parterna att minska de välståndsförluster som kan tänkas uppstå när säljarens kostnad för 

prestation är högre än köparens värdering av densamma.  

 

3.2.3 Sammanfattning 
Utformningen av 23 § KöpL, och den rätt till fullgörelse som köparen ges därigenom, skapar 

sannolikt förutsättningar till vissa avtalspartsgemensamma välståndsförluster eftersom säljaren 

kan komma att tvingas prestera under förhållanden då hans nettokostnader för prestation 

överstiger köparens värdering av prestationen ifråga. Säljarens incitament att prestera är härvid 

ineffektiva eftersom parternas gemensamma välstånd inte maximeras därigenom. Den 

rimlighetsavvägning som stadgas i 23 § 1 st. 2 men. uppställer dock en gräns för hur pass stora 

sådana missförhållanden kan komma att bli, vilket innebär ett tak för välståndsförlustens 

storlek. Den bedömning av köpeobjektets grad av substituerbarhet som rimlighetsavvägningen 

förordar om kan vidare inte anses direkt rättsekonomiskt underbyggd eftersom den inte 

motiveras av domstolens eventuella felmarginaler i skadeståndsbedömningen. Bedömningen 

kan ändock sägas få till effekt rättsekonomiskt acceptabla resultat i det avseendet att låg grad 

av substituerbarhet ger större anledning för domstolen att bevilja köparen rätt till fullgörelse, i 

linje med den rättsekonomiska teoribildningens syn härvid.  

 

24 och 28 §§ KöpL kan enligt mig antas öka parternas förutsättningar att få till stånd en 

omförhandling ex ante avtalsbrottet. Även 36 § AvtL kan hävdas inverka på liknande sätt, mot 

bakgrund av dess betydelse som uppfordrande till en indirekt omförhandlingsplikt parterna 

sinsemellan. Att köparen använder sin rätt till fullgörelse på detta sätt, som en möjlighet till 

prisreducering, skulle dock kunna vara att betrakta som rättsmissbruk. UNIDROIT innehåller 

direkta omförhandlingsnormer till förmån för den kontraktsbrytande parten. Om Art. 7(2) CISG 

tolkas så, att dessa normer kan tillämpas, måste CISG anses ge uttryck för handlingsdirigerande 

normer för omförhandling. En omförhandling av det avtalade leveransdatumet skulle kunna 

reducera de välståndsförluster som kan uppstå när säljaren tvingas prestera under förhållanden 

då hans kostnad för prestation överstiger köparens värdering av densamma.  

 

																																																								
104 Kriterierna är ungefär desamma som kontrollansvarskriterierna i Art. 79 CISG.  
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 Slutligen syntes pristillägg och jämkning, under en situation då köparen befinner sig i en 

tillfällig ångersituation medan köparen värderar tidsenlig leverans särskilt högt, kunna få bidra 

till en mer effektiv rätt till fullgörelse.  

 

3.4 Skadestånd enligt KöpL och CISG 

3.4.1 Inledning 
I följande avsnitt ska utredas vilken betydelse skadeståndsreglerna i KöpL och CISG kan sägas 

ha för säljarens incitament till effektiva avtalsbrott och köparens incitament till begränsning av 

de skador som säljarens avtalsbrott orsakat köparen. Härvid inbegrips en utredning om 

skadeståndets effekter på parternas gemensamma välstånd. I avsnitt 3.3.2 redogörs för 

skadeståndsförutsättningarna och hur de kan sägas inverka på parternas incitament ex ante 

kontraktsbrottet och deras välstånd ex post kontraktsbrottet mot bakgrund av vad som 

redogjorts för i kapitel 2. I avsnitt 3.3.3 redogörs för regler kring skadeståndsberäkningen och 

deras inverkan i samma avseenden 

 

Köplagen skiljer sig i vissa avseenden från CISG vad gäller förutsättningarna för och 

omfattningen av skadestånd vid avtalsbrott. För båda gäller att skadestånd utgår som 

huvudregel, och att skadevållaren, i vårt fall säljaren, undviker skadestånd genom att visa att 

det förelegat kontrollansvarsbefriande omständigheter hos säljaren eller på säljarens sida.105 En 

skillnad är att det svenska adekvanskravet har en motsvarighet i CISG i form av ett 

förutsebarhetstest, vilket hämtats från common law. Den mest framträdande skillnaden består i 

köplagens differentiering av direkta och indirekta förluster, och att en förutsättning för rätt till 

indirekt förlust vid säljarens dröjsmål är att säljaren eller någon på säljarens sida (bortsett 

transportörer) agerat oaktsamt. Denna distinktion görs inte i CISG, varför allt ansvar faller in 

under kontrollansvaret.106 Skillnaderna härvid kan bland annat tänkas bero på att 

skadeståndsreglerna i CISG till stor del följer den angloamerikanska kontraktsrättens syn på 

skadeståndsansvaret som strikt, medan tillnärmningen till CISG i svensk rätt förutsatte ett 

beaktande av den även i inomobligatoriska förhållanden gällande utgångspunkten om vållande 

																																																								
105 Jfr NJA 2016 s. 237, p. 19, där en bostadsrättsförenings uppgift om lägenhetsytan i ett 
bostadsrättsköp ansågs hänförlig ”säljarsidan”. 
106Ramberg & Herre, Internationella köplagen (4 u. 2016) avsnitt 13.1.   
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som en förutsättning för skadeståndsansvar.107 Eftersom köplagens påföljdsbestämmelser utgör 

uppsatsens centrala reglering följer redogörelsen nedan köplagens systematik härvid.  

 

3.4.2 Förutsättningar för skadestånd 

3.4.2.1 Orsakssamband mellan avtalsbrott och skada 

En grundläggande förutsättning för att skadeståndsansvar enligt köplagen överhuvudtaget ska 

uppstå är att en skada faktiskt har uppstått och att skadan är orsakad av avtalsbrottet.108 Kravet 

härvid är att det ska föreligga ett orsakssamband mellan avtalsbrottet och skadan. Schultz 

framhåller att bedömningen inte syftar till att urskilja eventuella ansvarssubjekt utan istället att 

urskilja faktorer som har inverkat på skadeförloppet på något vis.109 Vid denna bedömning kan 

frågor om konkurrerande skadeorsaker uppstå, som i kombination med avtalsbrottet har 

förorsakat skadan och inverkat på storleken av den förlust som skadan föranlett. I NJA 1990 s. 

608 behandlades bland annat frågan om skadeståndsansvar för den skada som en säljare 

åsamkat en köpare vid köp och leverans av ett antal sjuka höns. Köparen avlivade samtliga 

höns, inklusive den hönsbesättning som köparen redan hade innan köpet, och sanerade 

hönshusen på grund av den smittorisk som de levererade hönsen innebar för hönsproduktionen 

vilket HD fann vara en rimlig och välmotiverad åtgärd. Den omständighet att en liknande 

infektion fanns i köparens tidigare hönsbesättning ansågs dock ha medverkat till köparens 

beslut att slakta samtliga djur där HD fastslog att den uppkomna skadan ”till en del har sin 

grund i omständigheter för vilka säljaren inte bär något ansvar”.110 Genom avgörandet 

konstaterades således att den kontraktsbrytande parten endast svarar för skador som är knutna 

till avtalsbrottet vid konkurrerande skadeorsaker.  

 

Frågan om skadekonkurrens var uppe för bedömning igen i NJA 2012 s. 597 men rörde denna 

gång ett annat problem, nämligen skadeorsaker hänförliga två skadevållare och inte hänförliga 

en skadevållare och en skadelidande som i 1990 års fall. Fallet rörde dröjsmålsvite för ett 

dröjsmål som två parter, en entreprenör och en materialleverantör, gjort sig skyldiga till 

oberoende av varandra, vilka båda orsakade att beställarens anläggning inte kunde tas i bruk. 

Förseningen som den instämda parten hade gjort sig skyldig till skulle ha inträtt även om paten 

																																																								
107 Schlechtriem & Schwenzer (Eds.), Commentary CISG (3rd ed. 2010), s. 1015 och Hellner, Hager, 
Persson, Speciell kontraktsrätt (2010), s. 203. Se även NJA 2012 s. 725, p. 21. 
108 Håstad, Köprätt (6 u. 2013), s. 200. 
109 Schultz M., Adekvansläran, Vänbok till Jan Kleineman och Stockholm Centre for Commercial Law 
(2010), s. 12.		
110 NJA 1990 s. 608. 
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själv hade utfört sitt åtagande i tid. HD framhöll då att den i utomobligatoriska 

skadeståndsrätten gällande principen om solidariskt ansvar i vissa fall bör kunna gälla även i 

kontraktsförhållanden när två eller fler parter orsakat en och samma skada. HD underströk 

risken för dubbelersättning vid rätt till vite från båda vållarna, men eftersom vitets funktioner 

inte endast tillvaratar ett reparationsintresse och ett bevislättnadsintresse utan även ett 

avtalsbrottspreventionsintresse, skulle överkompensationsproblemet inte överskattas. För att 

återvända till situationen vid skadestånd: den kontraktsbrytande parten svarar vid 

konkurrerande skadeorsaker solidariskt med den andra kontraktsbrytande parten i förhållande 

till skadelidanden. Om någon gradering av ansvaret mellan kontraktsbrytarna inte kan ske, får 

de sannolikt slutligt svara för halva skadan var, jfr 2 § lagen (1936:81) om skuldebrev.111   

 

Kravet på kausalitet gäller även vid köparens skadeståndskrav enligt Art. 74 CISG. Härvid ska 

tillämpas principen om conditio sine qua non som kräver att avtalsbrottet var en förutsättning 

för skadans uppkomst. Huruvida detta verkligen är förhållandet vid konkurrerande 

skadeorsaker, såsom fallet var i NJA 2012 s. 597, är dock mera osäkert. Schwenzer betonar att 

principen gäller som en grundläggande förutsättning och inte har något att göra med frågan om 

huruvida avlägsna skador ska föranleda skadeståndsansvar; ett sådant avskärande kan endast 

göras genom tillämpningen av förutsebarhetsreglerna i Art. 74 CISG (the foreseeability rule).112  

 

Frågan om hur kravet påverkar den kontraktsbrytande partens incitament ex ante 

kontraktsbrottet att antingen prestera enligt avtalet eller bryta mot avtalet måste hållas isär från 

frågan om hur kravet på förutsebarhet påverkar dessa incitament. Orsakssambandskravet 

innebär sammantaget att endast de kontraktsbrott som faktiskt orsakat en skada ska medföra 

skadeståndsansvar. Sett till figur 2.3 ovan kan konstateras att i det fall kontraktsbrottet 

överhuvudtaget inte orsakar skada för motparten (𝑁'& = 0) så är det, föga förvånande, alltid 

motiverat att låta säljaren bryta avtalet utan att ålägga honom skadeståndsansvar eftersom detta 

maximerar parternas gemensamma välstånd. I linje därmed kan konstateras att kravet inte 

påverkar avtalsbrottets välståndseffekter, och inte heller den kontraktsbrytande partens 

incitament ex ante avtalsbrottet. Vid konkurrerande skadeorsaker i inomobligatoriska 

förhållanden där den kontraktsbrytande parten åläggs ett solidariskt skadeståndsansvar även för 

																																																								
111 Wallin, Herre, Lagen om skuldebrev, 3 u. 2011 med supplement, avsnitt 2.3.2.   
112 Schlechtriem & Schwenzer (Eds.), Commentary CISG (3rd ed. 2010), s. 1015. Schwenzer hänvisar 
härvid till principen som innebärande att ”[…] the breach to have been the precondition for the 
occurence of the detriment”.   
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tredje parts skadeorsakande handling finns det dock, som påpekades av HD i NJA 2012 s. 597, 

en risk att den skadelidande blir dubbelt kompenserad för en och samma skada. Härvid uppstår 

en risk för att den kontraktsbrytande parten tvingas betala ersättning för en skada som hans 

kontraktsbrott även kompenseras av genom ersättning som utges av en annan kontraktsbrytande 

part, eller av försäkring. Vad avser skadeståndets rättsekonomiska verkan får det betydelse på 

så sätt att den kontraktsbrytande parten, ex ante avtalsbrottet med denna regel i åtanke, ges 

incitament att prestera enligt avtalet under situationer när det vore mer fördelaktigt för det 

gemensamma välståndet, oaktat tredje skadeorsakande part, att bryta det.  
 

3.4.2.2 Kontrollansvaret 

Av 27 § KöpL framgår att säljaren är skadeståndsskyldig för den förlust som dröjsmålet orsakat 

köparen om han inte kan visa att dröjsmålet berodde på hinder utanför hans kontroll. 

Skadeståndsskyldigheten som sådan kräver numera således inte att säljaren varit försumlig utan 

skyldigheten grundar sig istället på det s.k. kontrollansvaret.113 Enligt 23 §, gamla köplagen 

som reglerade skadeståndsskyldigheten vid köp av bestämt gods, specieköp, gällde ett 

presumtionsansvar. I 24 § gamla köplagen, som gällde för leveransavtal, genusköp, stadgades 

ett force majeure-ansvar.114 Någon differentiering av ansvaret har inte skett uttryckligen i 27 § 

KöpL, men om köpet avser en bestämd vara kan det vara lättare för säljaren att uppnå 

ansvarsbefrielse. Om en unik vara exempelvis har gått under tillsammans med ett fraktfartyg 

finns inte någon möjlighet att övervinna eller undvika hindret när det inträdde. 

 

Kontrollansvaret grundar sig i sin tur på fyra förutsättningar som säljaren har bevisbördan för: 

1) Dröjsmålet ska bero på förhållanden som utgör hinder för tidsenlig fullgörelse. 2) Hindret 

ska ligga utanför säljarens kontroll. Hindret ska vara sådant att säljaren inte skäligen borde ha 

3) räknat med det vid avtalstidpunkten, eller 4) kunnat övervunna eller undvika dess följder då 

det uppträdde.115 

 

Enligt köplagspropositionen krävs det inte att hindret utgör en objektiv omöjlighet. Även 

”extraordinärt betungande omständigheter” framhålls kunna räknas som hinder. Det krävs 

dock att hindret, vare sig det orsakats av en naturkatastrof, olyckshändelse, strejk eller liknande, 

																																																								
113 Prop. 1988/89:76 s. 43. 
114 Prop. 1988/89:76 s. 42 f. Svensson. Köplag (1990:931), 27 §, Lexino 2013-12-15, avsnitt 1. 
115 Prop. 1988/89:76 s. 108. 
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faktiskt hindrar säljaren från att fullgöra sin förpliktelse i tid.116 Vad gäller begreppet ”utom 

kontroll” menar Ramberg och Herre att det, för att tillmätas betydelse, måste tolkas objektivt 

enligt vad som typiskt sett kan anses ligga utanför den ifrågavarande säljarens kontrollsfär.117 

Typexempel på vad som allmänt sett kan anses falla därinom framhålls i propositionen bland 

annat vara omständigheter som hänför sig till säljarens anställda (dock inte rörande strejker som 

föranletts av allmänna kollektivavtalsförhandlingar eftersom det då är fråga om arbetstagarnas 

självständiga handlande), omständigheter som kan kontrolleras genom organisationen av den 

egna verksamheten och alla säljarens egna ekonomiska förhållanden.118 Som Håstad 

konstaterar befriar kontrollansvaret säljaren i fler fall än vad som gällde enligt den gamla 

köplagen vad avser genusköp men ställer upp strängare regler vad som gällde för specieköp, 

för vilka den gamla köplagen krävde att säljaren varit försumlig, dock med omvänd 

bevisbörda.119 Kravet på att säljaren inte borde ha räknat med hindret vid tidpunkten för avtals 

ingående är beroende av vilka risker som omgärdade avtalet ifråga vid avtalstidpunkten, vilket 

i sin tur beror på typen av avtal. Vad sedan gäller den fjärde förutsättningen sträcks 

bedömningen om vad säljaren borde ha vidtagit för åtgärder för att förekomma hindret till 

tidpunkten före avlämnandet.120 Ramberg och Herre kallar denna sista förutsättning för 

aktivitetsrekvisitet.121  

 

Kontrollansvaret i köplagen har sin principiella motsvarighet i Art. 79 CISG. Den beskrivning 

av kontrollansvaret som görs i propositionen till köplagen stämmer i allt väsentligt överens med 

beskrivningen i propositionen till lagen (1987:822) om internationella köp.122 Som nämnts ovan 

är den allmänna utgångspunkten för skadeståndsberäkning enligt CISG att varje avtalsbrott som 

utgångspunkt är skadeståndsgrundande enligt Art. 74, från vilket undantag görs enligt 

kontrollansvaret i Art. 79.123 En skillnad är dock att CISG:s regler gäller alla slags avtalsbrott, 

inte bara fel och dröjsmål, men denna skillnad torde dock inte påverka analysen av 

kontrollansvarets betydelse för parternas incitament ex ante säljarens dröjsmål.  

 

 

																																																								
116 Prop. 1988/89:76 s. 109. 
117 Ramberg & Herre, Allmän köprätt (7 u. 2014), s. 197. 
118 Prop. 1988/89:76 s. 111. 
119 Håstad, Köprätt (6 u. 2013), s. 61. 
120 Prop. 1988/89:76 s. 112.  
121 Ramberg & Herre, Allmän köprätt (7 u. 2014), s. 200.  
122 Prop. 1986/87:128 s. 152f.  
123 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (4 u. 2016) avsnitt 13.1.  
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Befrielse från skadeståndsskyldighet enligt kontrollansvarsreglerna i 27 § 1 st. KöpL och Art. 

79 CISG förutsätter att hindersorsaken faktiskt hindrat säljaren från att fullgöra köpet i tid och 

att hindret ligger utanför hans kontroll. Därigenom hindras säljaren självklart också från att ta 

välståndsmaximerande beslut mot bakgrund av hindret, vilket gör att det inte går att tala om 

kontrollansvaret som bidragande till incitament å den kontraktsbrytande parten.  

 

3.4.2.3 Ansvaret för kontraktsmedhjälpare 
Enligt 27 § 2 st. KöpL svarar säljaren även för sina kontraktsmedhjälpare. Om det är säljarens 

kontraktsmedhjälpare som har stött på hindret ifråga måste hindret falla utanför även 

kontraktsmedhjälparens kontrollsfär för att kunna åberopas av säljaren som befrielsegrund. Att 

man svarar för sina kontraktsmedhjälpare är en allmän avtalsrättslig princip som återfinns även 

i CISG Art. 79(2).124 Möjligen finns en skillnad i ett avseende, nämligen om köparen anvisat 

säljaren att använda någon särskild kontraktsmedhjälpare. Enligt förarbetena till köplagen 

skulle säljaren inte svara för sådana medhjälpare.125 En sådan tillämpning av CISG 

ifrågasätts.126 Enligt 27 § 2 st. 2 p. KöpL ansvarar säljaren inte bara för sådana som säljaren 

anlitat i snäv mening, utan även för underleverantörer och andra i tidigare säljled. En sådan 

skrivning saknas i CISG, men den diskuterades vid tillkomsten. Ramberg och Herre uppfattar 

att detta emellertid saknar praktisk betydelse, eftersom säljaren annars skulle svara enligt Art. 

79(1).127 

 

Vad gäller frågan om principens påverkan på parternas incitament kan rimligen antas att det är 

en förutsättning för effektivitet; om säljaren skulle kunna friskriva sig endast på den grund att 

hans kontraktsmedhjälpare påträffat ett hinder, kunna delegera ansvar till andra kontraktsparter 

och på så sätt undkomma skadeståndsansvar, bryta avtalet med köparen när hans egna förluster 

överstiger vinsten därav vilket sammantaget skulle leda till att det gemensamma välståndet inte 

maximeras. 

 

3.4.2.4 Reklamation vid dröjsmål 

Enligt 29 § KöpL måste köparen reklamera säljarens dröjsmål inom skälig tid efter det att hon 

fick kännedom om avlämnandet för att säljaren ska åläggas skadeståndsskyldighet. Så länge 

																																																								
124 Hitta not om allmän princip.  
125 Prop. 1988/89:76 s. 116. Se även Runesson, Rekonstruktion av ofullständiga avtal, 1996, s. 347. 
126 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (4 u. 2016) avsnitt 15.2.11. 
127 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (4 u. 2016) avsnitt 15.2.12. 
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varan inte har avlämnats kan alltså köparen förbli passiv med en bibehållen rätt till skadestånd. 

I propositionen framhålls att skäligheten bland annat är beroende av hur snart efter avlämnandet 

köparen kan bedöma om det finns anledning att framställa skadeståndsanspråk.128  

 

Bestämmelsen saknar uttrycklig motsvarighet i CISG, Art. 49(2) avser endast reklamation av 

dröjsmålet som en förutsättning för hävning. Ramberg och Herre menar att avsaknaden därav 

beror på att det vid dröjsmål, till skillnad från fel i varan, inte är möjligt för säljaren att vidta 

skadebegränsande åtgärder efter det att varan avlämnats i fullgott skick men efter avtalad tid.129 

Jag vill dock hävda att köparen har viss möjlighet att vidta skadebegränsande åtgärder å 

säljarens vägnar även efter varans avlämnande. En reklamationsfrist från det att varan 

avlämnats ger säljaren en bestämd tid under vilken han måste vidta vissa finansiella åtgärder i 

den egna verksamheten, exempelvis för täckning av framtida externa kostnader (exempelvis 

skadestånd) som kan komma att uppstå. Efter reklamationsfristens utgång behöver inte sådana 

resurser låsas utan kan användas på andra håll i verksamheten. Om köparen istället har 

möjlighet att avvakta med krav på skadestånd en längre tid efter avlämnande är säljaren tvungen 

att beakta risken för skadeståndskrav från köparen under denna längre tid, och planera sin 

verksamhet därefter. Sett ur det perspektivet bidrar reklamationsfristen till effektiva incitament 

för köparen att vidta skadeförebyggande åtgärder i säljarens intresse, det vill säga reklamera 

nära inpå avlämnandet, vilket kan komma att bespara säljaren vissa kostnader. Mot bakgrund 

av det sagda menar jag att 29 § KöpL kan betraktas som mer effektiv än vad som följer av CISG 

eftersom det i 29 § ställs upp en direkt reklamationsfrist efter vilken säljaren kan ta för säkert 

att skadeståndskrav inte kommer att framföras av köparen. 

 

3.4.3 Skadeståndets omfattning 

3.4.3.1 Det positiva kontraktsintresset: terminologi och principer 

Det positiva kontraktsintresset, det vill säga den icke kontraktsbrytande partens intresse av att 

bli ersatt som om avtalet hade fullgjorts avtalsenligt, kommer inte direkt till uttryck i vare sig 

köplagen eller CISG.130 I propositionen till köplagen anges emellertid att lagens 

skadeståndsbestämmelser som utgångspunkt ska upprätthålla principen om fullt skadestånd där 

”den skadelidande parten ekonomiskt skall sättas i samma läge som om motparten skulle ha 

																																																								
128 Prop. 1988/89:76 s. 119. 
129 Ramberg & Herre, Allmän köprätt, s. 214.  
130 Herre, Ersättningar i köprätten (1996), s. 304. 
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fullgjort avtalet på rätt sätt”.131 Det konstateras vidare att utgångspunkten inskränks av dels 

generella principer, dels uttryckliga bestämmelser. I Art. 74 CISG anges att skadestånd för 

avtalsbrott ska ”utgå med ett belopp, inberäknat förlorad vinst, som den andra parten har lidit 

till följd av avtalsbrottet”, vilket ska förstås som innebärande att den skadelidande ska ersättas 

enligt hennes positiva kontraktsintresse.132 Herre framhåller vidare att skadeståndsbeloppet 

härvid brukar benämnas ”uppfyllelseintresset” där skadeståndet som sådant betraktas som en 

”uppfyllelsesurrogat” genom vilken den skadelidande parten ska ges full ersättning, 

innebärande att hans berättigade förväntningar under avtalet ska värnas och uppfyllas.133 

 

I angloamerikansk rätt definieras det positiva kontraktsintresset på i princip samma sätt som i 

svensk rätt. I det engelska avgörandet Robinson v. Harman från 1884 fastslogs att ”the plaintiff 

is entitled to be placed, so far as money can do it, in the same position as he would have been 

had the contract been performed”.134Principen är dock även i angloamerikansk rätt kringskuren 

av regler som begränsar dess genomslagskraft givet vissa förhållanden.135 Mot bakgrund av det 

ovan sagda kan konstateras att den rättsekonomiska doktrinens förståelse av det positiva 

kontraktsintresset, som hämtats från den angloamerikanska rätten, rent terminologiskt stämmer 

väl överens med den definition av det positiva kontraktsintresset som tillämpas i svensk 

kontraktsrätt. Cooter och Ulen beskriver skadestånd för det positiva kontraktsintresset som att 

det ”restores the promisee to the position that he or she would have enjoyed  if the promisor 

had performed”136 och illustrerar skadeståndet i den funktion som återgivits ovan i avsnitt 

2.4.1.2 (𝐸 = 𝑁"& − 𝑁'&).  

 

Som framhållits ovan i kapitel 2 skapar skadestånd enligt det positiva kontraktsintresset 

effektiva incitament för den kontraktsbrytande parten ex ante avtalsbrottet eftersom den icke 

kontraktsbrytande partens kostnader med anledning av avtalsbrottet internaliseras till den 

kontraktsbrytande partens beteende. Om skadeståndsersättningen till fullo motsvarar den 

skadelidandes positiva kontraktsintresse kan således säljaren, under en ångersituation, 

förväntas bryta mot avtalet och leverera efter avtalad leveranstid vid en punkt då det 

																																																								
131 Prop. 1988/89: 76 s. 193.  
132 Se bl.a. Herre, Ersättningar i köprätten (1996), s. 304 och Ramberg & Herre, Internationella 
köplagen (4 u. 2016) avsnitt 13.2.1 samt Schlechtriem & Schwenzer (Eds.), Commentary CISG (3rd 
ed. 2010), s. 1005.  
133 Herre, Ersättningar i köprätten (1996), s. 303. 
134 Robinson v. Harman, (1848) 1 Ex. 850 s. 855.  
135 Mahoney i De Geest (Ed.), Contract Law and Economics (2011), s. 159.  
136 Cooter; Ulen, Law & Economics (2016), s. 289.  
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gemensamma välståndet maximeras. Skadeståndsbegränsande principer och regler avskär dock 

ersättningsnivåerna och begränsar det positiva kontraktsintressets fulla uppfyllande vilket får 

till effekt en alltför hög grad av avtalsbrott, eller, ineffektiva incitament till avtalsbrott. Hur pass 

ineffektiva dessa incitament sedan kan sägas vara beror på hur de är utformade och hur de ska 

tillämpas. Det kan dock redan nu konstateras att såväl köplagen som CISG inbegriper en 

grundläggande överensstämmelse med den normativa rättsekonomins syn på 

påföljdsregleringens syfte att maximera parternas gemensamma välstånd eftersom skadeståndet 

som utgångspunkt ska tillgodose den skadelidandes positiva kontraktsintresse.  

 

3.4.3.2 Adekvansläran och doktrinen om foreseeability 

En grundläggande begränsning av det positiva kontraktsintresset är det krav på skadans 

förutsebarhet som gäller vid tillämpningen av såväl köplagen som CISG. Dess närmare 

innebörd skiljer sig dock till viss del lagtexterna sinsemellan. I köplagen antyds inte något 

förutsebarhetsliknande krav. För rätt till skadestånd enligt köplagen gäller ändå, utöver kravet 

på kausalitet, att skadan är en adekvat följd av avtalsbrottet.137 Schultz talar om att 

orsakssambandet mellan ansvarsgrunden och skadan ska ha viss kvalitet.138 I propositionen 

framförs härvid att ”mycket avlägsna, onormala och opåräkneliga följder av avtalsbrottet faller 

utanför skadeståndsskyldigheten”.139 Det konstateras vidare att den närmare innebörden av 

adekvansprincipen liksom tidigare ska lämnas åt rättstillämpningen att bestämma. Vad gäller 

adekvansbedömningen i inomobligatoriska förhållanden har den vägledande praxisen 

utvecklats under den gamla Köplagens tid med endast få senare avgöranden.140 I NJA 1913 s. 

276, som rörde dröjsmål med leverans av järnbalkar, fastslogs att den ersättningsgilla förlusten 

inte får överstiga vad leverantören ”skäligen bort vid avtalets ingående taga i beräkning”.141  

 

Adekvansbedömningen kan följaktligen sägas innehålla två moment – en skälighetsnorm samt 

frågan om vilken tidpunkt som ska läggas till grund för bedömningen om förutsebarheten. I 

NJA 1998 s. 893 fastslog HD en skälighetsnorm som gör gällande ett sannolikhetskrav där 

”kravet på adekvat kausalitet mellan handling och inträffad skada innebär att skadan skall för 

																																																								
137 Prop. 1988/89:76 s. 46. NU 1984:5 s. 187. 
138 Schultz, Mårten, Kausalitetspraktikan, SvJT 2011 s. 465f.  
139 Prop. 1988/89:76 s. 193. 
140 Se främst NJA 1991 s. 217, NJA 1998 s. 893, NJA 2014 s. 272, p. 25 och 47, där kausalitetsbrist 
förelåg, varför adekvanskravet inte kom att aktualiseras, och NJA 2013 s. 145, p. 14 och 38, där 
adekvanskravet måste anses ha varit uppfyllt, utan att detta uttryckligen redovisades. Jfr Schultz, 
Några frågor i kommersiell  skadeståndsrätt, SvJT 2013 s. 1019. 
141 NJA 1913 s. 276. 
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en person med kännedom om alla föreliggande omständigheter ha framstått som en beräknelig 

och i viss mån typisk följd av det skadegörande beteendet”.142  

 

Vad gäller tidpunkten för skälighetsbedömningen verkar adekvansprincipen i stort sett ha 

tillämpats såsom gjordes i NJA 1913 s. 276, det vill säga med utgångspunkt i tiden för avtals 

ingående, fram till avgörandet i NJA 1991 s. 217 som rörde dröjsmål med betalning från en 

bank till en fastighetsspekulant som var kund i banken. Bankkunden hade fått en temporär 

övertrasseringsrätt på sitt konto hos banken. Bankkontoret dit bankkunden gick för att ta ut 

pengar till en affär hade dock inte fått meddelande om denna rätt, varför han inte fick ut några 

pengar. Bankkunden gjorde klart för bankkontoret att han var i stort behov av att få ut pengar 

för att slutföra en affär. Uttaget fördröjdes därför i ca två timmar vilket resulterade i skada för 

bankkunden. Även här fastslog HD att skadan som uppkommit måste ha varit förutsebar för att 

den kontraktsbrytande parten ska bära skadeståndsansvar, med motiveringen att inte alla 

kausala följder kan inräknas därvid. En skillnad mot tidigare praxis var dock att HD lade 

tidpunkten för kontraktsbrottet, istället för avtalstidpunkten, till grund för bedömningen om vad 

den kontraktsbrytande parten borde ha räknat med i det att man tillmätte bankkundens 

meddelande om ärendets brådskande natur betydelse för bedömningen.143 Ramberg menar dock 

att de speciella omständigheterna i målet inte innebär att HD inte kan anses ha frångått tidigare 

praxis i en generell mening, men att det är tydligt att HD ”inte tvekar att i förekommande fall 

vid adekvansbedömningen beakta sådana omständigheter som inte kunnat förutses vid avtals 

ingående utan först senare”.144  

 

Kravet på förutsebarhet föreskrivs direkt i Art. 74 CISG där tidpunkten för bedömningen fästs 

vid avtalstidpunkten. I den svenska översättningen stadgas att skadeståndet inte får överstiga 

förlusten som den kontraktsbrytande parten ” vid avtalsslutet förutsåg eller borde ha förutsett 

såsom en, med hänsyn till de omständigheter som han då kände till eller borde ha känt till, 

möjlig följd av avtalsbrottet”. Bestämmelsen bygger i stor utsträckning bygger på principen om 

”foreseeablitity” som grundlades i det engelska avgörandet Hadley v. Baxendale där domstolen 

fastslog två regler som ska styra frågan om skadornas förutsebarhet å den kontraktsbrytande 

parten.145  

																																																								
142 NJA 1998 s. 893. 
143 Herre, Ersättningar i köprätten (1996), s. 353. 
144 Ramberg, Banks skadeståndsskyldighet vid försenad utbetalning till bankkund, s. 103. 
145 Herre, Ersättningar i köprätten (1996), s. 362, Ramberg & Herre, Internationella köplagen (4 u. 
2016) avsnitt 13.2.3.  
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”Where two parties have made a contract which one of them has broken, the damages 

which the other party ought to receive in respect of such breach of contract should be 

such as may fairly and reasonably be considered arising naturally, i.e. according to the 

usual course of things, from such a breach of contract itself, or such as may reasonably 

be supposed to have been in the contemplation of both parties, at the time they made 

the contract as the probable result of the breach of it.”146 

 

Det kan dock noteras att medan Hadley-principen ställer sannolikhetskravet till ”the probable 

result of the breach of [the contract]”, dvs. det sannolika eller troliga resultatet, används i Art. 

74 istället uttrycket det möjliga resultatet.147 Enligt Ramberg och Herre beror skillnaden främst 

på att man velat frigöra konventionen från nationella förebilder och lydelsen bör därför tolkas 

som ett grundläggande krav på en sannolikhetsbedömning snarare än ett kvalitativt 

ställningstagande. Ramberg och Herre framhåller att internationella kontraktsrättsliga 

instrument som PECL och UNIDROIT formulerar sannolikhetskrav av typen ”likely to 

result”.148 Mot bakgrund därav kan hävdas att den synbara skillnaden mellan 

sannolikhetskravet som det kommer till uttryck i NJA 1998 s. 893 och CISG möjligen inte är 

så stor i praktiken, eftersom nyanserna i uttryckssätt kanske ska skyllas snarare på språkliga 

begränsningar än på exakt formulerade rättspolitiska ställningstaganden. Likväl måste den 

svenska adekvansbedömningen anses ge uttryck för ett högre sannolikhetskrav än doktrinen om 

foreseeability eftersom möjliga följder av avtalsbrottet inte alltid kan betraktas som beräkneliga 

och i viss mån typiska, varför den svenska regelns formulering innebär en viss fördel för 

skadevållaren i detta hänseende.  

 

Där den angloamerikanska doktrinen och Art. 74 CISG uttryckligen fäster tidpunkten till 

avtalets ingående medger svensk rätt ibland en senare tidpunkt, exempelvis tidpunkten för 

kontraktsbrottet såsom tillämpats i NJA 1991 s. 217. Skador som enligt den angloamerikanska 

förutsebarhetsläran inte varit förutsebara vid avtalsslutet och därför inte ska ersättas kan således 

vara att anse som ersättningsgilla enligt den svenska adekvansläran i de fall information efter 

avtalstidpunkten givit den kontraktsbrytande parten anledning att räkna med skadan som i NJA 

																																																								
146 Hadley v. Baxendale, (1854) ) Ex. 341.  
147 Se den engelska versionen av Art. 74, ”possible result”.  
148Ramberg & Herre, Internationella köplagen (4 u. 2016) avsnitt 13.2.3.  
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1991 s. 217. I detta hänseende är den angloamerikanska rättens och CISG:s regel mera 

förmånlig för skadevållaren. 

 

Vad sedan gäller förutsebarhetskravets betydelse för maximerandet av parternas gemensamma 

välstånd och den kontraktsbrytande partens incitament kan först konstateras att 

adekvansprincipen inverkar begränsande på skadeståndets omfattning; enligt adekvansläran ska 

ju skador som förvisso orsakats av kontraktsbrottet ändock inte ersättas om de är att anse som 

inadekvata följder av kontraktsbrottet. Adekvansprincipen innebär i det avseendet ett avsteg 

från principen om ersättning enligt det positiva kontraktsintresset eftersom den får till följd att 

den skadelidande parten försätts i ett sämre läge än om avtalet hade fullgjorts på rätt sätt när 

inadekvata skador har uppstått som den skadelidande då måste bära själv. Härvid står klart att 

adekvansprincipen inverkar begränsande på maximerandet av parternas välstånd ex post 

kontraktsbrottet. Vad sedan gäller den kontraktsbrytande partens incitament att handla effektivt 

under påföljderna faller det sig dock så att han endast kan handla utifrån vad han förutsåg i 

förlustväg. Frågan om adekvanslärans betydelse för den kontraktsbrytandes incitament ex ante 

kontraktsbrottet är av den anledningen en annan.  

 

Mot bakgrund av den teoretiska skillnaden mellan sannolikhetskraven såsom de kommer till 

uttryck i NJA 1998 s. 893 och Art. 74 CISG kan hävdas att den svenska adekvansbedömningen 

avskär förluster i större utsträckning än vad som följer av doktrinen om foreseeability, vilket 

innebär att den svenska adekvansläran är mindre effektiv än Art. 74 för säljarens incitament att 

handla välståndsmaximerande å båda parters räkning. Om det i praktiken verkligen är en 

skillnad härvid är osäkert, mot bakgrund av Rambergs uttalande därom.  

 

Enligt Van Wijk, som åberopar stöd hos Eisenberg, är tidpunkten för bedömningen vidare 

avgörande för frågan om huruvida förutsebarhetskrav bidrar till ineffektiva incitament eller 

inte. Mahoney framhåller att teorin om effektiva avtalsbrott gör gällande att säljaren bör 

prestera när köparens kostnader för avtalsbrott överstiger säljarens kostnader för prestation.149 

Grundtanken är härvid densamma som Cooter och Ulen gör gällande för, återgiven ovan i figur 

2.3. I det fall avtalstidpunkten ligger till grund för adekvansbedömningen, och 

kostnadsöverstigandet har skett därefter, kommer säljaren ändå inte prestera i en sådan situation 

eftersom dessa kostnader inte är ersättningsgilla. Om däremot tidpunkten för kontraktsbrottet 

																																																								
149 Van Wijk, i De Geest (Ed.), Contract Law and Economics (2011) s. 234. 
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ligger till grund för bedömningen ges incitament till säljaren att handla effektivt. Det framhålls 

vidare att avtalstidpunkten dock ger köparen incitament att innan avtals ingående göra säljaren 

medveten om alla förhållanden som kan leda till förluster för att kunna bli ersatt dessa vid ett 

kontraktsbrott. Eisenberg drar därför slutsatsen att ett adekvanskrav med tiden för avtals 

ingående som utgångspunkt för bedömningen ger effektiva incitament till förebyggande 

åtgärder (efficient incentives för precaution) men ineffektiva incitament för avtalsbrott.150 

 

Denna syn på Hadley-principens rättsekonomiska verkan står dock inte helt oemotsagd bland 

rättsekonomer. Knobler menar att avtalstidpunkten som grund för adekvansbedömningen kan 

vara rättsekonomiskt motiverad eftersom den skapar incitament till informationsutbyte mellan 

parterna. Knobler framhåller att ”if breach is an acceptable option, then the promisor is entitled 

to know at the time of the formation all existing relevant information about potential 

damages”.151 Vad gäller frågan om påföljdernas verkan som incitament har dock Knobler 

samma uppfattning som Eisenberg, det vill säga att en adekvansbedömning vid tidpunkten för 

kontraktsbrottet skapar mer effektiva incitament, men hävdar samtidigt att en sådan 

utgångspunkt kan leda till högre marknadspriser. Förklaringen grundar sig i ökade incitament 

till överinvesteringar på den skadelidandes sida mellan avtalstidpunkten och kontraktsbrottet; 

under denna period skulle sådana överinvesteringar vara kostnadsfria för den skadelidande 

eftersom hon kommer bli ersatt för dem vid händelse av kontraktsbrott men betungande för den 

kontraktsbrytande parten eftersom han blir skadeståndsskyldig för dem, vilket i slutänden antas 

driva upp marknadspriserna. Mot det har jag inget att invända men Knobler nämner inte att 

reglerna enligt Hadley-principen, enligt hans egen logik i citatet ovan, också måste sägas kunna 

bidra till ökade säljpriser. Om den skadelidande parten ex ante avtalsingåendet ges incitament 

att uttömmande redogöra för eventuella skaderisker kommer rimligen den presterande parten 

skriva upp priset på grund av den ökade risk som informationen ger besked om.  

 

Den svenska kontraktsrättens adekvansbedömning har enligt Ramberg fortsatt att utgå från 

avtalstidpunkten om inte särskilda omständigheter likt de i NJA 1991 s. 217 föreligger, då det 

enligt HD är kan vara motiverat att utgå från tiden för kontraktsbrottet. Adekvansbedömningen 

kan därför, liksom doktrinen om foreseeability, antas bidra till viss grad av ineffektiva 

incitament på den kontraktsbrytande partens sida. Likväl ska framhållas att den svenska 

																																																								
150 De Geest, s. 235f.	
151 Knobler, A Dual Approach to Contract Remedies, Yale Law and Policy Review, 2012, s. 422. 
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adekvansläran inte på samma sätt som doktrinen om foreseeability fixerar tidpunkten för 

bedömningen vid avtalsslutet. Den svenska kontraktsrättens adekvansbedömning bär därför 

enligt mig förutsättningar att skapa mer effektiva välståndsresultat och incitament än doktrinen 

om foreseeability härvid, låt vara att kontraktstidpunkten under nuvarande rättsläge inte 

kommer att tillämpas med direkt beaktande av sådana rättsekonomiska hänsyn. Möjligen kan 

den svenska adekvansprincipen fortfarande sägas utgå från vållarens insikt vid avtalsingåendet, 

men att det finns utrymme att beakta senare insikt om det vore förhållandevis enkelt och billigt 

att anpassa sitt beteende till motpartens intressen. Är uppoffringen liten för att förhålla sig till 

den nya insikten bör adekvanskravet vara uppfyllt.  

 

3.4.3.3 Compensatio lucri cum damno 
Vid tillämpningen av köplagen gäller även den allmänna skadeståndsrättsliga princip som 

stadgar att endast nettoförluster ersätts, compensatio lucri cum damno. Principen innebär att 

om den skadelidande besparas kostnader genom avtalsbrottet som annars skulle uppstå vid 

avtalsenlig prestation ska dessa räknas av från skadeståndet.152 Principen kommer inte direkt 

till uttryck i CISG. Herre framhåller dock att den angloamerikanska förståelsen av ”mitigation” 

inbegriper en sådan avräkning av den skadelidandes vinster med anledning av avtalsbrottet.153 

Principen kommer också till uttryck i internationella instrument som UNIDROIT i Art. 7.4.2(1) 

och PECL Art. 9:502, instrument som anses ge uttryck för allmänna rättsprinciper varpå 

konventionen är grundad.154 Slutsatsen bör därför kunna dras att compensatio lucri cum damno 

är tillämplig vid skadeståndsberäkning enligt CISG mot bakgrund av förordandet om sådan 

principkonform tolkning i Art. 7.2 CISG.  

 

Gällande frågan om huruvida principen kan sägas vara rättsekonomiskt motiverad måste skiljas 

på dess välståndseffekter ex post avtalsbrottet och de incitament som principen kan sägas ge 

upphov till ex ante avtalsbrottet. Vad gäller principens betydelse för välståndseffekterna ex post 

avtalsbrottet kan det enligt mig konstateras att den inte alls påverkar parternas gemensamma 

välstånd eftersom den endast styr distributionen av de uppkomna besparingarna. Annorlunda 

uttryckt kan sägas att vad gäller parternas gemensamma välstånd spelar det ingen roll vem av 

parterna som får tillgodogöra sig besparingen ifråga.  

 

																																																								
152 Prop. 1988/89:76 s. 194. 
153 Herre, Ersättningar i köprätten (1996), s. 547.  
154 Schlechtriem & Schwenzer (Eds.), Commentary CISG (3rd ed. 2010), s. 143. 	
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Vad sedan gäller frågan om principens betydelse för den kontraktsbrytande partens incitament 

ex ante avtalsbrottet kan principen tänkas få betydelse som bidragande till effektiva avtalsbrott 

i den utsträckning den kontraktsbrytande parten kan räkna med sådana besparingar å den 

skadelidandes sida. Utan en sådan avräkningsprincip i skadeståndsberäkningen skulle den 

kontraktsbrytande parten i vissa fall prestera enligt avtalet under omständigheter när han istället 

borde bryta det mot bakgrund av den vinst som den skadelidande gör med anledning av 

kontraktsbrottet. En utevaro av principen skulle med andra ord leda till att besparingarna 

externaliseras från den kontraktsbrytande partens beteende, innebärande att han inte kommer 

att ta hänsyn till dem i sitt beteende under avtalet. En tillämpning av principen medför att sådana 

eventuella besparingar internaliseras till den kontraktsbrytande partens handlande ex ante 

avtalsbrottet, tillsammans med den skadelidandes förluster.  

 

3.4.3.4 Köplagens differentiering i direkta och indirekta förluster 

Indirekta förluster 

Uppräkningen av indirekta förluster i 67 § 2 st. KöpL är avsedd att vara uttömmande, 

innebärande att förluster som inte inbegrips däri är att betrakta som direkta och således 

ersättningsgilla under kontrollansvarsregeln i 27 § 1 st. medan indirekta förluster endast ersätts 

om den kontraktsbrytande parten varit försumlig. Av 27 § 4 st. ska förstås att vid försumlighet 

ersätts alla förluster, såväl direkta som indirekta.155 För att avgöra i vilken utsträckning 

principen om full kompensation kringskärs av differentieringen i direkta och indirekta förluster 

och vidare vilken betydelse en sådan begränsning kan sägas ha för säljarens incitament ex ante 

avtalsbrottet måste därför utredas vad som avses med indirekta förluster och vad kravet på 

försumlighet innebär närmare.   

 

Enligt förarbetena avses med indirekta förluster i regel sådana förluster som ”i hög grad är 

beroende av den individuelle köparens sätt att organisera sin verksamhet och som därför typiskt 

sett är svåra att förutse”.156 Håstad menar att svårförutsebarheten avser förlustens storlek och 

inte förlusttyperna i sig.157 Detta synsätt bekräftas enligt mig delvis av vad som sägs i 

propositionen om hur säljaren är avskuren från de försiktighetsåtgärder som köparen tar eller 

inte tar för driftstörningar i den löpande verksamheten.158 Utan sådan information är det svårt 

																																																								
155 Prop. 1988/89:76 s. 199.  
156 Prop. 1988/89:76 s. 50.  
157 Håstad, Köprätt (6 u. 2013), s. 206.  
158 Prop. 1988/89:76 s. 50.  
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att förutse förlustens storlek men inte nödvändigtvis att förluster av dessa slag kan uppkomma, 

sett till vilka indirekta förlustposter som räknas upp i bestämmelsen. 

 

Det är dock inte helt lätt att begripa hur sådana svårförutsebara förluster ska förstås mot 

bakgrund av skadeståndsbedömningens grundläggande krav på adekvans. Ramberg menar 

härvid att ersättningsskyldigheten för indirekta förluster måste anses sträcka sig längre än den 

begränsning som kravet på adekvans innebär.159 För att förstå vad Ramberg menar bör det göras 

en åtskillnad mellan skadehändelsen i sig och storleken på den förlust som skadan föranleder. 

Jag tror inte Ramberg menar att rätten till ersättning för indirekta förluster ger rätt till ersättning 

för inadekvata skador, det vill säga icke förutsebara skador i strid mot adekvansläran. Att rätten 

till ersättning för indirekta förluster inbegriper ersättning för adekvata skador vars storlek dock 

varit svårförutsebar är mer förståeligt, särskilt mot bakgrund av kravet på försummelse. Ett 

sådant synsätt på relationen mellan svårförutsebarheten och adekvansläran bekräftas även av 

Håstads uppfattning om att det är storleken och inte skadehändelsen som, vad gäller indirekta 

förluster, ofta är svårförutsebar. 

 

67 § 2 st. KöpL stadgar fyra förlustposter som endast ersätts om den kontraktsbrytande parten 

varit försumlig.160 Förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning 

avser förluster som grundar sig i förlorade tillfällen att ingå avtal med tredje part eller fullgöra 

löpande leveransavtal med andra parter på grund av säljarens kontraktsbrott. Till denna 

förlustpost hänför sig även den avkastningsförlust som köparen kan åsamkas på grund av att 

priserna har sjunkit efter den avtalade tidpunkten för leverans, om köparen avsett vidareförsälja 

varan.161 Förlustposten avser alltså inte dispositionsförlusten för kontraktet, det vill säga 

avtalstillfällen som köparen gått miste om på grund av avtalet, utan istället omsättningsförluster 

knutna direkt till själva avtalsbrottet.162 Med annan förlust till följd av att varan inte kan 

utnyttjas på avsett sätt avses faktiska förluster som inte är en följd av minskning eller bortfall 

av produktion. Som exempel nämns i propositionen skador som åsamkas ett företags 

administrativa delar utan att det är knutet till själva produktionen eller omsättningen. Till 

indirekta förluster räknas även utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man fallit bort 

																																																								
159 Ramberg & Herre, Allmän köprätt (7 u. 2014), s. 222. 
160 Se KöpL 27 § 4 st.  
161 Prop. 1988/89:76 s. 199. 
162  Ersättning för den skadelidandes dispositionsförluster hänför sig till köparens negativa 
kontraktsintresse och inte, som gäller härvid, det positiva (se exempelvis NJA 2012 s. 1095, p. 18 i 
HD:s domskäl).  
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eller inte har blivit riktigt uppfyllt. Den uteblivna vinsten ska ha varit en följdverkning av 

kontraktsbrottet.163 Slutligen omfattas även annan förlust, om den varit svår att förutse. Enligt 

förarbetena ska det lämnas till rättstillämpningen att avgöra exakt vilka typer av förluster som 

kan räknas till denna förlusttyp.164 Detta ställer dock frågor om uppräkningen i 67 § KöpL 

verkligen är uttömmande; utan rättstillämpningens vägledande hjälp är det ju osäkert vilka 

andra förluster som ska anses vara liknande och svårförutsebara, och därmed indirekta. 

 

Konverteringsregeln i 67 § 3 st.  

I 67 § 3 st. anges att förluster som den skadelidande haft för att begränsa direkta förluster ska 

betraktas som direkta och således ersättas under säljarens kontrollansvar. Bestämmelsen ska 

enligt propositionen förstås mot bakgrund av skadebegränsningsplikten i 70 § KöpL; om 

köparen i sin förlustbegränsning handlar för att minska direkta förluster men i sitt handlande 

pålägger sig indirekta förluster, ska dessa nyuppkomna förluster ses som direkta.165 En central 

fråga är huruvida åtgärderna faktiskt måste ha begränsat den direkta förlusten, eller om det 

räcker med att köparen avsåg att begränsa den. Herre menar att eftersom regeln i 67 § 3 st. i 

mångt och mycket är ett resultat av skadebegränsningsplikten i 70 § 1 st., där det anges att 

skadebegränsande åtgärder ska vidtas i syfte att begränsa skadan, bör lydelsen ”för att” i 67 § 

3 st. tolkas som åsyftande en prövning ex ante den skadebegränsande åtgärden.166 Håstad pekar 

härvid på möjligheten för en skadelidande att besluta om att inte vidta en viss åtgärd efter 

avtalsbrottet och bära indirekta förluster som exempelvis minskad produktion, under 

förevändningen att själva underlåtenheten varit skadebegränsande, och konvertera denna 

indirekta förlust till en direkt förlust. Mot bakgrund av bestämmelsens utformning synes en 

sådan argumentation från den skadelidandes sida kunna vara framgångsrik, menar Håstad.167 

Differentieringen av förluster i direkta och indirekta, tillsammans med möjligheten till 

förlustkonvertering genom 67 § 3 st., har kritiserats i doktrin för att vara alltför komplicerad 

och oklar.168 Håstad menar att bestämmelsernas utformning härvid är sådan att den 

skadelidandes rätt till ersättning i praktiken sällan begränsas.169 

																																																								
163 Prop. 1988/89:76 s. 199.  
164 Prop. 1988/89:76 s. 200.  
165 Prop. 1988/89:76 s. 200.  
166 Herre, Ersättningar i köprätten (1996), s. 459.  
167 Håstad, Köprätt (6 u. 2013), s. 209.  
168 Se bl.a. Kleineman, J, Indirekt skada och frågan om behovet av en ny köplagsreform, Festskrift 
tillägnad Jan Ramberg (1996), Håstad, Köprätt (6 u. 2013), s. 209 samt Herre, Ersättningar i köprätten 
(1996) s. 461.  
169 Håstad, Köprätt (6 u. 2013), s. 209.  
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Närmare om skadeståndets omfattning i CISG 

Till skillnad från köplagen definieras inte närmare vilka förluster som är ersättningsgilla i 

CISG. Omfattningen av skadeståndet får istället bestämmas med stöd av Art. 74 och 

konventionens övergripande mål att uppnå full kompensation med hänsyn till det ifrågavarande 

avtalets särskilda karaktär.170 Art. 7(1) CISG kan därtill tänkas öppna upp för en tillämpning av 

principer och regler som utvecklats i en konventionsstats nationella rätt under förutsättning att 

de tar hänsyn till konventionens internationella karaktär.171  

 

Schlechtriem och Schwenzer delar in den skadelidandes förluster i ett antal kategorier som 

närmare klargör ersättningens omfattning under Art. 74 CISG. Non-performance losses avser 

de direkta förluster172 som köparen uppbär till följd av att hon inte får den avtalade prestationen. 

Schlechtriem och Schwenzer framhåller vidare att om köparen har hävt avtalet ska denna 

förlusttyp beräknas enligt Art. 75 och 76 CISG, annars ska förlusten beräknas enligt Art. 74 

baserat på kostnaden för ett substitutköp.173 Art. 75 och 76 ger härvid köparen en möjlighet att 

antingen göra ett täckningsköp och bli ersatt för prisskillnaden mellan det avtalade priset och 

priset för täckningsköpet (skadeståndsberäkning in concreto) eller kräva ersättning 

motsvarande skillnaden mellan avtalspriset och marknadspriset (skadeståndsberäkning in 

abstracto), förutsatt att dessa åtgärder vidtagits på ett skäligt sätt och inom skälig tid efter 

hävningen.174 Köparen har även rätt till ersättning för förluster som har uppstått på grund av 

avtalsbrottet, det vill säga inte är att betrakta som inbegripet hennes positiva kontraktsintresse 

(incidental losses). Art. 74 CISG anses dock inte omfatta rätt till ersättning för 

rättegångskostnader, vilket beror på en bristande samsyn härvid konventionsstaterna 

sinsemellan. Partsfördelningen av rättegångskostnader får istället avgöras mot bakgrund av 

tillämplig nationell rätt. Den skadelidande har därtill rätt till ersättning för förluster som uppstår 

till följd av att hon inte kan uppfylla avtal med tredje part (consequential losses), exempelvis 

viten och andra kontraktuella skadestånd som den skadelidande kan komma att behöva ersätta 

tredje part. Slutligen kan framhållas att Art. 74 omfattar även omsättningsförluster (loss of 

profit). Schlechtriem och Schwenzer framhåller att omsättningsförluster härvid omfattar såväl 

																																																								
170 Schlechtriem & Schwenzer (Eds.), Commentary CISG (3rd ed. 2010) s. 1005.  
171 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (4 u. 2016) avsnitt 13.1.6.  
172 Dock inte att likställa med köplagens definition av direkta förluster. 
173 Schlechtriem & Schwenzer (Eds.), Commentary CISG (3rd ed. 2010) s. 1005. 
174 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (4 u. 2016) avsnitt 13.1.6. 
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uteblivna vinster som en köpare kunde ha tillgodogjort sig i en vidareförsäljning, som förluster 

som uppkommit på grund av produktionsminskning eller produktionsstopp.175 

 

Begränsning av skadan och jämkning av skadeståndet 

Genom 70 § 1 st. och Art. 77 CISG åläggs den skadelidande en plikt att vidta skäliga åtgärder 

för att begränsa den skada som medkontrahenten har orsakat henne.176 En försummelse av 

plikten innebär att den skadelidande själv får bära förlusten ifråga. Vad som är att anse som 

skäliga åtgärder härvid beror på omständigheterna i det särskilda fallet. Bedömningen om 

köparens befogade skäl ska göras med utgångspunkt i vad hon hade att räkna med vid tiden för 

kontraktsbrottet.177 I HD:s dom 2017-02-07, mål T 230-15, förtydligades att vid långvariga 

skadeverkningar kan den skadelidande komma att behöva ompröva sina skäl efter nya insikter. 

Det framhölls vidare att skadebegränsningsplikten uppstår när den skadelidande fått klart för 

sig att medkontrahenten har utfört en skadeorsakande handling och fortlöper under hela 

skadeförloppet.178 

 

I 70 § 2 st. KöpL föreskrivs vidare en regel genom vilken skadestånd kan jämkas. Jämkning 

kan motiveras av den skadelidandes möjligheter att förutse och hindra uppkomsten av skadan 

samt omständigheterna i övrigt. I propositionen anges att jämkning främst kan bli aktuellt vid 

mer oförutsägbara verkningar av avtalsbrottet samt att grovt vållande endast kan föranleda 

jämkning i undantagsfall.179 Håstad föreslår möjligheten att jämka skadestånd som kan anses 

vara särskilt betungande för säljaren men konstaterar samtidigt att denna omständighet inte 

nämns i specialmotiveringen.180 CISG innehåller inte någon motsvarande jämkningsregel.181  

 

Teorin om effektiva avtalsbrott grundar sig bland annat på individens möjligheter att göra 

rationella val efter en rangordning av alternativ i syfte att maximera sin egen nytta. Skadestånd 

enligt det positiva kontraktsintresset antas härvid åstadkomma en internalisering av den 

skadelidandes förluster till den kontraktsbrytande partens beteende, vilket tvingar presterande 

parter att ta hänsyn till sin medkontrahents intresse av avtalsuppfyllande när de nyttomaximerar 

																																																								
175 Schlechtriem & Schwenzer (Eds.), Commentary CISG (3rd ed. 2010) s. 1009 – 1014. 
176 En sådan skadebegränsningsplikt stadgas även i 9:505 PECL, Art. III. 3:705 samt Art. 7.4.8 
UNIDROIT.  
177 Prop. 1988/89:76 s. 206.  
178 HD:s dom  2017-03-07, T 230-5.  
179 Prop. 1988/89:76 s. 207.  
180 Håstad, Köprätt (6 u. 2013), s. 213, Prop. 1988/89:76 s. 206.  
181 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (4 u. 2016) avsnitt 13.1.2.  
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för egen räkning. Förmågan att göra sådana rationella val förutsätter att säljaren kan förutse 

omfattningen av det skadestånd som han kan komma att tvingas utge till köparen. Köplagens 

komplicerade systematik vad gäller differentieringen i direkta och indirekta förluster med 

köparens möjlighet att konvertera förluster genom 67 § 3 st. måste sägas försvåra säljarens 

möjlighet att förutse den slutgiltiga omfattningen av skadeståndet avsevärt, även när han har 

handlat på ett sätt så att köparen inte rimligen kan påvisa försumlighet å hans sida.182 Av den 

anledningen är det svårt att närmare bestämma hur differentieringen påverkar säljarens 

incitament i generella termer. Differentieringen syntes dock innebära att köparens positiva 

kontraktsintresse tillgodoses i högre grad när säljaren har varit försumlig då även indirekta 

förluster ersätts än när skadestånd endast utgår för direkta förluster under säljarens 

kontrollansvar, låt vara att denna skillnad inte alltid är så stor. Detta leder till den något 

besynnerliga slutsatsen att parternas gemensamma välstånd syntes maximeras i högre grad när 

säljaren kan påvisas ha varit försumlig. Å andra sidan kan hävdas att den köpare som är 

medveten om att indirekta förluster som utgångspunkt inte ersätts blir mera återhållsam i sina 

investeringar och mera benägen att vidta skadebegränsande åtgärder ex ante kontraktsbrottet, 

vilket ju kan sägas vara en effektiv lösning i praktiken. Köplagens systematik skulle enligt mig 

därför kunna betraktas som ett försök att åstadkomma dubbelt skadeståndsansvar utöver vad 

som följer av skadebegränsningsplikten i syfte att stävja konsekvenserna av en alltför ensidig 

riskallokering.183 Eftersom kostnadsrisken inte kan bäras till fullo av mer än en part går det 

emellertid aldrig att uppnå dubbelt marginalansvar.184 

 

3.4.4 Sammanfattning 
Det grundläggande skadeståndsrättsliga kravet på ett orsakssamband mellan kontraktsbrott och 

skada bestämmer kontraktsbrottets inverkan på parternas gemensamma välstånd i absoluta 

termer; om avtalsbrottet inte kan anses ha orsakat den ifrågavarande skadan påverkas inte heller 

parternas gemensamma välstånd negativt av avtalsbrottet och vice versa. Enligt mig går det 

därför inte att tala om kravet som direkt incitamentsgivande för den kontraktsbrytande parten 

ex ante kontraktsbrottet. Det går inte heller, enligt min uppfattning, att tala om kontrollansvaret 

i termer av incitament eftersom kontrollansvarsreglerna i 27 § 1 st. KöpL och Art. 79 CISG 

förhindrar säljaren att ta välståndsmaximerande beslut mot bakgrund av hindret.  

																																																								
182 Se Prop. 1988/89:76 s. 118, bevisbördan för säljarens försumlighet åvilar köparen.  
183 Se avsnitt 2.4.1.3 ovan angående kompensationsparadoxen och det dubbla marginalansvaret.  
184 Se dock Cooter, Porat, Getting incentives right (2014), s. 105ff om den eventuella möjligheten att 
uppnå dubbelt marginalansvar genom negativ försäkring (Anti-Insurance).		
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Det kan vidare hävdas att utan reglerna om säljarens ansvar för sina kontraktsmedhjälpare i 27 

§ 2 st. KöpL och Art. 79(2) CISG så skulle det allmänna intresset av välståndsmaximering185 

undergrävas eftersom säljaren då skulle kunna allokera risker att drabbas av skadestånd vidare 

till parter som inte är i ett kontraktsförhållande med köparen och på så vis undgå 

skadeståndsskyldighet vid kontraktsmedhjälparens dröjsmål. Under sådana förhållanden skulle 

köparen i regel inte ha möjlighet att bli ersatt för sina skador,186 vilket är en förutsättning för 

effektivitet. Det är därtill uppenbart att nämnda regler ger säljaren incitament att vidta 

skadeförebyggande åtgärder i förhållande till sina kontraktsmedhjälpare. Reglerna om 

reklamation vid dröjsmål kan enligt min mening sägas ge köparen effektiva incitament att vidta 

skadeförebyggande åtgärder å säljarens sida under förutsättning att det stipuleras en 

reklamationsfrist. 29 § KöpL, som till skillnad från Art. 49(2) CISG uttryckligen föreskriver en 

sådan frist, kan därför sägas ge mer effektiva incitament till skadebegränsande åtgärder än Art. 

49(2) CISG.  

 

Enligt Eisenberg och Knobler kan skadeståndsrättsliga krav på skadans förutsebarhet betraktas 

som effektiva i den utsträckning de förordar om en förutsebarhetsbedömning med utgångspunkt 

i tiden för kontraktsbrottet. Förhållandet kan enligt mig förklaras med att den skadelidandes 

förluster ex post avtals ingående då internaliseras till köparens beteende vilket leder honom att 

handla välståndsmaximerande för båda parters räkning intill avtalsbrottet. Om avtalstidpunkten 

istället skulle utgöra sådan grund, och köparens nettoförluster för avtalsbrott visar sig överstiga 

säljarens vinst därav först efter avtalstidpunkten, kan säljaren förväntas bryta mot avtalet 

eftersom han inte kommer behöva ersätta köparen för dessa förluster. Köparens förluster ex 

post avtals ingående externaliseras med andra ord från säljarens beteende. Den svenska 

adekvansbedömningen, där utgångspunkten för bedömningen fortsatt är tiden för avtals 

ingående, kan följaktligen sägas leda till att köparens förluster ex post avtals ingående 

externaliseras från säljarens beteende vilket ger honom ineffektiva incitament till avtalsbrott. 

Köparen ges samtidigt därigenom effektiva incitament att informera säljaren om risker knutna 

till avtalet. Eftersom den svenska adekvansläran, till skillnad från Art. 74 CISG, inte fixerar 

tidpunkten för bedömningen till avtalsslutet kan den enligt mig anses bära förutsättningar till 

																																																								
185 Med det allmänna intresset av välståndsmaximering menar jag den grundläggande utgångspunkten 
om att effektivitet i termer av välståndsmaximering är eftersträvansvärt i allmänhet, se avsnitt 1.3.1.2 i 
metodavsnittet ovan. 	
186 Se dock NJA 2014 s. 760.  
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att skapa effektiva incitament för båda parter. De särskilda omständigheter som föranledde HD 

att tillmäta förhållanden efter avtals ingående betydelse i NJA 1991 s. 217 visar dock att 

kontraktsbrottet endast kan utgöra en sådan tidpunkt för bedömningen i särskilda undantagsfall.  

 

Utan principen om compensatio lucri cum damno skulle säljaren i vissa fall prestera enligt 

avtalet under omständigheter när istället borde bryta det mot bakgrund av den besparing som 

den skadelidande har gjort med anledning av kontraktsbrottet. Principen internaliserar 

besparingarna till säljarens beteende i den utsträckning han kan räkna med att sådana 

besparingar uppstår på grund av hans kontraktsbrott.  

 

Köplagens differentiering av förluster i direkta och indirekta syntes begränsa skadeståndets 

omfattning mer än vad en tillämpning av Art. 74 – 76 CISG skulle begränsa det under 

förhållanden då säljaren inte kan visas ha varit försumlig. Annorlunda uttryckt förefaller 

reglerna om skadeståndets omfattning i CISG tillgodose köparens positiva kontraktsintresse i 

högre utsträckning än köplagens bestämmelser härvid, vilket innebär att säljaren ges mer 

effektiva incitament till avtalsbrott vid internationella köp som faller under tillämpningen av 

CISG än vid nationella köp där köplagens bestämmelser är tillämpliga. Konverteringsregeln i 

67 § 3 st. KöpL, tillsammans med den ökade tendens som HD har visat för den skadelidandes 

ersättningsintressen i situationer då omfattningen av förlusten varit svår att leda i bevis, talar 

dock för att skillnaden i praktiken inte blir särskilt stor.187 

 

3.5 Hävning enligt köplagen och CISG 

3.5.1 Inledning 
I följande avsnitt ska utredas huruvida reglerna om hävning i KöpL och CISG sannolikt kan 

sägas erbjuda fördelar till köparen som överstiger hävningens nettokostnader för säljaren, och 

om reglerna gör osannolikt att den hävande parten kan komma att använda sin hävningsrätt i 

strategiska (opportunistiska) syften. I avsnitt 3.4.2 redogörs för hävningens rättsverkan enligt 

KöpL och CISG. I avsnitt 3.5.2 redogörs för de förutsättningar under vilka en köpare kan häva 

avtalet med säljaren på grund av säljarens dröjsmål. I avsnitt 3.5.3 redogörs för bestämmelser 

om tilläggstid och säljarens interpellation. I avsnitt 3.5.4 redogörs för köparens hävningsrätt vid 

																																																								
187 Se exempelvis NJA 2011 s. 576, p. 9, NJA 2016 s. 39, p. 26 och HD:s dom  2016-11-03, T 960-15, 
p. 24.  
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anteciperat avtalsbrott. Köparens hävningsrätt vid partiellt avtalsbrott och successiv leverans 

kommer dock inte att behandlas.  

 

3.5.2 Hävningens rättsverkan 
När köparen häver avtalet ska parternas prestationer antingen förbli hos vardera part om 

prestationerna inte har utförts (inhiberas)  eller återbäras om de har utförts (restitueras).188 

Denna rättsverkan framgår i 64 § KöpL och Art. 81 CISG. Parternas stoppningsrätt omfattar 

härvid en rätt att hålla inne med motpartens prestation fram till dess att den egna prestationen 

har återburits.189 Enligt 65 § KöpL ska köparen betala ut avkastning som han har uppburit av 

varan och skälig ersättning för annan nytta som varan givit honom. Motsvarande bestämmelse 

vid internationella köp finns i Art. 84 CISG där det också föreskrivs att ränta skall utgå på 

betalningen som säljaren har erhållit, Art. 81(1) CISG. Ränta på erlagd betalning ska utgå även 

vid nationella köp enligt 64 § 1 st. KöpL.  

 

3.5.3 Hävning vid väsentligt avtalsbrott 

Enligt 25 § KöpL har köparen rätt att häva avtalet vid säljarens dröjsmål om avtalsbrottet varit 

väsentligt för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Väsentlighetskravet 

definieras inte närmare men det framgår av förarbetena att frågan om avtalsbrottets väsentlighet 

ska avgöras objektivt ur köparens perspektiv mot bakgrund av bland annat avtalstypen och 

köpeobjektet. Det framförs härvid att vid köp av prisvolatila varor såsom värdepapper kan redan 

kortvariga dröjsmål vara av väsentlig betydelse för köparen medan tidsfaktorn inte alltid är 

viktig vid köp av exempelvis maskiner som ska installeras i köparens produktionsled. 

Avtalstypen har betydelse även för insiktskravet; om köpet avser en vara för vilken tidsfaktorn 

inte normalt sett har stor betydelse men särskilda förhållanden hos köparen medför att ett 

kortvarigt dröjsmål får väsentlig betydelse, måste säljaren ha nått insikt om dessa särskilda 

förhållanden på något sätt.190  

 

Motsvarande rätt enligt CISG finns i Art. 49(1). Väsentlighets- och insiktskravet definieras 

dock något annorlunda i CISG där det i Art. 25 framgår att avtalsbrottet är väsentligt om det 

”[…] medför en sådan olägenhet för den andra parten att det i huvudsak berövar honom vad 

																																																								
188 Hellner, Hager, Persson, Speciell kontraktsrätt (5 u. 2010), s. 181 och Ramberg & Herre, 
Internationella köplagen (4 u. 2016) avsnitt 16.1.1.  
189 Ramberg & Herre, Allmän köprätt (7 u. 2014) s. 186f.		
190 Prop. 1988/89:76 s. 104.  
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han hade rätt att vänta sig enligt avtalet. Avtalsbrottet är dock inte väsentligt om den part som 

är skyldig till avtalsbrottet inte förutsåg och en förnuftig person i samma ställning under samma 

omständigheter inte heller skulle ha förutsett ett sådant resultat”. Även här gäller att 

väsentligheten ska avgöras objektivt mot bakgrund av vad köparen hade att förvänta sig,191 där 

det måste anses framgå direkt av lagtexten att väsentlighets- och insiktskravet är beroende av 

avtalstypen och köpeobjektet (lydelsen ”enligt avtalet”). Ramberg framhåller att regleringen i 

CISG härvid inte skiljer sig nämnvärt från köplagen.192 

 

I 26 § KöpL stadgas dock att om köpet avser ”en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt 

för köparen efter dennes anvisningar eller önskemål och kan säljaren inte utan väsentlig förlust 

tillgodogöra sig varan på annat sätt, får köparen häva köpet på grund av säljarens dröjsmål 

endast om hans syfte med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet”. I propositionen 

uttrycks att dessa högre krav är uppsatta med hänsyn till ”säljarens intresse”, med vilket 

rimligen borde avses säljarens intresse av att undslippa de höga kostnader som han kan komma 

att behöva bära på grund av att varan som han har fått återburen inte kan vidaresäljas på 

marknaden.193 Ramberg menar därtill att 25 och 26 §§ förmodligen bör tillämpas kumulativt 

innebärande att om köparen tillerkänns hävningsrätt enligt 25 § bör det ändock prövas om rätten 

kvarstår vid en tillämpning av 26 § KöpL.194 En bestämmelse motsvarande 26 § KöpL finns 

inte i CISG, vilket enligt Ramberg ska tolkas som att säljarens olägenheter som kan följa på 

grund av köparens hävning aldrig ska beaktas.195  

 

Vad gäller frågan om väsentlighetskravens betydelse för effektiva hävningsregler kan hävdas, 

mot bakgrund av det framförda, att tillämpningen av vare sig 25 § KöpL eller Art. 49 CISG inte 

gör osannolikt att de kostnader som hävningen innebär för säljaren kan komma att överstiga 

köparens fördelar därutav.196 Det kan ju mycket väl falla sig så att köparens fördelar genom 

återbäringen av köpeskillingen i hög grad överstiger värdet som den återburna varan har för 

säljaren. 26 § KöpL föreskriver dock en hänsyn till storleken på säljarens förluster (inte utan 

väsentlig förlust) vilket måste sägas innebära att risken för en alltför stort missförhållande 

																																																								
191 Prop. 1986/87:128 s. 109.  
192 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (4 u. 2016) avsnitt 8.6.1. 	
193 Se Prop. 1988/89:76 s. 106 och Ramberg & Herre, Allmän köprätt (7 u. 2014) s. 172.  
194 Ramberg & Herre, Allmän köprätt (7 u. 2014) s. 175.  
195 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (4 u. 2016) avsnitt 8.6.1.  
196 Se första kriteriet (i) i Kulls hypotes om en effektiv hävningsreglering som återges ovan i avsnitt 
2.4.3.2.  
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mellan säljarens kostnader och köparens fördelar av hävningen minskar till följd av det högre 

väsentlighetskravet som sådana väsentliga förluster å säljarens sida föranleder, under 

förutsättning att avtalet rörde ett tillverkningsköp.197 I det avseendet syntes KöpL uppbära mer 

rättsekonomiskt motiverade regler om hävning vid dröjsmål än CISG, som ju inte gör gällande 

en sådan högre väsentlighetsgräns och där följaktligen säljarens kostnader aldrig ska beaktas.  

 

Det framgår inte i vare sig KöpL eller CISG vilken tidpunkt som ska gälla för bedömningen 

om säljarens insikt om avtalsbrottets väsentlighet för köparen, men i doktrin syntes tiden för 

avtals ingående anses vara utgångspunkten för bedömningen.198 Herre framhåller dock att 

bedömningen av säljarens insikt vid hävning inte uttryckligen fixerats vid avtalstidpunkten i 

CISG, såsom för skadestånd enligt Art. 74, vilket talar för att en senare tidpunkt skulle kunna 

vara möjlig. Ramberg kontrasterar vidare detta med en aspekt relevant för bedömningen av 

hävningsrättens ekonomiska verkan: 

 

”Medan det kan vara befogat att ta hänsyn till de upplysningar och önskemål som en 

part lämnar i anslutning till ingåendet av avtalet, kan det emellertid vara mer tveksamt 

om en part som redan drabbats av avtalsbrott ska kunna förbättra sina 

hävningsmöjligheter genom att först då avslöja hur angeläget det är att han får 

avtalsenlig prestation.” 199 

 

Härvid kan påminnas om Kulls tredje kriterium för rättsekonomiskt motiverade hävningsregler 

där han framför att hävningsreglerna bör motverka kostsamma strategiska beslut från endera 

part, det vill säga opportunistiska åtgärder från den skadelidandes sida. I det fall tidpunkten för 

bedömningen om säljarens insikt förläggs till efter avtalsslutet har köparen möjlighet att, som 

Herre framhåller, förbättra sina möjligheter till hävning. En sådan tidpunkt möjliggör vidare för 

köparen att dra nytta av en situation under vilken han inser att det vore mer fördelaktigt för 

honom att återgå till ett status quo-läge och få sin köpeskilling återburen. Så länge bedömningen 

av säljarens insikt om köparens särskilda behov av tidsenlig leverans förläggs till avtalsslutet 

begränsas dock köparens möjligheter till ett sådant opportunistiskt beteende avsevärt eftersom 

hon då inte kan hålla på information och utnyttja den vid ett senare skede för att förbättra sina 

																																																								
197 Håstad framhåller att det vid bedömningen av väsentligheten enligt den norska köplagen inryms en 
hänsyn till hävningens konsekvenser för säljaren (Se Håstad, s. 50 i not 14 med hänvisning till 
Krüger).   
198 Se bl.a. Ramberg & Herre, Allmän köprätt (7 u. 2014) s. 172 och Håstad, Köprätt (2013), s. 51.  
199 Ramberg & Herre, Allmän köprätt (7 u. 2014), s. 172.  



	 64	

möjligheter till hävning ex post avtals ingående. Det är inte heller svårt att se hur denna tidpunkt 

bidrar till säljarens incitament att vidta förebyggande åtgärder för tidsenlig leverans i avseendet 

att köparen tvingas informera om alla risker som ett dröjsmål innebär för henne om hon vill 

kunna lägga de till grund för hävning ex post kontraktsbrottet. Sammantaget kan konstateras 

tidpunkten för bedömningen om säljarens insikt, som den anses förlagd till tiden för avtals 

ingående vad gäller såväl KöpL som CISG (men där Ramberg dock öppnar upp för möjligheten 

till en senare tidpunkt i CISG), begränsar köparens möjligheter till opportunistiskt beteende 

under en situation där han förväntar sig att en återburen köpeskilling kommer att överstiga 

värderingen av hans positiva kontraktsintresse.  

 

Liksom för köparens rätt till skadestånd förutsätter hävningsrätten att köparen har reklamerat 

dröjsmålet och lämna ett hävningsmeddelande till säljaren enligt 29 § KöpL och Art. 49(2)(a) 

CISG. Hävningsmeddelandet ska lämnas i skälig tid. Kravet på skälighet torde kunna sägas ha 

samma rättsekonomiska implikationer som köparens reklamationsfrist för krav på skadestånd 

(se avsnitt 3.3.2.4 ovan), det vill säga bidragande till incitament å den skadelidandes sida att 

förebygga den kontraktsbrytande partens kostnader med anledning av en eventuellt förestående 

hävning från medkontrahenten. Till skillnad från vad som gäller vid skadestånd härvid är dock 

reklamationsfristen för köparens hävningsrätt reglerad i både KöpL och CISG där 

hävningsmeddelandet ska ske inom skälig tid enligt båda nämnda bestämmelser, av vilket 

slutsatsen kan dras att bestämmelserna inrymmer samma grad av skadebegränsande incitament 

för köparen å säljarens vägnar.  

 

3.5.4 Tilläggstid och interpellation 
Om säljaren har förelagts med en tilläggstid från köparen, och denna tid inte är oskäligt kort, 

får köparen häva köpet efter utgången av tiden, men inte under den, enligt 25 § 2 st. KöpL och 

Art. 49(1)(b) samt Art. 47(1) CISG. En sådan tilläggstid får till effekt att, om den anses skälig, 

säljarens avtalsbrott inte behöver vara av väsentlig betydelse för köparen för att denne ska få 

häva efter tilläggstidens utgång. Om säljaren gör klart för köparen att han inte kan prestera 

under tilläggstiden uppkommer dock hävningsrätt direkt innan tilläggstidens utgång.200 Det är 

dock inte helt klart huruvida kravet på väsentlighet återinträder, när säljaren meddelar att han 

inte kan prestera under den skäliga tilläggstiden, Ramberg hävdar dock att väsentlighetskravet 

																																																								
200 Se Prop. 1988/89:76 s. 105, Ramberg & Herre, Allmän köprätt (7 u. 2014) s. 174 och Ramberg & 
Herre, Internationella köplagen (4 u. 2016) avsnitt 8.4.5.  
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torde återinträda vad gäller såväl regleringen i KöpL som CISG.201 Vad som är skäligt beror 

enligt köplagens proposition på omständigheterna i det enskilda fallet, bland annat vilken vara 

det är frågan om, där det uttalas att prisvolatila varor kan förläggas med en mycket kort 

tilläggstid. Det anges vidare att tilläggstiden måste vara någorlunda exakt angiven. Krav på 

leverans ”snart” eller ”snarast” kan sålunda inte accepteras.202 Om köparens tilläggstid är att 

anse som skälig torde olägenheten inte behöva vara väsentlig för köparen för att han ska få häva 

köpet. Nämnda förutsättningar gäller även vad avser tilläggstiden som den regleras i Art. 

49(1)(b) CISG.203 

 

Säljaren har därtill en möjlighet att påverka köparens hävningsrätt enligt 24 § KöpL och Art. 

48(2) CISG genom så kallad interpellation.204 Om säljaren frågar köparen om denne godtar 

avlämnande inom viss angiven tid får köparen inte häva köpet under den angivna tiden om han 

inte svarar säljaren inom skälig tid efter det att han har fått säljarens meddelande därom. 

Säljaren bär således risken för att meddelandet kommer köparen tillhanda.205 Även här blir 

skälighetsbedömningen beroende av omständigheter i det särskilda fallet men det kan enligt 

propositionen i regel krävas ett någorlunda snabbt svar från köparen.206 

 

Köparens möjligheter att utnyttja bestämmelserna om tilläggstid i opportunistiskt hänseende 

kan sägas förhindras av kravet på att tilläggstiden ska vara skälig för säljaren. Det syntes dock 

finnas en möjlighet för visst opportunistiskt handlande vid köp av prisvolatila varor där 

tilläggstiden kan sättas relativt kort. Att tilläggstiden får sättas kort beror självklart på att 

köparen inte ska behöva bära risken för sänkt avkastning på grund av säljarens dröjsmål. Om 

köparen har viss information om framtida negativa marknadsförändringar som inte säljaren har 

tillgång till, och det står klart för köparen innan leveransdatum att han inte kommer att kunna 

göra vinst på en vidareförsäljning, ger ändock bestämmelserna om tilläggstid köparen en 

möjlighet att utnyttja dröjsmålet genom att förelägga säljaren med en mycket begränsad 

tilläggstid och hoppas på att kunna häva därefter för att på så sätt få sin köpeskilling 

återburen.207 I sådant fall måste säljaren vara snabb att meddela att han inte kan prestera under 

																																																								
201 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (4 u. 2016) avsnitt 8.4.5.		
202 Prop. 1088/89:76 s. 104f.  
203 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (4 u. 2016) avsnitt 8.6.4. 
204 Ramberg & Herre, Allmän köprätt (7 u. 2014) s. 175.  
205 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (4 u. 2016) avsnitt 8.5.8. 
206 Prop. 1988/89:76 s. 103.  
207 Se avsnitt 1.3.1.4 i metodavsnittet ovan ang. informationsasymmetri.  
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tilläggstiden, vilket torde innebära att väsentlighetskravet återinträder. Att väsentlighetskravet 

återinträder är enligt mig nödvändigt för att köparen inte ska kunna utnyttja hävningsrätten på 

ett sådant sätt.  

 

3.5.5 Hävning vid anteciperat avtalsbrott 
Köparen har genom 62 § KöpL och Art. 72 CISG möjlighet att häva köpet innan dröjsmålet har 

inträtt om det står klart att säljaren kommer att begå ett väsentligt avtalsbrott.208 Redan här 

framträder en skillnad mellan bestämmelserna i KöpL och CISG; om köpet avser ett 

tillverkningsköp för vilket 26 § KöpL är tillämplig höjs väsentlighetskravet enligt vad som 

redogjorts för ovan, även vid anteciperat avtalsbrott.209 Denna åtskillnad görs ju dock inte i 

CISG varför det även vid anteciperat avtalsbrott måste antas att de olägenheter som kan tänkas 

drabba säljaren inte heller ska beaktas när köparen häver enligt Art. 72 CISG. Att det ska ”stå 

klart” att det förestående avtalsbrottet kommer att vara väsentligt för köparen ställer höga krav 

på köparen. Exakt hur pass hög gränsen är härvid utläses inte utan svårigheter men i doktrin har 

uttalats att gränsen är högre än stoppningsrättens ”starka skäl att anta” i 61§ KöpL. Håstad 

framhåller vidare att det inte får finnas några rimliga tvivel om ett förestående väsentligt 

avtalsbrott och hänvisar vad avser köplagsregleringen till den äldre köplagen varvid gällde en 

gräns som föreskrev ”till visshet gränsande sannolikhet för avtalsbrott”.210 Såväl Håstad som 

Ramberg påpekar, vad gäller regleringen i både KöpL och CISG, risken för att säljaren i sin tur 

svarar med hävning enligt 62 § respektive Art. 72(1) om köparens initiala hävning var 

obefogad.211  

 

3.5.6 Sammanfattning 
Varken 25 § KöpL eller Art. 49 CISG syntes göra osannolikt att de kostnader som hävningen 

innebär för säljaren överstiger de fördelar som hävningen innebär för köparen mot bakgrund av 

hävningens rättsverkan för parterna. Till skillnad från CISG föreskrivs dock en hänsyn till 

säljarens kostnader i 26 § KöpL. Slutsatsen kan därför dras att bestämmelserna i KöpL gör 

mindre sannolikt ett sådant missförhållande än vad som vore fallet vid internationella köp där 

																																																								
208 I köplagen formuleras rätten som att det ska stå klart att avtalsbrottet ska vara sådant att det ger 
köparen rätt till hävning, det vill säga är av väsentlig betydelse. Som redogjorts för ovan motsvaras 
köplagens väsentlighetskrav härvid av det som stadgas i CISG.  
209 Prop. 1988/89:76 s. 181.  
210 Håstad, Köprätt (6 u. 2013), s. 182.  
211 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (4 u. 2016) avsnitt 12.3.1. 	
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CISG är tillämplig. Detta förhållande torde gälla även vid en jämförelse mellan KöpL och CISG 

vad gäller bestämmelserna om anteciperat avtalsbrott eftersom det förstärkta 

väsentlighetskravet vid tillverkningsköp enligt 26 § KöpL är tillämpligt därvid.  Tidpunkten för 

bedömningen av säljarens insikt om avtalsbrottets väsentlighet bör vara tiden för avtals 

ingående för att hindra ett opportunistiskt handlande från köparens sida. I det avseendet 

framstår både KöpL och CISG som motverkande ett sådant beteende eftersom tiden för 

bedömningen enligt doktrinen bör anses vara avtals ingående, där dock CISG eventuellt ger 

anledning att bedöma säljarens insikt härvid mot bakgrund av en senare tidpunkt.  

 

Vid köp av särskilt prisvolatila varor kan tilläggstiden enligt mig eventuellt komma att utnyttjas 

av köparen för att få återburet sin köpeskilling under en situation när han inser att skadestånd 

enligt det positiva kontraktsintresset eventuellt skulle kunna understiga värdet av återbäringen. 

Ett sådant opportunistiskt beteende hindras dock till viss grad om säljaren har möjlighet att 

meddela köparen om att han inte kan leverera under tilläggstiden, vilket enligt Ramberg medför 

ett återinträdande av väsentlighetskravet.  
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4. Avslutande kommentarer 
I artikeln A Dual Approach to Contract Remedies från 2012 beskriver Michael Knobler hur den 

grundläggande rättsteoretiska synen på avtalets syfte och funktion kan motivera olika typer av 

påföljder. Om avtalet ses som en mellan parterna överenskommen valmöjlighet för vardera part 

att antingen prestera sitt löfte enligt avtalet eller ersätta medkontrahenten för prestationens 

värde, kan ett verkligt avtalsbrott sägas ske först när den kontraktsbrytande parten varken 

presterar sitt löfte eller ersätter den skadelidande för hennes förväntningar under avtalet enligt 

det positiva kontraktsintresset. Avtalsbrott framstår dock som än mer klandervärt om avtalet 

ses som ett bindande löfte mellan parterna, där båda parter förbundit sig att prestera sina 

respektive löften vid en viss tidpunkt. Knobler kallar den förra synen på avtalets funktion för 

den värdebaserade teorin (the value-based theory and the contract as an option) och den senare 

synen för prestationsteorin (the performance theory and the contract as a commitment).212 

Resonemang om påföljdernas betydelse för parternas incitament, likt de som förts ovan i denna 

uppsats, måste sägas gå väl ihop med en kontraktsrättslig syn på prestation och skadestånd som 

två alternativ för välståndsmaximering enligt den värdebaserade teorin men syntes fungera litet 

sämre under den svenska kontraktsrätten, där avtalet närmast betraktas som ett löfte om 

framtida naturaprestation.  

 

Den rättsekonomiska teoribildningen kan enligt mig lätt bli en aning världsfrånvänd, med 

nödvändiga antaganden om individens nästintill obegränsade förmåga att göra rationella val 

under en ideal situation utan transaktionskostnader. Konstruktionen av antaganden kan i 

slutändan leda till att dess beskrivning av verkligheten tappar sin kraft. Jag vill dock ändå påstå 

att alla människor, vare sig de agerar i egenskap av parter i stora avtal eller konsumenter på 

nätet, kan tjäna mycket på att försöka förstå vilken typ handlingsdirigerande verkan som rätten 

i största allmänhet kan visa sig ha för de parter som träffas av dess sanktioner.  

 

Studien visar att både köplagens och CISG:s dröjsmålspåföljdsregler kan uppfattas vara 

utrustade med både huvudregler och undantag som pekar i en välståndsmaximerande riktning. 

Reglerna avviker i detaljer, där det ena systemet framstår som mer effektivt i vissa avseenden 

men mindre i andra. 

  

																																																								
212 Knobler, A Dual Approach to Contract Remedies (2012), s. 418f. 		
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