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Sammanfattning 

Villkoret nedan kallas rättelseklausul, det är ett begrepp som inte är vida känt, trots att klausulen 

används i avtal i många branscher. I doktrin är det enbart Calissendorff och Ramberg som skrivit 

något mer omfattande om ämnet. Klausulen gör det möjligt för den avtalsbrytande parten att rätta 

sitt avtalsbrott inom en viss tidsfrist och på så sätt undkomma påföljder, som hävning eller 

skadestånd.  

 

”Beställaren kan säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Leverantören på 

ett väsentligt sätt bryter mot avtalets bestämmelser, samt inte vidtar rättelse inom 

30 dagar efter skriftligt påpekande från beställaren.” 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa fenomenet rättelseklausul samt försöka ta reda på hur de 

används, och i vilken utsträckning de bör användas. Som ett steg i detta exemplifieras svårigheterna 

och problematiken som klausulerna kan ställa till med, men uppsatsen illustrerar också när 

användandet har ett bakomliggande syfte och används för ett gott och nödvändigt ändamål. För att 

besvara uppsatsens frågeställning; Bör rättelseklausuler finnas med i avtal? analyseras farorna med 

användningen av klausulen. Är det möjligt att rätta även grovt vårdslösa eller uppsåtliga avtalsbrott, 

eller är detta oskäligt? I syfte att besvara uppsatsens frågeställningar är det första steget att utreda 

gällande rätt inom avtalsrättens område genom att samla in och använda svenska rättskällor. De 

rättskällor som främst använts är doktrin, rättspraxis och lag, men även vissa förarbeten, 

skiljedomar och standardavtal behandlas. 

 

Slutsatsen är att rättelseklausulens främsta fördelar är att kommunikationen mellan parterna ökar 

samt att den ger den avtalsbrytande parten en andra chans när ett avtalsbrott begåtts i god tro. 

Rättsfallen och problembakgrunden visar dock på problematiken med svårtolkade formuleringar 

och obalanserade villkor. Den gemensamma partsviljan stämmer många gånger inte överens med 

rättelseklausulen. Utgångspunkten bör därmed vara ett avtal utan rättelseklausul och om parterna 

vill ha med en rättelseklausul bör den vara mycket noggrant formulerad.  

  

 

 
 

 
 

 



 

Förkortningar 

 

AB  Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

 installationsentreprenader  

ABT Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- 

och installationsentreprenader 

Avtalslagen Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område 

Avtal 90 Databranschens standardavtal 

CISG United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods  

ECE 188 Allmänna bestämmelser för leveranser av maskiner och andra verkstadsprodukter  

HD Högsta domstolen 

IM72 Allmänna leveransbestämmelser antagna av svenska leverantörsföreningen för 

instrument- och mätteknik med flera 

JB Jordabalken (1970:994) 

KkL Konsumentköplagen (1990:932) 

KöpL Köplag (1990:931) 

NJA Nytt juridiskt arkiv 

NL09 Allmänna leveransbestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk 

och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige 

Prop.  Regeringens proposition 

SkbrL Skuldebrevslagen (1936:81) 
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1. Inledning 
1.1 Problembakgrund 

 
Avtalet ovan är ett fiktivt avtal mellan parterna Lilla hotellet AB och Vaktbolaget AB. Det är inte 

avtalet i sin helhet som väckt frågeställningen till denna uppsats, utan det är avtalsvillkoret i punkt 

åtta, möjligheten att vid ett kontraktsbrott vidta rättelse och på så sätt komma undan påföljd, en så 

kallad rättelseklausul. En sådan klausul användes i det verklighetsbaserade hotellfallet som 

behandlas närmare här nedan. Fallet avgjordes inte i domstol eller skiljeförfarande så det faktiska 

avtalet med rättelseklausulen finns inte att hitta. Avtalet ovan är skrivet av författaren själv som en 

rekonstruktion för att visa hur de verkliga villkoren skulle kunna ha sett ut.  

 

Avtalsrätten är uppbyggd på principen om pacta sunt servanda, vilket betyder att avtal skall hållas. 

Ett avtal betyder att två eller flera är överens om något, parterna litar på varandra och att det som 

avtalats ska gälla.1 En rättelseklausul i avtalet innebär att den part som begår ett kontraktsbrott, och 

på ett eller annat sätt inte följer de rättigheter och skyldigheter som stadgats i avtalet, har möjlighet 

att rätta felet, fortsätta samarbetet och komma undan utan vidare påföljd. Vad innebär det egentligen 

att ha en rättelseklausul i avtalet? Är det inte motsägelsefullt att en avtalspart utan vidare har 
                                                   
1 Ramberg, Christina och Jan, Avtalsrätten – En introduktion, 5., uppl. Stockholm, Norstedts Juridik, 2014, s. 16. 

Avtal -avseende bevakning och säkerhetstjänster 
 
Avtalsparter 
Beställare: Lilla hotellet AB 
Leverantör: Vaktbolaget AB 
 
1. Avtalstid 
Avtalet gäller under tiden 2017-01-01 – 2019-01-01 
Om avtalet inte sagts upp skriftligen senast tolv (12) månader före avtalstidens slut förlängs avtalet 
automatiskt att gälla tills vidare med tolv månaders uppsägningstid.  
[…] 

8. Hävning 
Beställaren kan säga upp avtalet till omedelbart upphörande om: � Leverantören på ett väsentligt sätt 
bryter mot avtalets bestämmelser eller mot de krav och förutsättningar som följer med godkännandet 
och avtalet, samt inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftligt påpekande från beställaren. Vidtas 
rättelse föreligger inte något avtalsbrott och beställaren har därmed ej rätt att göra andra påföljder 
gällande.  
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möjlighet att rätta ett kontraktsbrott? Här nedan beskrivs det verklighetsbaserade hotellfallet2. 

Historien visar tydligt på den problematik som kan föreligga med rättelseklausuler i avtal. Fallet ger 

en bra försmak av vilka tankar, funderingar och frågeställningar som ska behandlas i denna uppsats.  

 

Ett familjeägt hotell har stora problem nattetid med oroligheter i form av högljudda, onyktra och 

aggressiva ungdomar. Problemen fortsätter vecka efter vecka tills hotellet slutligen får nog och 

väljer att ta hjälp av ett vaktbolag. Vaktbolaget och hotellet träffas för att gemensamt komma 

överens om ett fungerande samarbete. Efter förhandling sluter hotellet ett två-årigt avtal med 

vaktbolaget, glada och lättade kan hotellets ägare nu andas ut, äntligen ska problemet redas ut. 

Samarbetet påbörjas och vakten stationeras på hotellet för att bevaka entrén och lobbyn under 

kvällar och helger. Men redan efter en vecka börjar samarbetet mellan avtalsparterna försämras 

avsevärt. På fredagskvällen bevakar vakten hotellobbyn, men istället för att sköta sina 

arbetsuppgifter är han mycket otrevlig mot gästerna. Han offentliggör dessutom sitt missnöje på 

Facebook och Twitter genom att nämna hotellet vid namn och kritisera både ägare och gäster. I och 

med parternas avtal är detta beteende att se som ett väsentligt avtalsbrott, och hotellet har enligt 

avtalet rätt att säga upp kontraktet och avsluta samarbetet, om det inte vore för den detaljen att det i 

avtalet fanns en mycket, för det här fallet, betydelsefull rättelseklausul. Enligt rättelseklausulen ska 

vaktbolaget enligt avtalet få möjlighet att rätta sitt avtalsbrott. Då uppstår frågan, hur ska det gå till? 

Skadan är redan skedd, de otrevliga orden är redan sagda och publicerade. Vad innebär denna 

rättelse? Innebär rättelsen enbart att vaktbolaget ska se till att det inte sker igen?  

 

Hotellet känner sig inte alls bekväma med utgången av detta, förtroendet är redan förbrukat, de vill 

trots rättelseklausulen säga upp avtalet. Det är dock inte bara rättelseklausulen som förhindrar 

hotellet, det finns även en klausul i avtalet som säger att om hotellet obefogat säger upp avtalet ska 

hotellet fortsatt tvingas betala vaktbolaget under de två år avtalet skulle gälla. Då hotellet är ett litet 

mindre familjeägt hotell finns ingen ekonomi för att betala dessa pengar, så de vågar inte säga upp 

avtalet. Hotellet har väl i vart fall rätt till skadestånd för avtalsbrottet? Även i denna fråga ställer 

rättelseklausulen till problem. Klausulen innebär, i det här fallet, att om vaktbolaget får möjlighet 

att rätta felet, föreligger inte något avtalsbrott. Trots att de inte rent praktiskt rättat något, enbart 

lovat att det inte ska ske igen, undgår vaktbolaget att bli skadeståndsskyldiga. 

 

 

                                                   
2	Christina Ramberg för Blendow group [www.bgplay.se] 2017-11-25.	
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1.2 Problemformulering 

• Bör man ha rättelseklausuler i avtal? 

 

För att besvara den övergripande frågan krävs en undersökning av dessa delfrågor: 

 

− Vad är syftet med rättelseklausulen och vilken effekt får det för avtalsparterna?  

− Vilka är farorna med rättelseklausulen? 

− Omfattas alla avtalsbrott, även uppsåtliga eller grovt vårdslösa, av rättelseklausuler? 

− Hur ska klausulen utformas för att undvika tolkningsproblem? 

 
 
1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att besvara den ovan angivna frågeställningen genom att undersöka de fyra 

delfrågorna.  Förhoppningen är att också belysa fenomenet rättelseklausul samt försöka ta reda på 

hur de används, och i vilken utsträckning de bör användas. Som ett steg i detta vill författaren 

exemplifiera svårigheterna och problematiken som klausulerna kan ställa till med, men också 

illustrera när användandet har ett bakomliggande syfte och används för ett gott och nödvändigt 

ändamål. Uppsatsen är skriven för praktiserande affärsjurister samt juriststuderande för att öka 

deras förståelse för rättelseklausulens användning och effekt, men även för att illustrera vad man 

bör tänka på vid författandet av en rättelseklausul.  

 

Inför detta arbete har författaren varit i kontakt med ett par praktiserande jurister, någon vidare 

presentation av dem behövs inte, och deras åsikter kommer inte till uttryck på annat sätt i uppsatsen 

än i detta inledande kapitel, syftet med kontakten är enbart att deras svar och tankar visar på vikten 

av att belysa ämnet. Ett par av dessa jurister hade inte vetskap om begreppet rättelseklausul, de hade 

använt villkoren i avtal men aldrig benämnt dem som ”rättelseklausuler”. De angav att klausulen 

förekommer i viss utsträckning, det är i vart fall inte ovanliga, och oftast i avtal med längre 

varaktighet. Som positiva egenskaper angavs att den bristande parten får en chans att rätta sig, att 

bryta ett längre samarbetsavtal kan vara negativt för båda parter. Som nackdel angavs främst att 

parten, som inte begått avtalsbrottet, inte kan häva avtalet omedelbart utan förlorar tid på 

rättelseförfarandet. Med detta sagt är förhoppningen att med denna uppsats sprida begreppet 

rättelseklausul, visa på effekten av dess användning samt visa på hur man bör och inte bör 

formulera klausulen för att i största möjliga mån undvika frågeställningar vid en eventuell tvist.   
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1.4 Avgränsning 
Begreppet rättelseklausul är inte vida känt. Det finns inte mycket information att hitta om det i den 

juridiska litteraturen. Begreppet har ingen legal definition och det nämns inte i lag eller förarbeten. 

När det gäller insamlandet av fakta från doktrin kommer någon avgränsning inte ske.  Däremot har 

en avgränsning skett när det gäller sammanställningen av exempel på rättelseklausuler i avsnitt 3.5. 

Att visa dessa exempel tydliggör både hur varierad formuleringen kan vara men även att klausulen 

är förekommande i flera olika branscher. Avgränsningen har skett på så sätt att enbart tre 

rättelseklausuler från olika typer av avtal uppvisas, det räcker för att tydliggöra de olikheter som 

kan förekomma när det gäller formulering. I den avslutande analysdelen är det främst 

rättelseklausuler i de individuella avtalen som diskussionen kommer behandla. Rättelseklausulerna i 

de stora branschstandardavtalen kommer nämnas, för att ge en övergripande bild av ämnet, men 

analysen kommer i första hand att behandla de mer individuellt anpassade rättelseklausulerna. 

Vidare har även en avgränsning gjorts i avsnitt sju när det gäller rättspraxis som berör 36 § lag 

(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).  

 

Till skillnad mot den mycket begränsade rättspraxis som berör rättelseklausuler är rättspraxis som 

berör 36 § avtalslagen mycket omfattande. Det stora antalet rättsfall på området kräver därför att ett 

urval sker. Beslutet blev, efter att ha läst ett otal antal rättsfall, att titta närmare på de rättsfall som 

berör 36 § avtalslagen och friskrivningsklausuler. Rättelseklausuler likställs inte med 

friskrivningsklausuler, men de har sina likheter och enligt författaren bör urvalet, med anledning av 

detta, samspela med uppsatsens syfte.  

 

1.5 Metod och material 
I syfte att besvara uppsatsens frågeställningar är det första steget att utreda gällande rätt inom 

avtalsrättens område genom att samla in och använda svenska rättskällor. Därmed utgår 

uppsatsförfattandet från en traditionell juridisk metod, vars syfte är att beskriva och tolka gällande 

rätt, de lega lata.3 De rättskällor som främst använts är doktrin, rättspraxis och lag. Även vissa 

förarbeten, skiljedomar och standardavtal behandlas. Då begreppet rättelseklausul omskrivs mycket 

sparsamt i litteraturen har fokus varit i första hand på att hitta den information som finns. I den 

juridiska litteraturen är det främst Christina Ramberg, i Aktieägaravtal samt Allmän avtalsrätt, och 

Axel och Kaj Calissendorff, i Festskrift till Lars Pehrson, som skrivit något mer utförligt om ämnet, 

denna litteratur har varit till mycket stor hjälp i försöket att sammanfatta ämnet. Ulf Bernitz nämner 

rättelseklausuler i samband med standardavtalens systematiseringsrisk i en äldre upplaga av 

                                                   
3	Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 2., uppl. Stockholm, Norstedts 
Juridik, 2007, s. 37.  
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Standardavtalsrätt, av den anledningen används två olika upplagor av boken som referens. En 

sammanställning av den rättspraxis som, enligt författaren, är av betydelse för uppsatsen har också 

skett. Det finns få rättsfall som berör rena rättelseklausuler, men med den praxis som sammanställts 

är förhoppningen att sammantaget visa på några viktiga frågeställningar och slutsatser när det gäller 

rättelseklausulerna. Rättsfallen är sammanfattade på så sätt att det som är av vikt för uppsatsen är 

beskrivet och tolkat. Det kan därmed finnas andra viktiga slutsatser och tolkningar i rättsfallen, för 

andra frågeställningar, som medvetet uteslutits.  

 

Slutligen har också en sökning skett för att finna avtal som faktiskt innehåller rättelseklausuler. 

Genom att exemplifiera klausuler, från olika sorters avtal, är syftet att visa i vilken omfattning 

klausulen används men också hur olika formuleringarna kan vara. Som tidigare beskrivits görs en 

avgränsning av de exempel som hittades och för uppsatsens syfte är det tillräckligt att beskriva tre 

av de exempel som hittades. Utöver dessa tre avtal framkom under insamlandet att 

rättelseklausulerna dessutom är vanligt förekommande i till exempel återförsäljaravtal, 

samarbetsavtal, outsourcingavtal och ramavtal.  

 

För att undvika att fastna i litteraturen och rättsfallen och för att få lite verklighetsförankring under 

skrivprocessen har författaren bollat tankar och idéer med en projektingenjör på en stor industri i 

Norrköping. Han vittnar om problematiken när avtalsparterna är av olika dignitet. En stor industri 

har lätt att ”köra över” det lilla företaget, genom att använda mycket obalanserade avtalsvillkor. Det 

lilla lokala företaget har många gånger inte ens tillgång till en jurist för att läsa det mycket 

omfattande standardavtalet med både tillägg och ändringar som den stora industrin vill använda sig 

av. I ett sådant fall är det lätt att mycket betungande avtalsvillkor, för det mindre företaget, 

tillämpas på grund av okunskap och sämre ekonomisk ställning. Projektingenjören nämner vidare 

att så länge avtalet löper på utan problem är det ingen fara, men den dagen avtalsbrottet sker och det 

mindre bolaget blir skyldig att betala ett hutlöst vite, då är det mindre roligt.  

 

De rättskällor som nämnts, såsom lagtext, doktrin och rättspraxis, har sedermera granskats och 

reflekterats.  I uppsatsens avslutande del, analysen, har granskningen lett fram till en juridisk analys, 

där reflektioner om rättelseklausulen har presenterats. Enligt Claes Sandgren, i Rättsvetenskap för 

uppsatsförfattare, har rättsvetenskapliga arbeten av god kvalitet en sak gemensamt; en ganska fri 

argumentation, med både kritisk granskning av rättsläget samt rekommendationer.4 Författaren har 

därmed försökt att kritiskt analysera användandet av rättelseklausuler samt gett förslag när och hur 

de bör användas. Samtalen med projektingenjören har ökat förståelsen för att teorin inte alltid 
                                                   
4 Sandgren (2007) s. 14. 
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stämmer överens med praktiken samt att det är av vikt att tänka både kritiskt och kreativt. 

Förhoppningen är att diskussionen i analysen kantas av alla dessa delar. En utmaning med 

uppsatsens frågeställning är svårigheten att ge ett konkret svar på om rättelseklausuler bör eller inte 

bör finnas med i avtal. Det finns inget rätt svar på frågan, utan det beror på det specifika fallet. 

Avslutningsvis har istället en mängd faktorer sammanställts till en checklista som kan vara bra att 

ha i åtanke vid användandet av en rättelseklausul och som kan användas i varje enskilt fall.   

 

1.6 Disposition 
För att ge läsaren full förståelse för hur och när rättelseklausuler kan användas finns i kapitel två en 

övergripande sammanfattning av avtalsrätten. Främst beskrivs avtalsbrotten och påföljderna 

närmare, eftersom rättelseklausulerna behandlar just detta. Därefter görs en grundläggande 

redogörelse för vad som är av betydelse för att förstå innebörden av rättelseklausulerna. I kapitel tre 

sammanställs de lagstadgade rättelser som finns, och som kan ses som en förlaga till 

rättelseklausulen. Därefter presenteras en definition av begreppet rättelseklausul med hjälp av den 

litteratur som behandlar ämnet samt även en beskrivning av rättelseklausulens syfte. Kapitlet 

innehåller också exempel på i vilka avtal klausulen vanligtvis används. I kapitel fyra sammanfattas 

aktuell rättspraxis på området. Det förekommer inte så många rättsfall med rena rättelseklausuler i 

fokus, men förhoppningen är att rättsfallen ska bidra i den kommande analysen. Kapitel fem 

beskriver mer djupgående rättelseklausulernas förhållande till dispositiv rätt samt vad som gäller 

om rättelse inte är möjlig. Referensramen avslutas med kapitel sex och sju där möjligheten att 

jämka rättelseklausulen behandlas. Kapitel sex innehåller en beskrivning av grovt vårdslösa och 

uppsåtliga avtalsbrott och möjligheten att jämka dessa typer av brott enligt 36 § avtalslagen. I 

kapitel sju analyseras några rättsfall som berör 36 § avtalslagen och friskrivningsklausuler. 

 

I uppsatsens avslutande del, analysen, förs en diskussion om rättelseklausulens vara eller icke vara. 

Kapitlet innehåller en redogörelse av farorna med rättelseklausulen, hur man kan tolka rättelsen 

samt illustrerar även hur viktig utformningen av klausulen är, för utfallet. Avslutningsvis innehåller 

analysen en checklista som har till syfte att användas som hjälpmedel vi utformningen av den 

optimala rättelseklausulen. Förhoppningen är att denna analys ska mynna ut i ett svar på 

problemformuleringen: - Bör man ha rättelseklausuler i avtal? 
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2. Avtalsrätten 
2.1 Allmänt om avtalsrätten 
Avtalsrätten bygger på principerna om rätten för var och en att fritt ingå avtal, avtalsfrihet, samt 

skyldigheten för avtalsparten att infria avtalet, avtalsbundenhet. Dessa principer utgör själva 

grundkärnan till avtalsrättens teorier som påverkar lagbestämmelser, normer och metoder.5 

Avtalsförpliktelsen uppkommer teoretiskt sett genom ett samspel mellan den förpliktades vilja och 

motpartens tillit. Avtalet finns som företeelse i de flesta områden och är något som vi använder 

dagligen. Det kan handla om ett lån på 500 kronor mellan två privatpersoner, penninglån för köp av 

bostad eller bil, anställning eller för att starta ett företag.6 Avtalsrätten är en del av 

förmögenhetsrätten, och berör i huvudsak ekonomiska rättigheter och skyldigheter. Avtalsrätt kan 

enklast beskrivas som avtalsparternas inbördes rättsliga förhållande. Avtalsrätten delas in i allmän 

och speciell avtalsrätt. Den allmänna avtalsrätten är gemensam för samtliga avtalstyper, till exempel 

köp, hyra och tjänster, och den speciella avtalsrätten reglerar varje särskild avtalstyp.7  

 

2.2 Avtalslagen 
Avtalslagen är stommen i svensk avtalsrätt och reglerar själva avtalsslutandet. Lagen tillkom den 11 

juni år 1915 som en följd av ett gemensamt nordiskt samarbete. I och med att avtalslagen numera är 

100 år gammal, är den i vissa hänseenden något föråldrad. Lagen tar sikte på de förhållanden som 

rådde under inledningen av 1900-talet, och har därför avtalstypen köp av lös egendom som 

utgångspunkt. Avtalslagen innehåller varken bestämmelser om avtalstolkning eller vilka 

konsekvenser ett avtalsbrott får för parterna och reglerna om ogiltighetsgrunder vid avtalets 

ingående är inte uttömmande.8  

 

Avtalslagen är dispositiv och blir tillämplig endast om parterna inte avtalat om annat.9 Finns det en 

speciallag10 med specifika bestämmelser om en viss avtalstyp har den företräde framför avtalslagen 

enligt principen lex specialis derogat legi generali.11 I de fall lagen kan kännas föråldrad eller är tyst 

fyller parterna ofta ut innehållet med egna villkor och bestämmelser. Huvudregeln är att avtalsfrihet 

råder, dock med vissa begränsningar.12 Lagstiftaren har valt att skydda svagare part i flera fall, 

                                                   
5 Ramberg (2014) s. 16. 
6 Zetterström, Stefan, Svensk Avtalsrätt, 1., uppl. Uppsala, iUSTUS, 2017, s. 34. 
7 A.a., s. 23. 
8 Ett flertal lagar som reglerar speciella avtalstyper har regler som tar sikte på avtalsbrott och deras konsekvenser, se Zetterström 
(2017) s. 35. 
9 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, 8., uppl. Stockholm, Norstedts Juridik, 2013, s. 108.  
10 Till exempel försäkringsavtalslagen (2005:104) och lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare.	
11 Ramberg, Jan och Christina, Allmän avtalsrätt, 10., uppl. Stockholm, Norstedts juridik, 2016, s. 195. 
12 Ramberg (2016) s. 195. 
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bland annat i lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, lag (1978:599) om 

avbetalningsköp mellan näringsidkare samt ett småföretagarskydd i räntelagen (1975:635).13 Det 

finns också vissa generella regler om bland annat oskäliga avtalsvillkor och brott mot tro och heder 

som sätter en gräns för hur långt avtalsfriheten egentligen sträcker sig.14 I övrigt har den allmänna 

avtalsrätten och i viss mån avtalslagens aktualitet kommit att påverkas och utvecklas genom 

handelsbruk, internationella inslag, praxis och i standardavtal.15   

 

2.3 Avtalsbrott 
Genom att sluta ett avtal åtar sig båda parter att fullgöra vad de åtagit sig. Om så alltid skulle ske 

skulle det vara mycket oproblematiskt. Men i praktiken är det inte alltid så enkelt, ibland händer det 

att en part inte håller vad han lovar, parten fullgör inte, helt eller delvis, avtalet enligt parternas 

överenskommelse. Då föreligger ett avtalsbrott.16  Avtalsbrottet kan vara av olika dignitet, och det 

kan vara olika former av handlingsnormer som brutits, till exempel allmänna avtalsvillkor, 

individuella avtalsvillkor eller bestämmelse i lag. När en avtalspart begår ett avtalsbrott har 

motparten i regel rätt att göra en påföljd gällande. Påföljden kan ha till syfte att den felande parten 

skall upphöra med avtalsbrottet eller att motparten ska ersättas en skada som denne orsakats och 

hamna i samma ekonomiska läge som om en riktig fullgörelse hade skett.17  

 

2.4 Påföljder 
När en part gör gällande att en motpart har begått ett avtalsbrott finns ett flertal olika rättsföljder att 

göra gällande. I avtalslagen finns inga bestämmelser om avtalsbrott, på så sätt skiljer sig Sverige 

från många andra europeiska länder som har allmänna regler om påföljder.18 I Sverige finns ofta 

lagstiftade bestämmelser för de avtalstyper som är specialreglerade, till exempel köplagen 

(1990:931). I övrigt får man vägledning genom allmänna avtalsrättsliga principer19, dessa kan dock 

vara svåra att identifiera. Köplagen är en viktig källa för analogier, men är inte alltid tillämplig då 

den är skräddarsydd för köptransaktionen. Andra viktiga lagar som kan ge vägledning är de övriga 

lagarna med köprättsliga inslag20, konsumenttjänstlagen (1985:716), kommissionslagen (2009:865), 

handelsagenturlagen (1991:351), sjölagen (1994:1009) samt lagen (1980:1102) om handelsbolag 

och enkla bolag. Den sammantagna bilden stämmer i stora drag överens med påföljdskatalogerna i 
                                                   
13 Bernitz (2013) s. 112. 
14 Avtalslagen 33 och 36 §§.	
15 Zetterström (2017) s. 35. 
16 Synonymt med kontraktsbrott. 
17 Zetterström (2017) s. 106.	
18 Ramberg (2016) s. 222. 
19 Zetterström (2017) s. 107. 
20 Konsumentköplagen, 4 kap. Jordabalken, CISG och 9 § Skuldebrevslagen. 



 9 

de länder som har allmänna lagregler om påföljder. De vanligaste påföljderna vid avtalsbrott, med 

vägledning av lagarna ovan, är; avhjälpande/omleverans, prisavdrag, rätt att innehålla sin egen 

prestation, hävning, fullgörelse samt skadestånd.21 

 

2.5 Standardavtal 
Avtalslagens regler är främst utformade för individuellt utformade avtalsförhandlingar. Men med 

den rådande samhällsutvecklingen har sätten att förmedla information blivit både snabbare och 

enklare och sker ofta elektroniskt. I många avtalssituationer är det idag vanligt med standardavtal, 

vilket innebär att en specifik organisation eller part utformat ett avtal där de flesta eller alla 

bestämmelser är standardiserade. Vanliga standardavtal är till exempel låneavtal, kreditavtal, 

försäkringsavtal, hyresavtal och transportavtal. Dessa avtal sluts på förtryckta dokument som endast 

kompletteras med avtalsparternas namn, objekt, pris och tidpunkt.22 Det finns då inte något större 

utrymme för individuella förhandlingar, utan villkoren är redan angivna i dokumentet. En annan 

form av standardiserat avtal är ”agreed documents”, eller allmänna bestämmelser. Detta är ett 

gemensamt upprättat avtal där båda avtalsparterna har skapat villkoren, ofta genom branschpraxis.23 

 

Standardavtalets fördelar är att det många gånger underlättar parternas avtalsförhandlingar och 

avtalsslut. Avtalen är främst lämpliga för varor och tjänster som omsätts i stor omfattning och under 

likvärdiga förhållanden. Det som däremot skulle kunna vara till nackdel är att villkoren kan vara 

obalanserade och väga över till näringsidkarens fördel.24 Oklarheter i standardavtal brukar tolkas till 

nackdel för den som utformat villkoren, se bland annat 10-11 §§ i lag (1994:1512) om avtalsvillkor 

i konsumentförhållanden. Nackdelen med standardavtal diskuteras av Bernitz och han anger som 

främsta orsak just denna riskförskjutning till den starkare partens förmån. I standardavtalet kan 

dessa tyngande villkor lättare döljas i avtalets systematisering, än om man jämför mot ett 

individuellt förhandlat avtal. Han benämner detta som en systematiseringsrisk25 och anger som 

exempel just rättelseklausuler där en part oavsett avtalsbrottets dignitet ges en viss rättelsefrist 

innan påföljder kan göras gällande.26 

 

                                                   
21 Ramberg (2016) s. 222. 
22 Zetterström (2017) s. 55. 
23 Ramberg (2016) s. 153. 
24 Zetterström (2017) s. 55. 
25 Ett annat exempel på denna systematiseringsrisk är till synes köparvänliga garantier, som kombineras med säljarvänliga 
reklamations- eller preskriptionsfrister. Totaleffekten av ett avtals fel- eller dröjsmålsreglering står ofta klar först när hela avtalet 
noggrant studeras. Samtidigt som varje enskild klausul verkar klar och tydlig, kan de tillsammans med de andra klausulerna få en helt 
annan innebörd.  
26 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, 6., uppl. Stockholm, Norstedts Juridik, 1993, s. 17. 
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3. Rättelseklausuler 
3.1 Lagstadgade rättelser 
3.1.1 Köplagen  

Främst köplagens och konsumentköplagens rättelser kan ses som förebilder till rättelseklausulen. 

Den lagstadgade rättelsen är dock något mer snäv, och det krävs att den sker snabbt och utan 

olägenhet. Grundtanken är dock att undvika andra påföljder, vilket även gäller rättelseklausuler. I 

detta avsnitt sammanställs de lagstadgade rättelserna, först ut är köplagen.  

 

I köplagen behandlas avhjälpande och omleverans i 34-36 §§. Lagrummen anger att i första hand 

skall ett fel avhjälpas, först därefter har köparen rätt att kräva prisavdrag eller häva avtalet. Syftet 

med bestämmelsen är således mer än något annat att avtalet så långt det är möjligt ska bibehållas.27 

Säljarens rätt att avhjälpa är i köplagen dock något begränsad och snäv, och det krävs att 

avhjälpandet kan ske utan olägenhet. I 36 § 1 st köplagen begränsas rätten på två sätt. Den första 

begränsningen är att avhjälpandet inte får orsaka väsentlig olägenhet för köparen. Bedömningen av 

vad som är en väsentlig olägenhet måste göras mot bakgrund av avtalet. Säljaren bör se till att 

köparen under tiden för avhjälpandet får en ersättningsvara, eller på annat sätt lindrar effekterna av 

felet. Något som skulle kunna anses vara en väsentlig olägenhet är om köparens produktion behöver 

stoppas under avhjälpandet, eller att köparens relation till dess kunder påverkas negativt på ett sätt 

som inte skulle ha skett om köparen hade kunnat häva köpet eller kräva prisavdrag.28 Den andra 

begränsningen i 36 § 1 st köplagen innebär att avhjälpandet inte får medföra risk för att köparen inte 

får sina kostnader ersatta av säljaren. Begränsningen grundar sig på att avhjälpandet ska ske på 

säljarens bekostnad, köparen ska som utgångspunkt inte ha några utlägg.29  

 

När ett fel inte går att avhjälpa har köparen rätt att omedelbart välja någon av de sekundära 

påföljderna, prisavdrag eller hävning. Det finns fall då säljaren försöker avhjälpa fel, men 

misslyckas. I förarbetet till konsumentköplagen anges att en köpare i allmänhet inte ska behöva tåla 

fler än två avhjälpningsförsök.30 Man kan dock inte alltid säga att säljaren ska ha dessa två försök på 

sig, man måste i bedömningen även se till om denna fördröjning vållar köparen väsentlig olägenhet, 

och i så fall har köparen istället rätt till prisavdrag eller hävning.31 I köplagens 25 § 2-3 st finns en 

regel som innebär att köparen får förelägga säljaren en bestämd tilläggstid vid försening. 

                                                   
27 Kihlman (2017) Lexino 36 § köplagen. 
28 Kihlman (2017) Lexino 36 § köplagen. 
29 Det kan emellertid förekomma att köparen av praktiska skäl gentemot tredje man betalar eller åtar sig att betala för till exempel 
återtransporten till säljaren av en felaktig vara, se Kihlman (2017) Lexino 36 § köplagen. 
30 Prop. 1989/90:89 s. 122. 
31 Prop. 1988/89:76 s. 130. 	
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Bestämmelsen är tillkommen efter inspiration från standardavtalsrätten. Regeln ger köparen en 

möjlighet att ge säljaren ett särskilt meddelande, inför eller efter det att försening inträffat, och i det 

ensidigt bestämma en särskild tilläggstid och ange att om inte den iakttas så förbehåller sig köparen 

rätt att häva.32 Det framkommer av lagrummet att tilläggstiden inte får vara oskäligt kort.  

 

3.1.2 Konsumentköplagen 

De regler som finns i köplagen återkommer också i konsumentköplagens 26-27 §§. Grundtanken 

med att ge säljaren denna möjlighet att avhjälpa eller omleverera är att förekomma eller begränsa 

andra påföljder. Genom ett nöjaktigt avhjälpande eller omleverans så förhindras eller begränsas 

enligt flera standardavtal möjligheten att göra gällande andra mer ingripande åtgärder såsom 

skadestånd, prisavdrag eller hävning.33 

 

3.2 Ytterligare lagstadgade rättelser 
3.2.1 Bostadsrättslagen 

Det finns ytterligare några exempel på rättelser och avhjälpande reglerat i lag. Enligt 

bostadsrättslagen (1991:614) 7 kapitlet 2 § har bostadsrättshavaren rätt att avhjälpa lägenhetens 

skick, på föreningens bekostnad, om lägenheten ej är i det skick som det bör vara.  

 
3.2.2 Hyreslagen 
Jordabalkens (1970:994) 12 kapitel innehåller reglerna om hyra. Kapitlet brukar också kallas 

hyreslagen. Ett flertal paragrafer i hyreslagens tar upp möjligheten om avhjälpande och rättning. I 

42 § hyreslagen beskrivs under vilka förhållanden hyresrätten är förverkad och hyresvärden är 

berättigad att säga upp avtalet i förtid. Paragrafen består av nio punkter då hyresvärden har rätt att 

säga upp avtalet i förtid, i tre av dessa har hyresgästen en möjlighet att rätta felet, och dessa är: (1) 

Om hyresgästen upplåter lägenheten i andra hand, (2) använder lägenheten till andra ändamål än det 

avsedda eller (3) om lägenheten vanvårdas eller utsätter omgivningen för störningar.  

 

I 43 § hyreslagen finns vissa begränsningar för hyresvärden, hyresvärden måste inom två månader 

från det han fick vetskap om förhållandet säga till hyresgästen att vidta rättelse. Allvarliga 

störningar, som till exempel ohyra samt brottslig verksamhet som pågår i lägenheten har 

hyresgästen inte någon möjlighet att rätta. Dessa händelser undantas från regeln, och hyresvärden 

har möjlighet att säga upp avtalet direkt. 11 § hyreslagen reglerar de tillfällen då hyresrätten inte är i 

                                                   
32 Calissendorff, Axel och Kaj, Några reflektioner om rättelseklausuler, i: Bernitz, Ulf m.fl. (red.), Festskrift till Lars Pehrson, 
Stockholm, Jure Förlag AB, 2016, s. 87. 
33 Ibid.	
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det skick som hyresgästen har rätt att fordra, i likhet med bostadsrättslagen har hyresgästen även här 

rätt att avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad. 

 

3.2.3 Lag om anställningsskydd 

7 § i lagen (1982:80) om anställningsskydd behandlar uppsägning från arbetsgivarens sida. Enligt 

paragrafen krävs att uppsägningen ska vara sakligt grundad för att den ska anses giltig. Om en 

omplacering kan ske för att avhjälpa problemet anses inte uppsägningen vara sakligt grundad. Man 

kan se detta som en typ av avhjälpande, man ger arbetstagaren en andra chans. Lagrummet är 

motiverat för att skydda den svagare parten.  

 

3.3 Friskrivningsklausuler i allmänhet 
Utöver de lagstadgade rättelsemöjligheterna finns det också möjlighet för avtalsparten att slippa 

undan påföljder vid ett avtalsbrott genom att i avtalet friskriva sig från påföljderna, eller begränsa 

dem. I enlighet med principen om avtalsfrihet är det tillåtet för parter att avtala om begränsningar av 

skyldigheter och rättigheter genom friskrivningsklausuler. Friskrivningsklausuler har sedan länge 

varit en del av både det svenska rättsystemet och andra nationella rättssystem. Trots 

friskrivningarnas långa historia och omfattande användning finns det varken i svensk eller i nordisk 

rätt någon lagreglering som behandlar friskrivningsklausuler rent generellt. Istället har 

friskrivningsklausulen i dess moderna form vuxit fram genom utformningen av olika standardavtal. 

Friskrivningsklausuler är en form av ansvarsbegränsning, då man kan friskriva eller begränsa sig 

från olika former av påföljder. I praktiken innebär en sådan klausul vanligen att en part friskriver 

sig från vad som gäller enligt dispositiv rätt. Friskrivningen kan utformas på olika sätt, den kan till 

en början ta sikte på produkten eller prestationens kvalité, eller, som är något vanligare, gå ut på att 

friskriva sig från konsekvenserna av eventuellt kontraktsbrott, så kallade ansvarsfriskrivningar. En 

tredje variant av friskrivning utgör sådana villkor som på olika sätt begränsar skadeståndets belopp 

eller som begränsar ansvaret till att endast avse vissa skador, så kallade ansvarsbegränsningar.34  

 

En form av ansvarsbegränsning är de så kallade rättelseklausulerna. En rättelseklausul innebär att 

den som begått ett avtalsbrott får en chans att lindra de stränga påföljderna genom att rätta sitt 

avtalsbrott i tid. Begreppet rättelseklausul är inte vida känt, och därför heller inte en självklarhet vid 

avtalsslutande. Dock är det vanligt att det finns rättelseklausuler i långvariga avtal. 

Friskrivningsklausulerna tar sikte på att begränsa ansvaret och undvika eller minska påföljderna när 

                                                   
34 Lundmark, Thorsten, Om friskrivningsklausuler i särskilt datakonsultavtal och liknanden avtal, i: Sandgren, Claes m.fl. (red.), 
Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv, Stockholm, Fritzes Förlag AB, 1995, s. 342. 
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ett avtalsbrott skett. Rättelseklausulerna avser istället att ge en möjlighet att rätta det avtalsbrott som 

skett, och på så sätt undvika påföljderna.35  

 

3.4 Definition av rättelseklausul 
Det saknas en klar och tydlig definition av vad en rättelseklausul är. Enkelt sagt kan man säga att 

det är en chans att lindra stränga påföljder. En av få definitioner som återfinns i doktrin är: 

 

”En avtalad ordning varigenom en rättelse av en bristande 

avtalsuppfyllelse, i form av rättighet eller en skyldighet för en 

avtalsbrytande part, kan komma att ske för att förekomma eller 

begränsa andra mer ingripande påföljder.”36 

 
Betydelsen av rättelseklausulen är inte entydig. Innebörden varierar med vad som skrivs i klausulen, 

vilken avtalstyp som är aktuell samt på innehållet i tillämplig rätt. Rättelseklausuler kan medföra att 

rätten till andra påföljder begränsas eller helt avtalas bort. De kan alternativt vidga, begränsa eller 

precisera förutsättningarna för att häva ett avtal eller tillgripa andra påföljder.37  

 

3.5 Användandet av rättelseklausuler 
3.5.1 Inledning 
Det finns rättelseklausuler i många typer av avtal, vanligtvis rör det sig om långvariga avtal, men 

det finns undantag. Köp- och leveransavtal är ofta av kortare karaktär, men även där kan man hitta 

rättelseklausuler.38 Klausulen benämns dock inte alltid klart och tydligt under benämningen 

rättelseklausul, utan man hittar rättelseanmaningen på varierad plats i avtalen. Här nedan följer 

några exempel på de avtalstyper som vanligtvis innehåller någon form av rättelseklausul, och även 

exempel på hur rättelseklausulen kan se ut i det specifika avtalet.  

 

3.5.2 Aktieägaravtal 
Inlösen av aktier vid parts avtalsbrott: Om en part bryter mot en bestämmelse i detta avtal och 

avtalsbrottet är av väsentlig betydelse samt någon rättelse inte görs inom trettio (30) dagar efter att 

parten fått anmaning om rättelse, ska avtalet bestå och övriga parter ha rätt att på nedanstående 

villkor inlösa den avtalsbrytande partens aktier.39  

                                                   
35	Calissendorff (2016) s. 85.	
36 Ibid. 
37 A.a., s. 86. 
38 A.a., s. 88. 
39 Christina Ramberg för Blendow group [www.bgplay.se] 2017-11-25.	
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3.5.3 Licensavtal 
Kontraktsbrott: Om någon part bryter mot detta avtal och rättelse ej sker inom trettio (30) dagar 

efter anmaning, äger den andra parten rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Om 

part har lidit skada som följd av avtalsbrott, är felande part skyldig att utge full ersättning för den 

andres skada.40 

 

3.5.4 Entreprenadavtal 
Hävning: Regionen kan säga upp avtalet till omedelbart upphörande om: 

Leverantören på ett väsentligt sätt bryter mot avtalets bestämmelser eller mot de krav och 

förutsättningar som följer med godkännandet och avtalet samt inte vidtar rättelse inom 30 dagar 

efter skriftligt påpekande från regionen.41  

 

3.6 Standardavtal 
3.6.1 Inledning 

Rättelseklausulerna i standardavtalen liknar mer de lagstadgade rättelserna som finns i till exempel 

köplagen. Standardavtalen är väl genomarbetade för att vara heltäckande och förhoppningen är att 

avtalsvillkoren inte ska lämna något öppet som leder till frågetecken42, vilket många av de 

rättelseklausuler som exemplifierats i föregående avsnitt kan göra. Trots detta är många gånger även 

standardavtalen svårtolkade och leder till osämja mellan parterna, i nästkommande kapitel 

behandlas aktuell rättspraxis på området, och i flera av rättsfallen är det standardavtal som står i 

fokus. Standardavtalens rättelser liknar i mångt och mycket varandra, det är vanligt att avtalen 

föreskriver att hävning måste föregås av en varselfrist med rätt för den avtalsbrytande parten att 

vidta rättelse.43 Här nedan visas exempel på fyra olika standardavtal, exemplen innehåller en kort 

beskrivning av vilket typ av avtal som avses samt hur rättelsemöjligheten ser ut.  I vissa fall är det 

svårt att få tillgång till branschavtal, vissa avtal finns dock tillgängliga på branschorganisationernas 

hemsidor, och det är några av dessa som exemplifieras här nedan.  

 

                                                   
40 Musikerförbundet [www.musikerforbundet.se] 2017-12-05. 
41 Region Halland [www.regionhalland.se] 2017-12-05. 
42 Bernitz (2013) s. 23.	
43 Ramberg (2016) s. 233. 
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3.6.2 NL 09 

NL 0944 avser allmänna leveransbestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, 

elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. 

Avtalet, som är en nordisk version av ECE 18845, är det mest använda standardavtalet inom 

teknikindustrin i Sverige och övriga Norden. Det är i första hand, men inte uteslutande, tänkt för 

leveranser av produkter som tagits fram eller anpassats efter köparens behov.46 Avtalet har en 

omfattande reglering under rubriken ”Ansvar för fel”. Övergripande innebär regleringen att säljaren 

är skyldig att i enlighet med bestämmelserna, genom utbyte eller reparation, avhjälpa alla fel i 

produkten som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. Köparen ska i sin 

tur skriftligen reklamera fel till säljaren utan oskäligt uppehåll. Påföljderna för dröjsmål och fel har 

en annan utformning än köplagens.47 Bestämmelserna om dröjsmål bygger på skyldighet för 

säljaren att betala ett beloppsmässigt fixerat vite till motparten vid leveransförsening.48 

Bestämmelserna om fel bygger på säljarens skyldighet att avhjälpa uppkomna fel, men innehåller 

friskrivningar som väsentligt inskränker säljarens skadeståndsansvar jämfört med köplagen, främst 

genom beloppsmässig ansvarsbegränsning.49  

 

3.6.3 Orgalime 2012 s 

Orgalime 2012 s50 är ett modernt villkor för internationella leveranser av teknikindustrins produkter. 

Avtalet avser allmänna bestämmelser för leveranser av mekaniska, elektriska och elektroniska 

produkter. Det överensstämmer i sak nästan helt med NL 09 men har ett mer vidsträckt geografiskt 

tillämpningsområde. Några andra skillnader är vitesreglerna som är något strängare mot säljaren i 

NL 09. I NL 09 har köparen även rätt till ett något högre prisavdrag i de fall säljaren underlåter att 

avhjälpa fel i produkten. Tvistlösningsbestämmelsen skiljer sig också åt, i NL 09 hänvisas till 

skiljeförförfarande enligt lagen i säljarens land, medans Orgalime hänvisar till skiljeförfarande 

enligt Internationella handelskammarens regler.51 Även här behandlas rättelsen under rubriken 

”Ansvar för fel”, villkoren är också här väldigt omfattande, i stort sett är de mycket lika dem i NL 

09. Leverantören skall avhjälpa alla fel eller brister som beror på bristfälligheter i konstruktion, 

material eller tillverkning. Köparen ska utan obefogat dröjsmål skriftligen åberopa alla fel och 

                                                   
44 NL 09 hämtad från teknikföretagen [www.teknikforetagen.se] 2017-12-05.	
45 FN:s Ekonomiska Kommission för Europa (ECE) gav 1953 ut allmänna bestämmelser för leveranser av maskiner och andra 
verkstadsprodukter. Dessa bestämmelser betecknas vanligtvis som ECE 188.  
46 Branschorganisationen LLB [www.llb.se] 2017-12-05. 
47 Bernitz (2013) s. 31.  
48 NL 09 punkt 13. 
49 NL 09 punkt 32. 
50 Orgalime 2012 s hämtad från swedish microwave [www.smw.se] 2017-12-05. 
51 Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen [www.teknikforetagen.se] 2017-12-02. 
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brister till leverantören. Efter att leverantören mottagit meddelandet ska han på egen bekostnad 

avhjälpa felet utan obefogat dröjsmål. Avhjälpandet ska ske vid en sådan tidpunkt att köparens 

verksamhet inte störs mer än nödvändigt.  

 

3.6.4 Avtal 90   
It-företagen och organisationen för inköp och logistik har utarbetat standardavtalet Avtal 9052. 

Avtalet är avsett att användas vid leverans av IT- system innehållande hård- och mjukvara samt 

installationstjänster. I detta avtal är avhjälpandet beskrivet under rubriken ”Ansvar för fel”, och 

lyder som följer; ”Leverantören är skyldig att enligt bestämmelserna nedan och med den 

skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i leveransen som består i att 

leveransen inte uppfyller avtalad specifikation”. 

 

3.7 Syftet med rättelseklausulen 
Ett syfte med användandet av rättelseklausuler är att undvika värdeförstörelse, bestående av 

skadeverkningarna av att ett avtal upphör i förtid och att minska risken för kostsamma processer.53 

Men man kan också se det som att rättelseklausulen har ett syfte att främja ett avtalsenligt 

fullgörande och att motverka avtalsbrott. I doktrin har det liknats vid ett avtalsvite54 eller en 

bestraffning55, där sanktionen är en betydande påtryckning att avtalsenligt fullgöra 

avtalsförpliktelserna och motverka illojalt handlande i strid mot avtalet.56 En annan fördel med 

rättelseklausulen är att den part som begått ett avtalsbrott i god tro, det vill säga utan att förstå att 

det är ett avtalsbrott, får en chans att vidta rättelse.57 Vilken påföljd rättelseklausulen tar sikte på 

varierar. Ibland är det endast hävningspåföljden man har möjlighet att undvika, de andra 

påföljderna, som till exempel skadestånd, finns fortfarande kvar som alternativ.58 Andra 

rättelseklausuler medför att alla påföljder faller bort om rättelse sker inom rättelsefristen.59  Det 

finns också rättelseklausuler som gör undantag för vissa typer av avtalsbrott. Exempelvis 

förekommer ofta att man gör undantag för upprepade avtalsbrott, för att undvika att avtalsparten 

inte systematiserar avtalsbrott och gör samma fel om och om igen. När det gäller aktieägaravtalet, 

som man också såg i exemplet i 3.5.1 här ovan, är det  inlösenrätten  man  tar  sikte  på.  Påföljderna  

vite och skadestånd är opåverkade. 

                                                   
52 Avtal 90 hämtad från Stockholms universitet [www.su.se] 2017-12-05.	
53 Calissendorff (2016) s. 85. 
54 A.a., s. 86. 
55 Ramberg (2016) s. 233. 
56 Calissendorff (2016) s. 85. 
57 Ramberg (2011) s. 135.  
58 Se NJA 1999 s. 71. 
59 Ramberg (2016) s. 233. 
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4. Rättspraxis 
4.1 Inledning 
Att rättelseklausuler inte är något som behandlats mycket i litteraturen går också hand i hand med 

att ämnet i mycket begränsad utsträckning behandlats i rättspraxis. Något som däremot är mer 

omfattande i praxis från högsta domstolen är avtalstolkning. Tolkningen av rättelseklausuler bör 

ske med utgångspunkt i vad som gäller avtalstolkning i allmänhet och mot bakgrund vad som 

gäller i övrigt enligt avtalet och enligt dispositiv rätt. Det innebär att möjligheten till rättelse 

kompletterar vad som gäller enligt avtalet och dispositiv rätt.60    Det finns några få domar där 

tolkning av olika former av rättelseklausuler står i fokus, och dessa avgöranden är sammanställda 

nedan. Under varje rättsfall finns underrubriken kommentarer där författaren beskriver sina egna 

tankar och funderingar som väcks av rättsfallen och som sedan diskuteras vidare i den avslutande 

analysen.  

 

4.2 NJA 1992 s. 403 Återförsäljarfallet 
Bakgrund 
Fallet handlar om företaget Klemeco som erhåller patent på en speciell skruvprincip för ett visst 

stenmaterial. Produkten registreras med namnet Klemit. Klemecos ägare Bertil B upplät år 1982 

en formlös ensamrättsförsäljning till Jernmanufaktur. Jernmanufaktur är ett företag som köper och 

säljer produkter inom byggnadsmaterialsektorn. Efter några år av dåliga försäljningssiffror och 

missnöje från Bertil B, slöts ett återförsäljaravtal den 30 januari 1986. I avtalet stadgades bland 

annat en minimikvantitet, vilket innebar att Jernmanufaktur för åren 1986 och 1987 skulle köpa 

produkter till ett värde av 600 000 kronor.  

 

Klemeco var av den uppfattningen att Jermanufaktur genom återförsäljaravtalet garanterade att de 

för vart och ett av åren skulle göra inköp för minst 600 000 kronor. Klemeco skrev därför en 

anmaning om att vidta rättelse och köpa upp till garanterad volym senast den 20 oktober 1986, om 

så inte skedde ansåg Klemeco att det kunde förutses att Jermanufaktur inte skulle fullfölja avtalet. 

Till följd av detta framförde Klemeco en hävningsförklaring, med skadeståndsanspråk, som 

innebar att avtalet skulle anses upphävt från den 21 oktober 1986 på grund av anteciperat 

kontraktsbrott. Jernmanufaktur svarade på detta genom att ange att något kompletterande inköp 

inte kommer att ske. Klemeco ansåg att avtalsbrottet, som bestod i att Jernmanufaktur inte uppnått 

den garanterade försäljningsvolymen, var väsentligt. Klemeco yrkade därmed att Jernmanufaktur 

skulle bli skadeståndsskyldiga för den skada som uppkommit genom att återförsäljaravtalet brutits.  
                                                   
60 Calissendorff (2016) s. 86.	
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Jernmanufaktur åberopade att skadestånd inte var en giltig påföljd, då avtalsvillkoret innehöll en 

hävningsrätt uteslöts därmed rätten till skadestånd. Jernmanufaktur ansåg också att något 

kontraktsbrott ej skett, då avtalspunkten om minimikvantitet inte innehöll något garantiåtagande.  

 

Domskäl 
HD började utreda om Jernmanufaktur hade lämnat en skadeståndssanktionerad garanti att köpa 

minimikvantiteten eller inte. HD ansåg att någon bestämd slutsats inte kunde dras av 

avtalsvillkorets ordalydelse. Bestämmelsen angav att Jernmanufaktur ”skall” köpa en viss 

minimikvantitet av produkterna, men avtalet innehöll inga bestämmelser om 

skadeståndsskyldighet. HD angav att vid avtalstolkning bör man se avtalet som en 

sammanhängande helhet. De försökte därför ta ledning av de andra avtalsbestämmelserna. I ett av 

avtalsvillkoren stadgades: ”om Jernmanufaktur under ett kalenderår ej uppnår den avtalade 

minimikvantiteten, så äger Klemeco rätt att senast den 31 mars påföljande 

kalenderår uppsäga avtalet till omedelbart upphörande”. Detta avtalsvillkor visade att parterna 

förutsåg att det kunde inträffa att minimikvantiteterna inte uppfylldes och att detta inte innebar 

något kontraktsbrott. Om ett underskridande av minimikvantiteterna utgjorde 

ett kontraktsbrott hade avtalsvillkoret varit överflödig, eftersom en bestämmelse om hävning 

vid kontraktsbrott också fanns inskrivet i avtalet, den så kallade rättelseklausulen.  

 

HD beskrev också vanskligheten för en återförsäljare att garantera inköp av en större kvantitet av 

en produkt då marknadsförhållanden snabbt kan ändras. I det här fallet hade försäljningen av 

produkten varit avsevärt mindre åren innan avtalet tecknades. Inom branschen fanns heller ingen 

sedvänja som visade på skadeståndsansvar när minimikvantitet ej uppfylls. Dessa omständigheter 

sammantaget talade emot att avtalsvillkoret ska betraktas som en skadeståndssanktionerad garanti. 

Jernmanufaktur blev därför inte skyldigt att utge något skadestånd till Klemeco. 

 

Kommentar 

Detta rättsfall visar vikten av att vara tydlig i avtalsvillkoren, avtalsparterna bör tydliggöra vilka 

påföljder som avses och vad som utesluts. I det här fallet visar HD att oklara avtalsklausuler kan 

tydliggöras genom att domstolen tolkar avtalet som en helhet och inte bryter ut den omtvistade 

klausulen ur sitt sammanhang. Klausulen tolkad enligt formulering och lyft ur sammanhanget 

skulle kunna ses som en utfästelse från Jermanufakturs sida att anskaffa en viss 

skadeståndsgrundande minimikvot varje år, men när klausulen tolkas utifrån vad avtalet i övrigt 

uttrycker och hur klausulen samspelar med de andra villkoren blir innebörden något annat.  
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4.3 NJA 1999 s. 71 Ambulanstransporten 
Bakgrund 

Ett landsting ingick ett samarbetsavtal med bolaget Mediambulans angående ambulanssjukvård. 

Enligt en paragraf i avtalet hade båda parterna rätt att säga upp avtalet till upphörande om 

motparten i väsentlig omfattning åsidosatte sina förpliktelser enligt avtalet och inte inom rimlig 

tid, trots skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse. Några månader in i samarbetet utförde 

bolaget personalbyten under ett pågående uppdrag. Landstinget ansåg att detta utgjorde ett 

åsidosättande av förpliktelserna och krävde rättning. Två månader senare skickade därför 

Landstinget ett skriftligt meddelande med instruktion om att personalbyte under pågående uppdrag 

inte fick ske. Trots detta skedde ett personalbyte under pågående uppdrag ännu en gång, vilket 

ledde till att Landstinget hävde avtalet under åberopande av tidigare begärd rättelse.  

 

Landstinget hävdade att de personalbyten som skett under pågående uppdrag stod i strid med 

avtalade åtaganden om att tillhandahålla god vård samt att Mediambulans underlåtit att vidta 

godtagbar rättelse inom rimlig tid. Mediambulans yrkade att inget av de personalbyten som skett 

inneburit något åsidosättande av avtalet samt att de anpassat sig till rättelsen från landstinget och 

vidtagit godtagbar rättelse så snart de fått vetskap om personalbytet.   

 
Domskäl 

HD ansåg att det första personalbytet inte kunde anses utgöra ett väsentligt åsidosättande av 

bolagets förpliktelser enligt avtalet. De ansåg också att en sådan isolerad händelse inte var 

tillräckligt för ett skriftligt påpekande som skulle kunna bli underlag för hävning om rättelse ej 

vidtogs. Avtalet i sin helhet hade formulerats av landstinget och varken själva avtalet eller någon 

av de tillhörande handlingarna behandlade förutsättningarna för personalbyten under 

pågående uppdrag. Parterna var också eniga om att denna fråga heller inte hade tagits upp 

i samband med de överläggningar som föregått avtalsslutet. HD ansåg däremot att det skriftliga 

meddelandet till bolaget skapade en omedelbar förpliktelse att vidta rättelse för bolaget, då de 

enligt avtalet skulle följa landstingets riktlinjer i säkerhetsfrågor. När Mediambulans fick 

kännedom om det skriftliga påpekandet hölls ett personalmöte med samtliga anställda, vid mötet 

fick de underteckna en handling enligt vilken de tagit del av information om att personalbyte inte 

fick ske under pågående uppdrag. Denna handling tillställdes Landstinget innan Landstinget hävde 

avtalet. Mediambulans ansågs i och med det ha gjort vad som rimligen kunde begäras. HD 

förklarade därmed att Landstinget ej haft rätt att häva avtalet. 
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Kommentar 

Avgörandet tydliggör vikten av ett preciserat avtalsinnehåll för att lättare kunna begära rättelse 

och att tolka avtalet. Något som är intressant i det här fallet är att HD, men även tingsrätten och 

hovrätten, diskuterar partens vilja att rätt avtalsbrottet. HD ansåg att bolaget gjort vad som 

rimligen kunde begäras, parten försökte, och mycket mer än så kan man inte begära. Trots att det 

skriftligen inte tas upp i klausulen diskuteras ändå partens vilja att rätta avtalsbrottet.  

 

4.4 NJA 2012 s. 597 Fortum & Trafikverket 
Bakgrund 

Fortum ingick ett avtal med Trafikverket avseende uppförandet av ett kraftverk. Entreprenaden var 

en utförande-entreprenad och reglerades av bland annat AB92. Vissa omskrivningar hade dock 

gjorts i avtalet, klausulen som reglerade Fortums rätt till förseningsvite hade kopplats ihop med 

idrifttagningen av kraftverket. Förutsättningarna för förseningsvite var att Fortum hade rätt till vite 

av Trafikverket med 300 000 kronor för varje påbörjad vecka som idrifttagandet blivit fördröjt. 

Vitesbestämmelsen avvek från vad som är vanligt i entreprenader, vanligtvis är det 

färdigställandet av hela entreprenaden som brukar vara vitessatt. Trafikverkets del av 

entreprenaden försenades med 13 veckor och förhindrade kraftverkets idrifttagning. Men även en 

sidoentreprenörs försening påverkade uppstarten. Sidoentreprenörens försening påverkade dock 

inte Trafikverkets möjlighet att färdigställa sin del av entreprenaden. 

 

Fortum yrkade att Trafikverket skulle utge förseningsvite på grund av den 13 veckor långa 

förseningen av idrifttagandet. Trafikverket i sin tur motsatte sig ansvar för dröjsmål under 

åberopande av att förseningen berodde på förseningen hos sidoentreprenörer som Fortum svarade 

för, och att Trafikverket därmed hade rätt till en tidsförlängning av kontraktstiden till följd av 

tilläggsarbete. De anger också att Fortum dessutom angivit felaktiga mätuppgifter om 

bergskvalitén där kraftverket skulle uppföras.  

 

Domskäl 

HD ansåg att det inte förelåg någon rätt till tidsförlängning för Trafikverket då sidoentreprenörens 

försening inte hade påverkat Trafikverkets möjligheter att färdigställa sin del av entreprenaden. 

HD tolkade sedan parternas avtal genom att söka ledning i dispositiv rätt. Om någon 

förseningsvitesklausul inte avtalats skulle Trafikverket enligt dispositiv rätt varit solidariskt 

skadeståndsskyldig tillsammans med sidoentreprenören. Kärnfrågan var därför om parterna genom 

att avvika från standardskrivningen i AB92 infört ett krav på viss effekt av förseningen och om 

parterna därmed också gjort ett avsteg från de principer som gäller enligt dispositiv rätt avseende 
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faktiskt orsakskonkurrens. HD ansåg att så inte var fallet, en sådan tolkning måste tydligt framgå 

av klausulens ordalydelse. Avtalet mellan parterna ansågs inte med tillräcklig tydlighet ändra vad 

som gällde enligt AB92 och dispositiv rätt. Trafikverket blev därför skyldigt att utge 

förseningsvite för de 13 veckorna som förseningen pågått.  

 

Kommentar 

När det gäller tolkning av vitesklausuler anger HD: ”Det har i målet inte gjorts gällande att 

parterna i samband med tillkomsten av avtalet diskuterade den närmare innebörden av 

vitesklausulen eller att de hade en gemensam partsavsikt rörande betydelsen av denna för ett fall 

där flera händelser samtidigt har orsakat en försening av kraftverkets idrifttagning. Inte heller 

föreligger det några andra omständigheter vid sidan av själva kontraktstexten som kan bidra till 

att klargöra hur parterna vid avtalstidpunkten uppfattade klausulen i det hänseendet. […] Det är i 

ett sådant fall naturligt att vid bestämningen av avtalsinnehållet utgå från vad som gäller enligt 

dispositiv rätt.” Man kan se hur HD väljer att tolka vitesklausulen, genom att först se till den 

gemensamma partsavsikten, sedan söka efter andra omständigheter, som till exempel 

kommunikation innan avtalsslutandet. I nästa steg försöker HD göra en objektiv tolkning genom 

att tolka ordalydelsen av avtalet, sedan se till avtalets uppbyggnad. Som sista steg träder en analys 

av dispositiv rätt in. Slutligen gör man en övergripande rimlighetsbedömning av det svar som den 

dispositiva rätten ger.  

 

4.5 NJA 2014 s. 960 Entreprenadfallet 
Bakgrund 

Fallet handlar om en totalentreprenad, där beställaren och entreprenören använder sig av ABT94.  

Entreprenören skulle enligt avtal uppföra en byggnad för industri och handel i Kalmar, och en del 

i arbetet var att gjuta en betongplatta. Det visade sig efter uppförandet att betongplattan var för 

tunn, och att den inte skulle kunna användas på ändamålsenligt sätt. Entreprenadavtalet som 

användes innehöll en avhjälpandeskyldighet för entreprenören. Villkoret innebar att entreprenören 

har en skyldighet att avhjälpa fel enligt besiktningsutlåtandet samt även sådant som beställaren 

anser utgöra fel. Om entreprenören inte avhjälper felet inom föreskriven tid får beställaren själv 

låta avhjälpa felet. I villkoret därefter fanns dock ett undantag på avhjälpande; ”Om felet i 

väsentlig grad inte påverkar entreprenadens bestånd, utseende eller möjligheten att använda den 

på ändamålsenligt sätt är entreprenören inte skyldig att genomföra ett avhjälpande, beställaren 

har i ett sådant fall rätt till ett avdrag på entreprenadsumman”. Trots fel i betongplattan skedde 

något avhjälpande från entreprenörens sida aldrig. Beställaren yrkade på ersättning för 

avhjälpandet, trots att denne inte haft några kostnader för detta och att något avhjälpande inte 
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skett. Entreprenören i sin tur ansåg inte att det var något kvarvarande fel på betongplattan, om fel 

ansågs föreligga skulle detta kompenseras genom värdeminskningsavdrag enligt ABT94. 

 

Domskäl 

Frågan som HD hade att utreda var om beställaren hade rätt till ersättning för uppskattade 

avhjälpandekostnader samt om värdeminskningsavdrag skulle ske. HD tydliggjorde att ”liksom i 

fråga om köp har en entreprenör enligt dispositiv rätt både skyldighet och rätt att avhjälpa fel och 

brister i entreprenaden”.  ABT94 innehåller dock inte några bestämmelser som ger något besked 

om vad som gäller för de fall entreprenören inte uppfyller sin avhjälpandeskyldighet. I ABT94 

anges att om entreprenören inte avhjälper ett fel, får beställaren ”låta avhjälpa felet”. Vidare sägs i 

bestämmelsen att om entreprenören är ansvarig för felet ”sker avhjälpandet på hans bekostnad”. 

Uttrycket att beställaren får låta avhjälpa felet kan i viss mån anses tala för att ett faktiskt 

avhjälpande förutsätts ske. Ordalydelsen ger emellertid utrymme även för en annan tolkning. Inte 

heller formuleringen om att avhjälpandet sker på entreprenörens bekostnad ger något 

entydigt besked, när det gäller frågan om ersättning för avhjälpandekostnader kan utgå utan att ett 

avhjälpande faktiskt har skett. Bestämmelsen får således anses vara oklar beträffande frågan om 

beställaren har rätt att få ersättning för beräknade avhjälpandekostnader. HD söker istället 

vägledning i den dispositiva rätten. Underlåtenhet att avhjälpa felet utgör ett kontraktsbrott som 

medför att beställaren får avhjälpa felet på entreprenörens bekostnad. Enligt allmänna 

obligationsrättsliga principer har beställaren rätt att kräva ersättning för framtida uppskattade61 

felavhjälpandekostnader för det fall entreprenören inte avhjälper felet. HD ansåg att 

kontraktsbrottet var väsentligt, så något värdeminskningsavdrag var ej tillämpligt.  

 

Kommentar 

Fallet tydliggör förhållandet mellan avtalade påföljder och utfyllande rätt. En föreskriven påföljd i 

avtal utesluter inte att andra påföljder av tillämpliga rättsregler kan bli aktuellt. Om en föreskriven 

påföljd i avtal skall vara exklusiv krävs att det uttryckligen framgår av avtalsvillkoret eller att det 

finns annat stöd för att uppfatta regleringen som heltäckande.  

 

 

 

 

                                                   
61 HD hänvisar till Stefan Lindskogs tillägg i avgörandet NJA 2011 s. 576 p.14-16 där HD fastslår att beställaren i den situationen 
har rätt till ersättning för beräknad avhjälpandekostnad, trots att avhjälpande inte skett.  
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5. Mer om rättelseklausuler 
5.1 Hur förhåller sig rättelseklausulen till dispositiv rätt?  
Efter en begäran om rättelse enligt en rättelseklausul, kan det bli aktuellt med andra påföljder, eller 

utesluter klausulen exempelvis rätten till skadestånd? Denna fråga har behandlats i både domstol 

och skiljenämnd. I NJA 2014 s. 960 anger HD att ”om parterna i ett kontrakt har angett en viss 

påföljd för ett kontraktsbrott, så utesluter det i regel inte att den förfördelade parten har rätt till 

andra påföljder som kan följa av på avtalsförhållandet tillämpliga rättsregler. För att en i ett 

sådant kontrakt föreskriven påföljd ska vara exklusiv krävs det i allmänhet att detta framgår av 

kontraktsvillkoret eller att det finns annat stöd för att uppfatta regleringen som heltäckande.” Den 

grundläggande principen är att rättelseklausulen och dess påföljder ses som ett komplement 

jämfört med vad avtalet innehåller i övrigt och vad som därutöver gäller enligt dispositiv rätt.62 I 

avsnitt 8.2.5.1 finns en sammanställd rangordning för hur avtalet, enligt HD, bör tolkas. Om 

parterna helt eller delvis vill skriva bort andra påföljder ska det göras med stor tydlighet, det ska 

inte råda någon osäkerhet om att det är så parterna vill ha det.  

 
5.2 Vad gäller om rättelse inte är möjlig? 
I föregående kapitel där rättsfallen sammanställdes uppdagades att problematiken med 

tolkningssvårigheter ofta uppstår på grund av otydliga avtalsvillkor. De är ofta ofullständigt 

utformade, eller passar inte ihop med övriga avtalsvillkor eller med partsviljan. I många fall anges 

att en rättelsefrist ska tillämpas om rättelse är möjlig, här kommer två exempel: 

 

Uppdragsavtal 

”En Part får genom ett skriftligt meddelande säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan, 

om den andra Parten bryter mot villkoren enligt Uppdragsavtalet, avvikelsen är av väsentlig 

betydelse och en möjlig rättelse inte sker inom trettio (30) dagar från det att en skriftlig begäran 

framställts.”63 

 

Leveransavtal 

”Oavsett vad som i övrigt framgår av detta avtal äger vardera part skriftligen säga upp detta 

avtal till omedelbart upphörande om den andre parten i väsentligt avseende eller vid upprepade 

                                                   
62 Calissendorff (2016) s. 88. 
63 Uppdragsavtal från Svalner [www.svalner.se] 2017-12-10. 



 24 

tillfällen mot detta avtal utan, att där så är möjligt, vidta rättelse inom trettio (30) dagar från det 

att parten erhållit skriftlig begäran om rättelse från den andra parten.”64 

 

Dessa klausuler kan sägas lämna öppet vad som händer om rättelse inte är möjlig, dessutom leder 

det till bedömningssvårigheter när frågan om en rättelse är möjlig eller inte uppkommer. Enligt 

tolkningsoperation och allmänna obligationsrättsliga regler bör utgångspunkten vara att om en 

rättelse av väsentligt avtalsbrott inte är möjlig måste man i allmänhet utgå från att en 

rättelseklausul inte hindrar hävning om väsentligt avtalsbrott enligt avtalet eller kompletterande 

dispositiv rätt medför hävningsrätt.65 Ramberg anger två tolkningsalternativ när avtalsbrottet inte 

kan rättas, det första alternativet är att tolka bestämmelsen så att hävningsrätt medges om 

avtalsbrottet upprepas, som i Ambulansfallet, det andra alternativet är att medge omedelbar 

hävning om det ”orättningsbara” avtalsbrottet är väsentligt.66 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
64 Leveransavtal från EON [www.eon.se] 2017-12-10. 
65 Calissendorff (2016) s. 93. 
66 Ramberg (2016) s. 234.	
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6. Rättelseklausulen och 36 § avtalslagen 
6.1 Möjligheten att jämka rättelseklausulen 
6.1.1 Inledning 

Beroende på hur rättelseklausulen är utformad kan klausulen i vissa fall innebära att en part har 

möjlighet att rätta avtalsbrottet trots att det skett grovt vårdslöst eller kanske till och med 

uppsåtligt. Genom att begå vårdslösa eller uppsåtliga avtalsbrott kommer förtroendet mellan 

parterna skadas. Finns det möjlighet att komma åt den problematiken? I vilka fall är det möjligt att 

jämka rättelseklausulen?  

 

För att undgå alltför vida klausuler har den principiella avtalsfriheten på senare tid kommit att 

inskränkas mer, under inflytande av framför allt konsumenträttslig hänsyn, och med syfte att bland 

annat motverka missbruk i form av långtgående friskrivningsklausuler.67  Det finns tvingande 

civilrättsliga regler som begränsar utrymmet för friskrivningsklausuler, till exempel i 

konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.68 Men framförallt är det allmänna 

tolkningsprinciper och 36 § avtalslagen som är de viktigaste verktygen för domstolen. I NJA 2006 

s. 53 uttryckte HD att domstolen i första hand borde tillämpa de verktyg som erbjuds genom 36 § 

avtalslagen och först om något resultat inte kan uppnås vid en sådan prövning har man möjlighet 

att använda sig av de andra mer generella tolkningsprinciperna.69  

 

6.1.2 Allmänna tolkningsprinciper 
Inskränkningen av avtalsfriheten kan åstadkommas genom domstolarnas tolkning av klausulerna. I 

betänkandet till generalklausulen ansågs den viktigaste tolkningsregeln vara oklarhetsregeln, 

vilket innebär att om avtalets innehåll är oklart så ska det tolkas till nackdel för den part som infört 

de betungande villkoren.70 Tolkningsmetoden kommer till uttryck i NJA 1979 s. 483, där HD 

anger ”avtalstexten är emellertid inte så klar, att den kan tillerkännas någon avgörande betydelse 

i tolkningsfrågan”. Utöver denna tolkningsregel finns det även en rad andra som kan tillämpas av 

domstolarna, till exempel principen om restriktiv tolkning. Denna metod innebär att man gör en 

snävare tolkning och inskränker betydelsen av friskrivningsklausulen. Denna princip kommer till 

uttryck i NJA 1954 s. 573 och fallet har därför blivit tongivande för tolkning av friskrivningar.71 

HD uttalar i domen en generell rättsregel: ”Liksom friskrivningsklausuler i allmänhet bör den 

                                                   
67 Lundmark (1995) s. 342. 
68 Lundmark (1995) s. 343. 
69 Bernitz (2013) s. 107. 
70 SOU 1974:83 s. 114 och Ramberg (2014) s. 66 ff., 
71 Bernitz (2013) s. 101 f.,	
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dryftade tolkas snävt […]”. Andra tolkningsmetoder som används är bland annat minimiregeln72, 

avtalets kontext73, dolusregeln74 m.m.75 

 

6.1.3 36 § avtalslagen 

36 § avtalslagen, mer känd som den stora generalklausulen, gör det möjligt att jämka oskäliga 

avtalsvillkor och kan därmed vara ett alternativ för att jämka en oskälig rättelseklausul. Villkoret 

behöver inte ha varit oskäligt vid avtalets ingående, utan kan vara en effekt av ändrade 

förhållanden. 36 § avtalslagen används restriktivt, och det kan vara svårt att nå framgång i 

domstol.76  

 

I första stycket anges att avtalsvillkoret får jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är 

oskäligt. Det finns inga riktlinjer för vad begreppet oskäligt innebär förutom domstolspraxis, det 

kan därmed vara svårt att förutse de effekter rättelseklausulen kan få. Begreppet oskälighet är ett 

relationsbegrepp vilket kortfattat innebär att man vid bedömning av en klausuls oskälighet måste 

sätta den specifika klausulen i relation till ett normalfall, det så kallade jämförelseobjektet.77 En 

avtalsklausul är således oskälig om den bedöms oskälig i jämförelse med en normal 

avtalsklausul.78 Huvudsyftet med 36 § är främst att skydda konsumenter, eller andra rättssubjekt 

som intar en underlägsen ställning gentemot en överlägsen näringsidkare, detta kommer till 

uttryck i paragrafens andra stycke. Det finns dock inget uttryckligt förbud mot att tillämpa 

lagrummet på avtal mellan jämnstarka näringsidkare.79 

 

Vid tillämpning av paragrafen innebär det praktiskt sett att avtalet tillämpas utan det oskäliga 

villkoret eller att en annan bestämmelse sätts in i stället. Total ogiltighet kan också bli följden, 

men är inte tänkt att vara det vanliga.80 I motiven till 36 § avtalslagen framhålls att ”domstolarna 

bör ha full frihet att välja de lösningar som är de mest praktiska och bäst tillgodoser parts 

                                                   
72 En tolkningsmetod som är närliggande till oklarhetsregeln. Den innebär att avtalets innehåll vid otydlighet bör tolkas på det sätt 
som innebär det minst betungande resultatet för den förpliktigade. 
73 Högsta domstolen brukar i domskälen uttrycka att avtalsklausulen bör tolkas tillsammans med resterande delar av avtalet. Se till 
exempel NJA 1992 s. 403. Det är svårt att förstå innebörden av en klausul som skilts från sitt sammanhang, se Lehrberg, Bert, 
Avtalstolkning: tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 4., [rev.] uppl. Uppsala, Institutet för 
bank- och affärsjuridik (IBA), 2006, s. 88. 
74 När en part insett eller måste ha insett att motparten tolkat avtalets innehåll på ett annat sätt bör han/hon delge motparten detta. 
Överenskommelsen tolkas till nackdel för den part som insett eller måste ha insett att motparten tolkat avtalet annorlunda, detta 
tolkas analogt från 6 § 2 st avtalslagen, regeln om oren accept.  
75 Ramberg (2014) s. 66 ff.,	
76 Ramberg (2016) s. 189 ff.,	
77 Grönfors (2016) s. 263. 
78 Prop. 1975/76:81 s. 121. 
79 Adlercreutz (2016) s. 333. 
80 Adlercreutz och Gorton (2010) s. 109. 



 27 

yrkanden”.81 I betänkandet till avtalslagens 36 § anges att paragrafen ska kunna vara tillämplig på 

situationer där man har friskrivit sig från vårdslöshet i olika grader och former, det betyder dock 

inte att alla dessa friskrivningar direkt ska anses oskäliga.82 I propositionen83 anges att ”en part i 

princip inte bör kunna friskriva sig från ansvar på grund av uppsåt eller grov försummelse”, vilket 

författaren tolkar som att en individuell bedömning bör göras. 

 

En oskälig rättelseklausul eller en rättelseklausul som tillämpas illojalt, genom att en part begår 

uppsåtliga eller grovt vårdslösa avtalsbrott, har därmed möjlighet att jämkas enligt 36 § 

avtalslagen. I vilken mån är det rimligt att jämka en rättelseklausul enligt 36 § avtalslagen? I ett 

försök att svara på denna fråga kommer begreppen uppsåt och grov vårdslöshet att beskrivas 

närmare här nedan. Dessutom kommer några av de rättsfall som berör 36 § avtalslagen, och som 

är intressanta för en kommande diskussion, att sammanställas. 

 

6.2 Grovt vårdslösa avtalsbrott 
I svensk rätt brukar det hävdas att det ej är tillåtet att friskriva sig från ansvar för grov vårdslöshet. 

Man kan läsa i propositionen med förslag till konsumentköplag84 att ”som ett minimiskydd mot 

friskrivningsklausuler föreslås att köparen skall ha rätt att kräva full ersättning för eventuell 

förlust, om säljaren har visat grov försummelse vid fullgörande av avtalet”. Idag får dock regeln 

anses ha sitt främsta stöd i generalklausulen, 36 § avtalslagen. Som sagts ovan kommer i de flesta 

fall alltså grovt vårdslösa avtalsbrott leda till att rättelseklausulen åsidosätts genom tillämpning av 

36 § avtalslagen eller allmänna avtalsrättsliga principer, men det finns undantag som bekräftar 

regeln. I nästkommande kapitel, som behandlar rättspraxis, finns uttalanden från HD som 

möjliggör friskrivningar även vid grov vårdslöshet.85 Om man dock ser till den gemensamma 

partsviljan bör det vara en självklarhet att grov vårdslöshet inte är något som används när avtalets 

skyldigheter och rättigheter skall uppfyllas. Idag är det också vanligt förekommande att man 

uttryckligen angett i standardavtalet att friskrivning från ansvar inte omfattar fall av grov 

vårdslöshet, ett exempel på detta är NL 09 punkt 35.86  

 

                                                   
81 SOU 1974:83 s. 121.	
82 A.a., s. 180 ff.,	
83 Prop. 1975/76:81 s. 144. 
84 Prop. 1973:138 s. 137. 
85 I NJA 1958 s. 373 uttalar HD att så länge friskrivningen är ”klar och otvetydig” bör den vara giltig, även om den strider mot gott 
affärsskick. 
86 Bernitz (2013) s. 104, villkoret i NL 09 punkt 35 lyder: Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig 
skyldig till grov vårdslöshet. 	
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Nästa frågeställning blir då, vad är grov vårdslöshet? I avgörandet NJA 1992 s. 130 har HD 

behandlat grov vårdslöshet i kontraktsförhållanden.  Fallet gällde om en byggentreprenör varit 

grovt vårdslös genom att takinfästningen på en skolbyggnad gjorts på ett så undermåligt sätt att 

taket senare rasade in. HD angav att i litteraturen brukar yrkesfusk och byggfusk nämnas som 

något som kan ses som grov vårdslöshet. När HD gjorde bedömningen i det här fallet tryckte de 

främst på kriterierna hur stor risken för personskador var, medvetet risktagande samt kvalificerade 

avvikelser från normal aktsamhet.87 I det här fallet var monteringen av taket gjort i strid med 

myndighetsföreskrifter, HD ansåg att entreprenören borde anlitat någon med fackkunskap om de 

själva inte hade det. Detta ger inte något självklart svar på vad som anses grov vårdslöshet inom 

kontraktsrätten, men det ger en vägledning om vilka kriterier HD lägger vikt vid. Håstad har 

angett att det vore önskvärt att i kommentarerna till reviderade AB ge exempel på andra fall av 

grov vårdslöshet än det rena yrkesfusket. Han anger vidare att en definition av grov vårdslöshet 

krävs för att praxis skall påverkas. Grov vårdslöshet borde föreligga till exempel om entreprenören 

gett en utfästelse om entreprenadens skick, vilket han visste eller utan vidare borde ha förstått inte 

skulle komma att infrias.88 Denna problematik bekräftas i NJA 1979 s. 483 Bergman & Beving 

fallet, friskrivningen som var aktuell i fallet skulle vara utan verkan om säljaren gjort sig skyldig 

till grov vårdslöshet. Motparten ansåg att Bergmanbolaget varit grovt vårdslösa enligt ”den för 

allmänna leveransbestämmelser allmänt vedertagna definitionen”. Denna definition har 

tillkommit för att i internationella sammanhang undvika olika tolkningar av vad som ses som grov 

vårdslöshet i olika länder.89 Denna definition fanns inte intagen i IM72, som var det aktuella 

avtalet, därmed gavs begreppet grov vårdslöshet inte någon annan innebörd än vad som givits i 

svensk rätt. HD ansåg att Bergmanbolaget ej varit grovt vårdslösa men någon närmare motivering 

om varför ges inte.  En mer ingående redogörelse av rättsfallet finns i avsnitt 7.5.  

 

6.3 Uppsåtliga avtalsbrott 
Ska rättelseklausulen vara giltig om avtalsbrottet sker uppsåtligt? Just denna fråga har inte 

diskuterats i doktrin, dock har diskussioner om att friskriva sig från uppsåt diskuterats men frågan 

har aldrig blivit utredd på djupet. Den allmänna uppfattningen är att man ej får friskriva sig från 

varken uppsåt eller grov vårdslöshet, men det finns såklart undantag. Bernitz är en av flera90 som 

mycket tydligt angett att det inte går att friskriva sig från grov vårdslöshet eller uppsåt, det är en 

                                                   
87 Bernitz (2013) s. 104. 
88 Håstad, Torgny, Dröjsmål och fel enligt AB72, i: Thorsson, Leif m.fl (red.), Festskrift till Gotthard Calissendorff, Stockholm, 
Norstedts juridik, 1990, s. 116. 
89 Deullar Rolf, Nordström Ulf, ECE 188 – NL 70: kommentarer till allmänna leveransbestämmelser, 1., uppl. Stockholm, 
Sveriges exportråd, 1977, s. 95. 
90 I SvJT 1958 s. 523 anger Grönfors att det anses oskäligt att friskriva sig från både uppsåt och grov vårdslöshet. 
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”viktig, okodifierad princip, att klausuler enligt vilka en part friskriver sig från ansvar för uppsåt 

eller grov culpa i regel är oskäliga”91.  Inte heller begreppet uppsåt, i likhet med grov vårdslöshet, 

har en tydlig legal definition och det brukar inte heller definieras i litteraturen. Hellner och 

Radetzki har i litteraturen Skadeståndsrätt hänvisat till straffrätten92 för att försöka ge en något 

klarare bild. Inom straffrätten definieras begreppet uppsåt i förarbetet om förberedelse till brott, 

och det framgår att uppsåt är en handling som begåtts medvetet. Även i de fall den skadevållande 

har insett, uppfattat eller antagit ett visst utfall av en handling är det att anse som uppsåt.93 

Uppsåtsbegreppen, tidigare direkt, indirekt och eventuellt uppsåt, förändrades och stipulerades på 

nytt av HD i hiv-fallet94 från 2004 och vidareutvecklades även i en dom från 201695. Terminologin 

ser idag ut som nedan: 

 

• Likgiltighetsuppsåt betyder att skadevållaren måste inse att hans handlande innebär en 

viss risk och vara likgiltig inför konsekvensen av handlandet.96  

• Avsiktsuppsåt innebär att skadevållaren eftersträvar den följd som uppsåtet avser, och 

handlar därmed uppsåtligen med vilja eller avsikt.97 

• Insiktsuppsåt avses när skadevållaren inser, och är praktiskt taget säker på, att en viss 

omständighet föreligger eller att en viss följd kommer att inträffa.98 

 

För att begå ett uppsåtligt avtalsbrott kan man sammanfattningsvis säga att avtalsparten ska kunna 

förutse effekten av handlingen och ha tillräckligt med insikt för att kunna utgå ifrån vad utfallet 

skulle bli.   

 

6.4 Sammanfattning uppsåt och grov vårdslöshet 
Frågan huruvida friskrivning från grov vårdslöshet och uppsåt är tillåtet är en fråga som sedan 

länge diskuterats. Bernitz anger att det inte är möjligt att undgå ansvar när man förfarit grovt 

vårdslöst eller uppsåtligt99, detta utgör en okodifierad rättsprincip100 som gäller för både 

konsument- och kommersiella förhållanden.  Bakgrunden till denna rättsprincip är att 

                                                   
91 Bernitz (1993) s. 88. 
92 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8., uppl. Stockholm, Norstedts Juridik, 2010, s. 128.	
93 Prop. 2000/01:85 s. 9. 
94 NJA 2004 s. 176. 
95 B 379-16. 
96 NJA 2004 s. 176.	
97 B 379-16.	
98 NJA 2004 s. 176. 
99 Bernitz (2013) s. 103. 
100 Prop. 1975/76:81 s. 144. 
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rättsordningen finner det olämpligt att en avtalspart skulle kunna friskriva sig från eget handlande 

som är uppsåtligt eller grovt vårdslöst, eftersom detta kan resultera i att avtalsparten låter bli att 

vara aktsam.101 Med det ovan sagda kvarstår en av uppsatsens frågeställningar; ska 

rättelseklausulen anses skälig om avtalsbrottet som skett är uppsåtligt eller grovt vårdslöst eller 

bör detta föranleda en jämkning? Hur tillämpbar blir den okodifierade rättsprincipen på uppsatsens 

frågeställning?  I doktrin har hävdats att ansvarsbegränsning normalt är utesluten när den 

avtalsbrytande parten agerat med uppsåt eller grov vårdslöshet.102 I rättspraxis är den bilden inte 

lika klar. I NJA 1958 s. 373 är ansvarsbegränsningsklausulen giltig trots att parten handlat 

klandervärt. I NJA 1951 s. 138, NJA 1962 s. 159 samt NJA 1981 s. 400 anger HD att det däremot 

vore stötande att upprätthålla ansvarsbegränsningsklausulerna när en part agerat klandervärt. Med 

en förhoppning om att tydliggöra i vilka fall man skulle kunna jämka en rättelseklausul kommer i 

nästa avsnitt en sammanställning av rättsfallen som nämnts här ovan samt några andra rättsfall 

som berör friskrivningsklausuler och 36 § avtalslagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
101 Bernitz (2013) s. 103. 
102 Ramberg och Ramberg (2016) s. 257. 
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7. Rättspraxis – 36 § oskäliga avtalsvillkor 
7.1 Inledning 
Här nedan refereras ett urval av rättsfall som berör 36 § avtalslagen och friskrivningsklausuler och 

som har betydelse för den kommande analysen. Rättsfallen presenteras i kronologisk ordning, och 

som tidigare i uppsatsen redovisas rättsfallen med bakgrundsinformation, domskäl samt egna 

kommentarer och reflektioner.  

 

7.2 NJA 1951 s. 138 Äggfallet 
Bakgrund 

Aktiebolaget Compagnie Beurriére behövde hjälp med att transportera ett stort parti färska ägg 

från Buenos Aires till Antwerpen. Transporten skulle utföras av rederibolaget Svea och deras 

fartyg Fidra. När transporten nådde Antwerpen var en stor del av äggen helt förstörda och 

Compagnie Beurriére yrkade på skadestånd från rederiet. Rederiet hade infört en 

friskrivningsklausul i avtalet vilken ”befriade rederiet från allt ansvar beträffande förlust eller 

skada på lastat gods som bevaras i kylrum samt förlust eller skada som uppstått på grund av fel i 

exempelvis fartygets skrov eller kylmaskin”. Klausulen var således en ansvarsbefrielse från grov 

vårdslöshet och uppsåt.  

 

Domskäl 

Compagnie Beurriére yrkade att skadan uppkom när äggen var i rederiets vård, efter en besiktning 

kunde de konstatera att äggen skadats av mögel på grund av att fartyget saknade ventilation i 

lastrummet. De yrkade också att friskrivningsklausulen ej bör vara giltig, då det aktuella avtalet 

som tillämpas, 1924 års internationella konvention rörande konossement, inte tillåter 

friskrivningar av detta slag.  

 

HD framförde att konossementkonventionens syfte var att skapa en fast internationell reglering 

samt att stoppa användandet av vittgående friskrivningsklausuler. HD ansåg efter en samlad 

bedömning att rederiets friskrivningsklausul inte var tillåten då den var oförenlig med 

konossementkonventionen samt oklar. Rederiet blev skadeståndsskyldigt. De kommenterade 

också i ett obiter dictum103 att sådana långtgående friskrivningsklausuler inte torde vara giltiga då 

de ”uppenbart går utöver vad som kunde förväntas skola vinna rättsordningens gillande”. 

Friskrivningar från brottsliga gärningar, oavsett om det råder avtalsfrihet, borde inte vara giltiga då 

de strider mot gott affärsskick.  

                                                   
103 Vid sidan om saken. 
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Kommentar 
I doktrin anses HD:s uttalanden vara vaga, Adlercreutz anger även att HD:s uttalanden varit 

väldigt djärva då det inte återkommit sedan dess.104 HD:s uttalanden har efter det här fallet inte 

återkommit, fallet är dessutom 60 år gammalt och därmed inte särskilt tillämpbart idag. Trots detta 

är fallet intressant i och med HD:s uttalande samt utifrån ett historiskt perspektiv. Utfallet här blev 

att friskrivningsklausulen inte var tillåten. HD uttalade, vid sidan om saken, att friskrivningar som 

strider mot gott affärsskick ej bör vara giltiga. Just detta uttalande åberopar en av parterna som 

stöd i nästa rättsfall, kaffe-fallet, i det fallet ändrar HD sin uppfattning och yttrar att det goda 

affärsskicket inte är huvudfokus så länge friskrivningen är ”klar och otvetydig.” 

 

7.3 NJA 1958 s. 373 Kaffe-fallet 
Bakgrund 
Fallet handlar om rederiaktiebolaget Nordstjernan, som med hjälp av deras fartyg Amazonas, 

transporterade kaffe till flertalet hamnar i Sverige. Det kaffeparti som skulle transporteras till 

Helsingborg hade försäkrats med en transportförsäkring. 375 stycken kaffesäckar hade försäkrats 

av Fylgia AB och 125 stycken kaffesäckar hade försäkrats av Öresund AB. Enligt rederiets 

anteckningar hade varorna skeppats ”i till synes gott skick och tillstånd” ombord på fartyget. Väl 

framme i Helsingborg upptäcktes att 11 stycken kaffesäckar blivit stulna, sex av dessa stod under 

Fylgias försäkring och de resterande fem stod under Öresunds försäkring. Enligt avtalets 1 § var 

transportören ansvarig för fel och försummelse beträffande stuvning, vård, omsorg och lossning av 

gods. Rederiet hade dock infört en friskrivningsklausul som innebar att de friskrivit sig från allt 

ansvar beträffande stöld, även för brott som begåtts av fartygets passagerare eller anställda.  

 

Domskäl 

Försäkringsbolagen yrkade skadestånd från rederiet, de ansåg att rederiets friskrivningsklausul 

stred mot gott affärsskick, de hänvisade till Ägg-fallet, samt att klausulen inte var förenlig med 1 § 

i avtalet vilket skapade oklarhet angående tolkningen. De hävdade vidare att om rederiet hade 

vidtagit betryggande säkerhetsåtgärder, och därmed fullgjort sina skyldigheter enligt avtalet, så 

hade stölden med största sannolikhet inte inträffat.  

 

HD konstaterade att friskrivningsklausulen till sitt eget innehåll var ”klar och otvetydig”, och 

därmed inte vilseledande. De tog också upp det faktum att det rådde avtalsfrihet på området. HD 

                                                   
104 Adlercreutz och Gorton (2010) s. 117.	



 33 

ansåg att friskrivningsklausulen borde vara giltig då det var en anställd som hade begått brottet 

och vårdslösheten låg således inte rederiet till last. När det gällde betryggande säkerhetsåtgärder 

kunde varken Fylgia eller Öresund bevisa att åtgärderna varit bristande, HD kunde därmed ej 

lägga rederiet till last för stölden. Rederiet blev sålunda fritt från ansvar gällande stölden, och 

friskrivningsklausulen ansågs giltig.  

 

Kommentar 

I det här fallet stadgar HD klart och tydligt att så länge friskrivningen är klar och otvetydig kan 

den vara tillåten, oavsett om det strider mot gott affärsskick. HD gör här ett uttalande som är raka 

motsatsen till NJA 1951 s. 138, där det goda affärsskicket var av största vikt. Utfallet kan vara 

intressant som en historisk diskussion, men det som talar emot att HD:s uttalanden har så stor 

betydelse idag är även här att rättsfallet är 60 år gammalt, och avgjordes innan 36 § avtalslagen 

tillkom. Det finns flertalet domar därefter där utfallet blev annorlunda och där HD:s yttranden helt 

ändrar riktning, igen.   

 

7.4 NJA 1962 s. 159 Tågfallet 
Bakgrund 

Skandinavisk trävaruimport AB köpte 36 balar plywood. Rederiaktiebolaget Svea transporterade 

varorna från Bordeaux till Malmö med deras ångfartyg Gudur. Varorna var försäkrade hos 

Sveriges allmänna sjöförsäkringsaktiebolag. Under transporten till Malmö ändrades den planerade 

rutten och plywooden lossades istället i Helsingborg för att sedan transporteras med tåg vidare till 

Malmö. Omlastningskostnaden och järnvägsfrakten erlades av rederiet. När godset väl kom till 

Malmö konstaterades att plywooden lagts i vagnen utan underlag och bristfälligt täckt av 

presenning, med påföljd att plywooden vattenskadats. För skadan betalade försäkringsbolaget 

1898 kronor i ersättning till skandinavisk trävaruimport AB. Försäkringsbolaget yrkade att rederiet 

skulle bli skyldiga att betala det ovan nämnda beloppet till dem.  

 

Domskäl 

Försäkringsbolaget yrkade att rederiet, enligt avtalet, var ansvarig för godset under hela 

transporten från Bordeaux till dess det var framme i Malmö och ställdes till mottagarens 

förfogande. Rederiet bestred och hänvisade till det aktuella avtalet, och den intagna 

friskrivningsklausulen, enligt vilken rederiet ”förbehållit sig rätten att omlasta godset i annan 

hamn och vidarebefordra det på egen bekostnad men på lastägarens risk, samt avsagt sig 

ansvaret för godset, när detta överlämnas i annan fraktförares vård”. HD angav att 

friskrivningsklausulen i detta här fallet var giltig. Enligt den aktuella sjölagens bestämmelser 
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ansågs lossningen ha skett i Helsingborg, och därmed upphör rederiets ansvar där. HD ogillade 

därmed försäkringsbolagets talan.  

 

Kommentar 

En stor del av HD:s diskussion behandlar när och var rederiets ansvar ska anses upphöra enligt 

sjölagen. Men de gör också ett intressant uttalande om friskrivningsklausuler i allmänhet, de anger 

att om en friskrivningsklausul leder till allt för stötande resultat för motparten borde den inte vara 

giltig. Mer ingående än så blir det inte, det framkommer inte hur begreppet stötande ska tolkas. 

Det är dock intressant att sätta begreppet i kontext med rättelseklausulen. HD:s uttalande skulle 

kunna innebära att om rättelseklausulens resultat leder till ett allt för stötande resultat för 

motparten så anses klausulen ogiltig. I uppsatsens problembakgrund beskrivs det 

verklighetsbaserade fallet om vaktbolaget och det familjeägda hotellet. Hotellet blir offentligt 

smutskastade och förtroendet mellan parterna skadas, men på grund av rättelseklausulen 

undkommer vaktbolaget att bli skadeståndsskyldiga. Det resultatet skulle kunna anses som 

stötande för hotellet och med stöd av tågfallet skulle rättelseklausulen därmed kanske anses 

ogiltig.   

 

7.5 NJA 1979 s. 483 Bergman & Beving 
Bakgrund 

I ett avtal åtog sig Bergmanbolaget (säljare) att leverera en typ av mätinstrument till 

Eklundabolaget. Mätinstrumenten var avsedda att mäta mängden drivmedel på bensinstationer i 

samband med tankning. Ett standardavtal hade tecknats mellan parterna, IM72105, där innehållet 

var detsamma som NL106 i 1970 och 1979 års versioner.107 Standardavtalet innebar att säljaren 

enligt punkt 21 ”åtog sig att avhjälpa fel” och att han enligt punkt 24 var ”skyldig att avhjälpa fel 

samt att – om säljaren ej gjorde detta – köparen enligt punkt 27 hade rätt att antingen avhjälpa fel 

på säljarens bekostnad, om han förfor med omdöme, eller häva, om felet var väsentligt”.  Därefter 

fanns i punkt 30 ett undantag som innebar att säljaren enbart är skyldig att utge ersättning om det 

framgår av omständigheterna i fallet att säljaren själv gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.  

När varorna levererats och installerats visade det sig att mätinstrumenten var felaktiga genom att 

de visade mindre volym bränsle än vad som tankats. Avhjälpningsförsöken misslyckades gång 

                                                   
105 Standardavtalet IM72 är allmänna leveransbestämmelser antagna år 1972 av svenska leverantörsföreningen för instrument- och 
mätteknik och svenska sjukvårdsleverantörers förening. 
106 Standardavtalet NL är allmänna leveransbestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och 
elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Den senaste upplagan är NL09. 
107 Håstad, Torgny, Köprätt och annan kontraktsrätt, 6., uppl. Uppsala, Iustus förlag, 2010, s. 126.	
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efter gång. Bergmanbolaget åberopar friskrivningsklausulen i standardavtalet. Eklundabolaget å 

sin sida yrkar att de har rätt till ersättning för all skada som uppkommit genom att pumparna var 

behäftade med fel, och att det vore obilligt och otillbörligt att låta den aktuella friskrivningen 

komma till användning. Särskilt också med hänsyn till att en garanti utlämnats, felen var ej 

avhjälpta samt att Eklundabolaget var ett litet familjeföretag med underlägsen ställning.  

Domskäl 
HD utreder om klausulen anses oskälig samt om något av bolagen anses vara i underlägsen 

ställning. HD:s dom följer i huvudsak riktlinjerna för 36 § avtalslagen, paragrafen trädde i kraft 

först efter att tvisten uppkommit, men utformningen var känd vid avgörandet. Eklundabolaget 

hade en årsomsättning på cirka en miljon kronor och Bergmanbolaget hade en årsomsättning på 

cirka 100 miljoner kronor. Trots detta ansåg HD att detta i sig inte är något belägg för att Eklunda 

intog en underlägsen ställning. HD angav att det istället bör göras en helhetsbedömning av 

avtalssituationen, som bör läggas till grund vid prövningen om ett avtalsvillkor är att anses som 

oskäligt. HD ansåg också att båda parter getts fördelar i avtalsförhållandet, och avtalet hade därför 

inte rubbat partsbalansen. Friskrivningsklausulen gynnande inte säljare på vare sig ett obilligt eller 

otillbörligt sätt, och därmed ansågs den ej oskälig. Och vid en jämförelse av andra avtal inom 

branschen fann HD att det var ett vanligt förekommande standardavtal och därför var 

friskrivningsklausulen inte oskälig i sig. En branschundersökning som ingavs som bevisning i 

målet visade att villkoret betraktades som naturligt i både ett köpar- och säljperspektiv. 

 

HD konstaterade vidare att även om avtalet begränsar rätten till skadestånd så kvarstår rätten till 

hävning och avhjälpande av fel på säljarens bekostnad. Friskrivningen var alltså begränsad till att 

enbart gälla skadestånd. Friskrivningen från skyldigheten att ersätta indirekt skada godtogs av HD. 

Gällande frågan om Bergmanbolaget förfarit grovt vårdslösa ansåg HD att så inte var fallet. I 

domslutet kommer HD fram till att Eklundabolaget har rätt till ersättning för direkt skada, men att 

denna ersättningsrätt var begränsad till skadan som köparen lidit till följd av att Bergmanbolaget 

inte lyckats att i avtalsenlig ordning avhjälpa felen.   

 

Kommentar 
Detta domstolsavgörande har rönt mycket stor uppmärksamhet inom den kommersiella 

kontraktsrätten. Det lilla Eklundabolagets, med en omsättning på en miljon kronor, tvistar mot det 

stora Bergmanbolaget, med en omsättning på 100 miljoner kronor. Rättsfallet har analyserats 

många gånger, särskilt av Hellner och Håstad, och kommenterats utifrån fordringsrättsliga 

frågeställningar. Avgörandet rör bland annat frågan om tolkningen och tillämpningen av en 
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friskrivningsklausul där man friskrivit sig från skadeståndsansvar. Det som gjort rättsfallet än mer 

intressant är just den händelsen att det är det stora bolaget som skyddas av klausulen gentemot det 

mindre bolaget.  

 

Bland praktiserade affärsjurister har Bergman & Beving fallet fått ett slags symbolvärde, i det att 

det ofta fått illustrera gränsen för lagstiftarens och domstolarnas inflytande över de kommersiella 

kontrakten. Det sägs att fallet kommit att belysa att man i näringslivet gör som man vill med sina 

avtal, att det i praktiken råder frihet att utforma och förhandla vilka avtalsvillkor man vill, om man 

ger sig in i leken får man leken tåla.108 Avgörandet har också kritiserats då det ungefär samtidigt 

förekommit ett skiljeavgörande109 i Norge med en liknande frågeställning. Även i detta fall hade 

avhjälpningsförsöken misslyckats, skiljenämnden fann dock i detta fall att inte tillämpa 

begränsningarna av skadeståndsskyldigheten utan dömde ut betydande skadestånd för både direkta 

och indirekta förluster. Med hänsyn till detta, och att NL-villkoren setts som obalanserade och 

svårbegripliga, har prejudikatvärdet av NJA 1979 s. 483 ansetts vara något tveksamt.110   

 

7.6 NJA 1981 s. 400 Dolda fel 
Bakgrund 

Hans och Ulla köpte fastigheten Kyrkbyn i Avesta kommun som vid tillfället var under 

tillbyggnad. I samband med kontraktsskrivandet ett år senare, på Länssparbanken, intogs en 

klausul i köpehandlingarna där köparna förklarade sig ”helt nöjda med fastighetens skick, samt att 

säljaren friskriver sig från allt ansvar för fel eller brister i fastigheten och att köparen avstår från 

alla anspråk mot säljaren på grund av fastighetens skick”. Några år efter att paret flyttat in 

upptäcktes att både golv och vägg vid tillbyggnaden på huset var starkt angripet av röta, på grund 

av ett konstruktionsfel. Hans och Ulla yrkade nedsättning av köpeskillingen då fastigheten vid 

köpet varit behäftad med ett allvarligt fel som trots noggrann undersökning ej kunde upptäckas 

och avvikit från vad de hade anledning att räkna med. Säljaren bestred och angav att det inte 

förelåg något konstruktionsfel då arbetet hade besiktigats utan anmärkningar av kommunens 

kontrollanter. I andra hand åberopade säljaren friskrivningsklausulen och det faktum att paret hade 

besökt fastigheten när tillbyggnaden skett.  

 

 

 
                                                   
108 Lindmark, Dan, Om jämkning av kommersiella avtal, i: Flodgren, Boel m.fl., Avtalslagen 90 år, Stockholm, Norstedts juridik, 
2005, s. 282. 
109 NDS 1979 s. 231.	
110 Lindmark (2005) s. 282 ff., 
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Domskäl 

HD ansåg att det är angeläget att en part, som genom en tilläggsöverenskommelse vill ändra ett 

ingånget avtal, ser till att motparten får detta förhållande klart för sig. Uppstår någon tvekan om 

tilläggsöverenskommelsens giltighet eller innebörd bör man inta en sträng hållning mot den part 

som tagit initiativ till denna. I det här fallet var innebörden dock klar och paret hade 

uppmärksammat klausulen. HD angav vidare att säljaren hade framträtt som fackman på 

byggnadsområdet och själv utfört genomgripande om- och tillbyggnadsarbeten på det sålda huset. 

Det fel som paret åberopade var ett konstruktionsfel av allvarlig beskaffenhet. Det kan inte godtas 

att en fackman i byggnadsbranschen, vid försäljning till enskilda konsumenter, friskriver sig från 

ansvar för dolda konstruktionsfel av allvarlig art i ett byggnadsarbete han själv utfört. 

Friskrivningsklausulen ansågs ogiltig och säljaren blev ansvarig.  

 

Kommentar 
HD började med att diskutera oklarhetsregeln, och vikten av att båda parter är införstådda med 

tillägg och ändringar i avtalet. Det som främst gör att friskrivningsklausulen blir ogiltig i detta fall 

är att avtalsförhållandet gäller en enskild konsument mot en näringsidkare. Det förs inte någon 

omfattande diskussion om detta, men att köparen har en underlägsen ställning bör ha en stor 

betydelse i utfallet av den här domen. Hur skulle utgången blivit om båda avtalsparterna istället 

hade varit näringsidkare? Hade friskrivningen av det dolda konstruktionsfelet varit giltigt?  

 

7.7 NJA 1998 s. 390 Posten och diamanterna 
Bakgrund 

Fallet handlar om företaget U-J Ädelstenar som skulle skicka en försändelse med diamanter till ett 

företag i Antwerpen. U-J skickade diamanterna med Posten som en assurerad försändelse, vilket 

betyder att paketet har ett försäkringsskydd om de skulle stjälas eller komma bort. Postens ansvar 

stadgades i Postverkets kungörelse (1966:120) och i 3 § framkom att ”Posten är fritt från ansvar i 

fråga om indirekt skada eller utebliven vinst (ansvarsfriskrivning)”. I 4 § stadgas det att 

”ersättning, då assurerad försändelse gått förlorad eller skadats, endast kan uppgå till belopp 

som svarar mot förlusten eller skadan, dock högst assuransbeloppet (ansvarsbegränsning)”. 

Innan brevet lämnade Posten tillgreps innehållet av en anställd på Posten. Frågan avsåg om 

Postens friskrivning i kungörelsen ansågs giltig när det rörde sig om en arbetstagares brottsliga 

handlande.  
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Domskäl 

HD utreder till en början om stölden överhuvudtaget skett hos Posten och efter utredning ansågs 

det visat att stölden inträffat under den tid då Posten haft ansvar för diamanterna. De konstaterade 

vidare att kungörelsen utgjorde en del av assuransavtalet mellan U-J och Posten. HD ansåg 

därmed att posten kunnat friskriva sig genom kungörelsen, även i del fall grov vårdslöshet förelåg. 

De ansåg dock att samma friskrivning kan göras gällande då förlusten orsakats genom uppsåt av 

Postens egna arbetstagare. HD diskuterade att försäkringsaspekter skulle kunna leda till att 

friskrivningar som normal sett anses otillåtna skulle kunna accepteras. Det krävs då att den 

skadelidande har en bruklig försäkring som skyddar mot den ekonomiska risken.  HD hänvisade 

till allmänna principer inom avtalsrätten, ”man kan inte friskriva sig från ansvar vid grov 

vårdslöshet eller uppsåt”, de angav vidare att om denna ansvarsbegränsning skulle godtas skulle 

det innebära ett avsteg från huvudprincipen.  Vid en samlad bedömning kom majoriteten i HD 

fram till att ansvarsbegränsningen inte skulle godtas, Posten blev därmed fullt 

skadeståndsskyldiga. Två skiljaktiga justitieråd ansåg att friskrivningen skulle upprätthållas. De 

ansåg att friskrivningar från uppsåtliga handlingar är möjliga så länge det inte är företagets 

ledningsnivå som begår uppsåtliga handlingar. De hänvisade även till avtalsfriheten och 

möjligheten att försäkra diamanterna.  

 

Kommentar 

Detta fall är omskrivet i doktrin och en av dem som kritiserat HD:s dom är Hellner.111 Hellner 

håller med minoriteten och är kritiskt till att HD inte tar hänsyn till att den uppsåtliga handlingen 

begås av en anställd, av tidigare rättspraxis kan man inte finna stöd för att en sådan friskrivning 

inte ska vara gällande. Det som är intressant att ta med sig från detta fall är både det att HD 

uttryckligen nämner principen om att man inte kan friskriva sig från uppsåt eller grov vårdslöshet 

samt de skiljaktiga justitierådens ståndpunkter. Justitieråden diskuterar både den allmänna 

avtalsfriheten men också möjligheten att försäkra diamanterna. De menar att försäkringsaspekter 

och andra kanaliseringar av ansvaret kan leda till att friskrivningar från grov vårdslöshet anses 

acceptabla. Detta diskuteras vidare av Hellner och Hager i Speciell Avtalsrätt II.112 Slutligen kan 

sägas att då domen endast stöds av tre justitieråd finns det en möjlighet att utfallet inte fått samma 

kraft som det kunde ha fått, skiljaktigheterna visar ännu en gång svårigheterna med friskrivningar. 

 

                                                   
111 Hellner, Jan, Stulna diamanter, Juridisk Tidskrift, nr 1, 1998/99 s. 150. 
112 Hellner, Jan, Hager, Richard m.fl, Speciell avtalsrätt II – kontraktsrätt, 6., uppl. Stockholm, Wolters Kluwer, 2016, s. 246.	
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7.8 En kort sammanfattning inför analysen 
Rättelseklausuler förekommer i många olika avtal, och det saknas en enhetlig och fullständig mall 

på hur klausulen bör utformas. Problemen som ofta uppstår är därför just tolkningssvårigheterna 

när klausulen inte är tydligt utformad. Och om man ser till rättsfallen i kapitel fyra är det ofta 

mycket oklart hur rättelseklausulens sanktioner förhåller sig till andra bestämmelser i avtalet och 

dispositiv rätt.  Detta visar vikten av att utforma klausulen mycket tydligt och även ange hur 

övriga påföljder förhåller sig mot rättelseklausulen.   

Trots den varierade utformningen av rättelseklausulerna är syftet med dem ofta detsamma, 

avtalsparterna vill undvika hävning och kostsamma processer samt främja samarbetet.113 Man kan 

även se det som en stor fördel för den avtalspart som begått ett avtalsbrott i god tro, och som tack 

vare rättelseklausulen får en chans att vidta rättelse. Om man däremot ser på rättelseklausulen med 

något mer kritiska ögon så ser man att det finns en chans att illojalt missbruka avtalet, och genom 

att begå avtalsbrott därmed skada förtroendet och samarbetet mellan näringsidkarna. Vilka 

möjligheter finns för att undvika detta?  

I kapitel sex beskrevs möjligheten att jämka oskäliga rättelseklausuler med hjälp av 36 § 

avtalslagen. Genom att sammanställa några rättsfall som berör 36 § avtalslagen samt 

friskrivningsklausuler tydliggjordes att det inte var helt enkelt att avgöra i vilka fall 

friskrivningsklausulen ansåg oskälig. I fallet om Posten och diamanterna fastslog HD principen 

om att ”man ej kan friskriva sig från grov vårdslöshet eller uppsåt”, men i samma fall 

diskuterades även att friskrivningar av sådant slag bör godtas om en aktuell försäkring finns för 

den förlust eller skada som uppkommit. Två skiljaktiga justitieråd i HD trycker mycket på 

försäkringsaspekten och den tas också upp i doktrin, bland annat i Speciell Avtalsrätt II114. Det är 

därmed svårt att tydligt se i vilka fall en rättelseklausul skulle kunna jämkas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
113 Calissendorff (2016) s. 97. 
114 Hellner, Hager m.fl. (2016) s. 246.	
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8. Analys 
8.1 Inledning 
I den kommande analysen är förhoppningen att försöka räta ut de frågetecken som hitintills 

uppdagats om rättelseklausuler. Vad är det egentliga syftet? Hur ska rättelsen ske? Är det rimligt 

att rätta uppsåtliga eller vårdslösa avtalsbrott? Genom att besvara dessa frågor är förhoppningen 

att på ett kritiskt sätt kunna utreda hur nödvändig rättelseklausulen egentligen är i ett avtal. 

Analysen inleds med en sammanställning av de faror som tillkommer genom användningen av 

rättelseklausuler i avtal samt vilka möjligheter det finns att undkomma dessa. Därefter beskrivs 

rättelsen närmare, både genom att se till olika formuleringar samt genom att undersöka hur 

rättelses ska ske. Kapitlet avslutas med en checklista som kan vara till hjälpmedel i ett försök att 

formulera den optimala rättelseklausulen. I det sista avsnittet diskuteras om rättelseklausulens vara 

eller icke vara i ett försök att besvara uppsatsens frågeställning.   

 

8.2 Faror med rättelseklausulen 
8.2.1 Pacta sunt servanda 
Den första kritiska tanken som dyker upp efter att ha granskat rättelseklausulerna är hur dessa 

klausuler förhåller sig till principen om att avtal skall hållas. Avtalsparterna har lovat varandra att 

fullfölja avtalet, bryter man avtalet är det väl mer rätt och riktigt att stå sitt kast genom påföljder? 

Principen om att avtal skall hållas är starkt knuten till tanken om avtalsfrihet, vilket innebär att 

eftersom parterna fritt ingår och bestämmer innehåll i avtalet skall parterna även hålla sig till 

avtalet. Högsta domstolen fastställde i NJA 1990 s. 408 den grundläggande utgångspunkten att 

avtal skall hållas och tydliggjorde att avtal inte utan vidare kan förklaras ogiltiga. 

Rättelseklausulen, som kanske på ett sätt rättfärdigar avtalsbrott, leder faktiskt till att avtalet i 

högre utsträckning fullföljs och samspelar därmed med principen om att avtal skall hållas. Vid lite 

eftertanke visar det sig att just denna fara överhuvudtaget inte existerar. Rättelseklausulen för i det 

avseendet något gott med sig och gör att fler avtal håller.  

 

8.2.2 Upprepade avtalsbrott 
Rättelseklausulen kan vid första anblick ses som ett sätt att tillåta avtalsbrott, en samvetslös 

avtalspart skulle kunna utnyttja rättelseklausulen och bli konfliktdrivande. Och det är också det 

som, vid första anblick, kan ses som den största faran. Ett av syftena med klausulen är att om en 

part begår ett avtalsbrott i god tro får parten en chans att vidta rättelse och det är en effekt som 

enbart borde vara positiv. Faran uppstår om avtalsbrottet å andra sidan sker i ond tro eller sker vid 

upprepade tillfällen. I de fall alla påföljder faller bort när en rättelse sker enligt rättelseklausulen 
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kan faran bli att en part sätter i system att begå avtalsbrott utan att riskera påföljd. Det är inte 

syftet med klausulen och bör undvikas i allra största mån. Jämkning enligt 36 § avtalslagen finns 

som alternativ om avtalstillämpningen medför oskäliga resultat, men för att undgå att behöva gå så 

långt kan avtalsparterna istället lägga stor vikt och tanke vid utformningen av klausulen. Det finns 

ett flertal exempel på rättelseklausuler där man lagt in ett undantag för just upprepade avtalsbrott. 

Här nedan är två exempel på hur dessa undantag kan formuleras:  

 

Uppsägning 
Detta avtal får sägas upp av part om den andra parten väsentligen bryter mot avtalets 

bestämmelser och rättelse inte sker utan dröjsmål. Om part vid upprepade tillfällen bryter mot 

avtalets bestämmelse får uppsägning ske med omedelbar verkan.115 

 

Avtalets upphörande  
Part äger rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om den andra Parten på ett 

väsentligt sätt eller vid upprepade tillfällen brutit mot bestämmelse i detta Avtal.116  

 
8.2.3 Tidsfristen 

En annan aspekt att ha i åtanke är konsekvensen av tidsfristen som vanligtvis finns med i 

rättelseklausulen. Effekten av denna varselfrist är att den varslande parten inte kan häva under 

fristen, även om avtalsbrottet är väsentligt redan när varslet ges. Klausulen är ofta formulerad i stil 

med: ”Om en part bryter mot en bestämmelse i detta avtal samt någon rättelse inte sker inom 30 

dagar äger den andra parten rätt att säga upp avtalet”. Om part A begår ett avtalsbrott vill part B 

antagligen att rättningen ska ske omedelbart, men enligt rättelseklausulen har A 30 dagar på sig att 

åtgärda felet. Detta skulle kunna innebära ett problem då 30 dagar i en del branscher eller för 

mindre företag kan uppfattas som en lång tid, part B kanske har tidspress och känner att en 

hävning måste ske omedelbart. Tidsfristen i klausulen innebär dock att det inte kan ske. Lösningen 

på det problemet skulle kunna vara allmänna principer inom köprätten om anteciperat avtalsbrott, 

mer om det i avsnittet nedan. Principen innebär att om det står klart att det inte kommer ske någon 

rättelse föreligger rätten till hävning. Därmed skulle parten kunna göra gällande sina rättigheter 

utan att fristen går till ända.  Ett annat sätt att angripa problemet är att korta ner tidsfristen, eller 

korta ner tidsfristen för en viss typ av avtalsbrott. Den här formuleringen förekommer i vissa 

rättelseklausuler: 

                                                   
115 Försvarshögskolan [www.fhs.se] 2018-01-26. 
116 Skåne Läns Landsting [www.skane.se] 2018-01-26. 
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Part har rätt att säga upp parternas avtal till omedelbart upphörande om den andra Parten 

väsentligen bryter mot parternas avtal och rättelse inte sker inom 60 dagar. För brott mot 

parternas avtal som avser utebliven betalning, ska rättelse ske inom sju dagar.117  

Enligt formuleringen får avtalsbrott i allmänhet rättas av motparten inom 60 dagar, men när det 

gäller utebliven betalning så får motparten enbart sju dagar på sig. När det är ett mindre företag 

kan en utebliven betalning få stora konsekvenser så att säkra upp detta genom att korta ner 

tidsfristen för just betalningar kan vara en lösning på problemet.  

8.2.4 Hävning vid anteciperat avtalsbrott 

Anteciperat avtalsbrott, befarat avtalsbrott, regleras i 62 § köplagen118. Det finns två typer av 

befarade avtalsbrott som kan tillämpas av denna reglering. Första fallet är om en part förklarar sin 

avsikt att inte fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet. Och andra fallet är om den ena parten 

misstänker att den andra parten inte kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet. Hur 

förhåller sig detta lagrum till rättelseklausulen? I avsnittet ovan, 8.2.3 Tidsfristen, ledde 

diskussionen fram till att hävning vid befarat avtalsbrott skulle kunna tillämpas för att undkomma 

långa tidsfrister. Men om båda parter var införstådda med rättelseklausulen, och den gemensamma 

partsviljan faktiskt var att ha med klausulen i avtalet, föreligger en möjlighet att lagrummet inte 

blir tillämpbart. Det skulle innebära att det inte är möjligt att häva trots befarat avtalsbrott, eller 

ens begära sanktion, då klausulen finns med i avtalet, detta bryter mot en av köprättens 

grundidéer.  

 

8.2.5 Begå ett medvetet allvarligt avtalsbrott 

En fara som kan finnas med rättelseklausuler är att en part kan begå ett medvetet allvarligt 

avtalsbrott och eventuellt ändå undgå att avtalet hävs.119 För att undkomma den problematiken 

gäller även här att parterna tydligt och klart formulerar syftet med klausulen, och också anger 

vilka avtalsbrott som utesluts. Ska rättelseklausulen vara tillämplig på alla avtalsbrott, även 

sekretessbrott, konkurrensbegränsningar och betalningsdröjsmål? Om rättelseklausulen inte gör 

undantag för väsentliga, vårdslösa eller uppsåtliga avtalsbrott finns det en risk att sådana 

avtalsbrott sker utan att någon påföljd blir tillämplig. Avtalsparten som blir utsatt för avtalsbrottet 

kan anse att förtroendet är skadat och vill inte alls att avtalet fortlöper. Om rättelseklausulen skulle 

missbrukas illojalt eller anses oskälig bör man ställa sig frågan om detta är den gemensamma 

                                                   
117 Sec Datacom [www.secdatacom.se] 2018-01-31. 
118 Köplagen 62 § ”Står det klart att det kommer att inträffa ett avtalsbrott som ger en part rätt att häva köpet, får denne häva redan 
före tiden för fullgörelsen. Hävningen är dock utan verkan, om motparten genast ställer godtagbar säkerhet för sin fullgörelse”. 
119 Ramberg, Christina, Aktieägaravtal i praktiken, 2., uppl. Stockholm, Norstedts juridik, 2011, s. 135.	
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partsviljan, var det såhär parterna ville att det skulle bli när rättelseklausulen författades. För att 

komma åt dessa oskäliga avtalsvillkor har domstolen två vägar att gå: avtalstolkning samt 

jämkning enligt 36 § avtalslagen.  

 

8.3 Domstolarnas två vägar 
8.3.1 Avtalstolkning  
De rättsfall som sammanställts i kapitel fyra visar alla på den problematik som uppkommer när 

klausulen inte är tydligt utformad. I fallet om Ambulanstransporten tydliggör HD vikten av ett 

preciserat avtalsinnehåll för att lättare kunna begära rättelse och tolka avtalet. Rättelseklausulen 

som användes i fallet löd som följer: Endera parten äger rätt att säga upp detta avtal till 

upphörande om motparten i väsentlig omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och 

inte inom rimlig tid, trots skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse. 

 

Frågan som uppstod i det här fallet var om Mediambulans begått ett väsentligt avtalsbrott, vidtagit 

rättelse i rimlig tid samt om det var en godtagbar rättelse. Att använda sig av dessa typer av ord, 

väsentlig, rimlig och godtagbar, i en rättelseklausul innebär alltid en risk för tolkningssvårigheter 

och oenighet mellan parterna. Det här fallet är ett bra exempel för att visa hur en rättelseklausul 

inte bör utformas. Dock är klausulen, i ett annat hänseende, bra utformad. Den tar endast sikte på 

hävningspåföljden, andra påföljder som till exempel skadestånd, finns fortfarande kvar som 

alternativ.   

 

I Återförsäljarfallet visar HD att oklara avtalsvillkor kan tydliggöras genom att tolka avtalet som 

helhet, inte genom att bryta ut villkoret ur sitt sammanhang. I det här fallet fanns det flera olika 

klausuler som var för sig kunde tolkas på ett sätt, men såg man klausulerna tillsammans 

samspelade de på ett annat sätt och utfallet blev ett annat. Ramberg och Ramberg har i Allmän 

avtalsrätt120 beskrivit den metod som HD använder för att fastställa ett avtals innehåll. HD har 

genom många avgörande utvecklat denna metod, och i fallet om Fortum & Trafikverket kan man 

tydligt se hur HD använder sig av metoden genom att gå igenom dessa steg: 

1. Avtalets ordalydelse 

2. Vad som skulle gällt om parterna inte avtalat särskilt om visst förhållande (dispositiv lag) 

3. Underförstådda avtalsvillkor 

4. Omständigheter i samband med avtalsförhandlingarna 

5. Praxis som har utbildats mellan parterna i tidigare avtalsrelationer 

                                                   
120 Ramberg och Ramberg (2016) s. 188. 
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6. Parternas beteende och passivitet efter avtalets ingående 

7. Avtalets ändamål 

8. Illojalitet 

9. Termers och begrepps betydelse i den relevanta branschen 

10. Handelsbruk 

11. Avtalets systematiska uppbyggnad 

12. Skälighet 

Det är en gedigen lista på omständigheter att ta i beaktande vid tolkningen av ett avtal. Det är 

antagligen inte så många parter som har alla dessa omständigheter i åtanke vid avtalsslutandet. De 

flesta tänker nog att det enbart är det skriftliga avtalet som gäller, men även underförstådda 

villkor, parternas beteende och tidigare avtalsrelationer är omständigheter som är av betydelse vid 

avtalstolkning. Detta visar också hur viktigt det är med en öppen kommunikation mellan parterna, 

att ange vad man vill och varför och att diskutera underförstådda avtalsvillkor för att undvika så 

många frågetecken som möjligt.  

 

8.3.2 Jämkning enligt 36 § avtalslagen 
Det andra alternativet, om rättelseklausulen upplevs som oskälig för någon av parterna, är 

jämkning enligt 36 § avtalslagen. I kapitel sju sammanställs flera rättsfall som berör 36 § 

avtalslagen och friskrivningsklausuler. Sammanställningen av rättsfallen visar på hur olika utfallen 

blir från fall till fall, det går inte att ge ett självklart svar på hur domstolarna skulle bemöta en 

rättelseklausul som tillåter rättning av vårdslösa eller uppsåtliga avtalsbrott. Principen om att man 

ej kan friskriva sig från uppsåt eller grovt vårdslösa avtalsbrott bör dock gälla även för 

rättelseklausuler.  

 

I äggfallet, från år 1951, anger HD djärvt att inga friskrivningar som strider mot gott affärsskick 

bör vara giltiga. I kaffe-fallet ändrar HD helt riktning och anser att så länge friskrivningen är klar 

och tydlig så bör den vara tillåten. I tåg-fallet anger en enskild domare i ett obiter dictum att 

friskrivningar som leder till allt för stötande resultat för motparten inte bör vara giltiga. I fallet om 

dolda fel tydliggör HD vikten av att båda parter är införstådda med klausulens betydelse och syfte. 

Det mest aktuella fallet, trots att det nu är 20 år gammalt, är posten och diamanterna. HD uttalade 

huvudprincipen att ”man inte kan friskriva sig från ansvar vid grov vårdslöshet eller uppsåt”. Om 

så är fallet anser författarens det som oskäligt att rättelseklausulen ska kunna avse grovt vårdslösa 

eller uppsåtliga avtalsbrott. Med stöd av HD:s uttalande om huvudprincipen bör sådana 

rättelseklausuler kunna jämkas enligt 36 § avtalslagen. Dock är fallet om posten och diamanterna 
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inte helt entydigt, främst då två av justitieråden är skiljaktiga och anger både den allmänna 

avtalsfriheten och möjligheten till försäkring som argument för att friskrivningen bör vara giltig. 

Med bakgrund av detta finns det en liten möjlighet att friskrivning från grov vårdslöshet och 

uppsåt skulle kunna tillåtas i undantagsfall. Det indikerar också ännu mer vikten av att tydligt 

formulera rättelseklausulen och beskriva vilka avtalsbrott som ska undantas möjligheten till 

rättelse.  

 

I det sista rättsfallet, Bergman & Beving, är det ett uttalande från HD som är särskilt intressant, 

nämligen det faktum att HD likställer ett vanligt förekommande standardvillkor med skäligt. Vad 

är det som säger att ett villkor i ett standardavtal alltid är skäligt? Då rättsfallet är så pass gammalt 

bör man kanske inte lägga allt för stor vikt vid detta, men känslan är att HD där och då ansåg att 

standardavtalen var överlägsna och fulländade och la därför inte ner så mycket energi på att 

granska oskäligheten i dessa avtal. Det som inte är att förglömma är att det både finns ensidigt och 

gemensamt upprättade standardavtal.121 HD:s uttalande blir eventuellt mer försvarbart om det var 

de gemensamt upprättade standardavtalen de åsyftade. I ett sådant avtal har båda avtalsparter 

skapat villkoren, ofta genom branschpraxis, därmed är båda parter införstådda med innehållet.122 

Möjligtvis är det i ett sådant avtal HD anser att avtalsvillkoren bör vara skäliga och att det därmed 

är svårt för en part i efterhand att yrka på oskäliga villkor. Kan man dra slutsatsen att 

rättelseklausuler som till sin karaktär är mer individuellt anpassade ökar möjligheten till jämkning 

och att rättelseklausuler i standardiserade  branschavtal  minskar  möjligheten  till  jämkning  

enligt 36 § avtalslagen? Det är nog en förhastad slutsats, men detta är också en typ av 

”systematiseringsrisk”, likt den Bernitz belyser i Standardavtalsrätt. Då dessa standardavtal, då 

främst gemensamt upprättade, används och godtas av en hel bransch är det lätt att ignorera eller 

förbise obalanserade och oskäliga villkor. Lindmark använder sig av ordspråket ”den som ger sig 

in i leken, får leken tåla” i sin kritik mot fallet, och så som HD uttalade sig om standardvillkorens 

skälighet skulle de istället lika gärna kunna använt sig av detta ordspråk dem också.  

 

Hur stor är möjligheten att jämkning av en rättelseklausul sker enligt 36 § avtalslagen? 

Domstolarna vill bevara förutsebarheten och hållbarheten hos ingångna avtal och generalklausulen 

används därför med försiktighet och återhållsamhet. De gånger HD uttalat sig med stöd av 

generalklausulen har det skett med starka reservationer och domskälen har varit kopplade till det 

specifika fallet, det har därmed varit svårt att använda fallen som prejudikat.123 Det faktum 

                                                   
121 Ramberg (2016) s. 153 
122 A.a., s. 154 
123 Bernitz (2013) s. 153 
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tillsammans med HD:s spridda uttalanden i rättsfallen ovan gör det svårt att tro att en 

rättelseklausul skulle jämkas.  

 
8.4 Rättelsen 
8.4.1 Inledning 
Själva rättelsen spelar en stor roll när man talar om rättelseklausuler. Därmed är det också 

rättelsen som många gånger ställer till med problem. Exemplen i uppsatsen visar på att 

formuleringen av rättningen skiljer sig åt och leder till att man kan tolka rättningen på olika sätt. I 

Ambulansfallet formuleras att rättningen ska vara godtagbar, i ett leveransavtal från E.ON ska 

rättelse ske om det är möjligt och vanligtvis formuleras enbart att rättelse ska ske. Det finns flera 

frågetecken som behöver rätas ut när det gäller just rättningen och här nedan behandlas dessa 

frågeställningar. 

 

8.4.2 Retroaktivt eller framåtverkande? 

Ska rättelsen avse framtida beteende eller också läka de inträffade avtalsbrotten? Om man tittar på 

de lagstadgade rättelser som finns så ser man att syftet skiljer sig. I hyreslagen stadgas att 

hyresvärden ska skicka en rättelseanmaning till hyresgästen som åsidosatt någon av sina 

förpliktelser. I rättelseanmaningen ska tydligt framgå vad hyresgästen gjort för fel och att rättelse 

ska ske utan dröjsmål. Man kan se det som ett retroaktivt syfte, hyresvärden får en chans att visa 

missnöje och visa att det inte bör ske igen. I köplagen ska man också läka det inträffade 

avtalsbrottet, felet skall i första hand avhjälpas för att avtalet sedan ska löpa på utan vidare 

påföljder. Rättelseklausulens rättelse kan vara en blandning av dessa två, motparten får en chans 

att tala om att det som skedde inte var godtagbart och att det måste ordnas till. Parten som begått 

avtalsbrottet kan även bli skyldig att betala skadestånd. Ramberg & Ramberg har i Allmän 

avtalsrätt ett exempel som visar på problematiken med detta: 

 

Exempel: Ett städbolag har i strid mot parternas avtal inte tömt slaskarna i personalköken på 

fredagen. Uppdragsgivaren uppmanar på måndagen städbolaget att vidta rättelse inom den i avtalet 

stipulerade två veckors frist. Städbolaget tömmer slaskarna påföljande fredag, är det tillräckligt för 

att rättelse ska ha kommit till stånd?  

 

I det här fallet är att tömma slaskarna en vecka senare antagligen inte en godtagbar rättelse. Här 

kanske det skulle vara mer lämpligt att åtgärda felet på andra sätt, genom att informera 

städpersonalen om hur städningen ska ske eller genom att sätta upp en påminnelse till nästa 
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tillfälle. Men av ordalydelsen i rättelseklausulen framkommer det faktiskt inte vilken typ av 

rättning som bör ske.  

 

Det är svårt att exemplifiera hur en rättelse kan se ut då ämnet inte finns omskrivet i doktrin. Det 

enda rättsfallet som rör rättelseklausuler och tillämpningen av den är fallet om 

Ambulanstransporten. I fallet ansåg Landstingen att Mediambulans hade begått ett avtalsbrott 

genom att utföra personalbyte under pågående uppdrag, och krävde därför rättning. Rättningen 

bestod av att Mediambulans höll ett personalmöte med samtliga anställda där de fick underteckna 

en handling enligt vilken de tagit del av information om att personalbyte inte fick ske under 

pågående uppdrag. Enligt HD var detta en godtagbar rättning, men mellan parterna var det aldrig 

en självklarhet om det var tillräckligt som rättelse eller ej.     

 

8.4.3 Rättelsens formulering  
Godtagbar rättelse- Använder man denna formulering i klausulen är det av stor vikt att parterna är 

införstådda med vad en godtagbar rättelse innebär och för vem den ska vara godtagbar. Om 

parterna inte diskuterat vad som är godtagbart vid avtalsslutandet kan denna formulering vara till 

nackdel för den som begått ett avtalsbrott. Den andra parten har då ett övertag att besluta vad som 

är godtagbart och inte efter eget tycke och smak. Ambulansfallet visar också på problematiken 

som uppstår när klausulen är öppen för tolkning, i det fallet fick HD utreda om rättelsen kunde 

anses godtagbar eller inte. 

 
Rättelse, där så är möjligt- Denna formulering lämnar öppet vad som händer om rättelse inte är 

möjlig samt tolkningssvårigheter att bedöma om rättelse är möjlig eller inte. Ramberg och 

Calissendorff har skrivit om och även angett hur utfallet bör bli om rättning inte kan ske. De anger 

att omedelbar hävning bör kunna ske om det orättningsbara avtalsbrottet är väsentligt, som ett 

andra alternativ bör man tolka bestämmelsen så att hävningsrätt medges om avtalsbrottet 

upprepas. Att formulera klausulen såhär öppet är inte att rekommendera, vem av parterna har rätt 

att bedöma om rättelsen är möjlig eller inte? Utfallen blir helt olika beroende på vem som ska 

bedöma om rättelse är möjlig eller inte, se exempel nedan.  

 

Exempel 1: Ett städbolag har i strid mot parternas avtal inte tvättat fönstren i konferensrummet på 

fredagen. Uppdragsgivaren uppmanar på måndagen städbolaget att vidta rättelse inom den i avtalet 

stipulerade tre-dagarsfristen. Städbolaget anger att rättelse inte är möjlig, de anger att det stod 

möbler i vägen i fredags och den här veckan hinner de inte åtgärda felet då all personal uthyrda på 

andra arbeten.  
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Exempel 2: Ett städbolag har i strid mot parternas avtal inte tvättat fönstren i konferensrummet på 

fredagen. Städbolaget vill rätta åtgärden genom att komma tillbaka på måndagen och tvätta 

fönstren. Uppdragsgivaren menar att rättelse ej är möjlig, på måndag har företaget planerat att 

använda konferensrummet hela dagen och de kan ej bli störda av städbolaget.  

 

Rättelse- Denna formulering är den vanligaste och också den som leder till minst 

tolkningsproblem. Den lämnar dock mycket öppet då man inte får veta varken hur eller när 

rättelsen bör ske? I avsnitt 8.5 ges ett exempel på hur en optimal formulering skulle kunna se ut.  

 
8.4.4 Hur ska rättelsen ske? 
Som en fortsättning av avsnittet ovan blir nästföljande frågeställning på vilket sätt rättelsen ska 

ske? Helt klart är att den avtalsbrytande parten måste upphöra med beteendet, till exempel upphöra 

med verksamhet i strid mot en konkurrensklausul. Det är svårare att avgöra om retroaktiv rättelse 

kan ske genom ekonomisk kompensation eller måste ske in natura. Är det ett val som den 

avtalsbrytande parten får göra? Om inte något annat stipulerats mellan parterna bör det vara upp 

till den avtalsbrytande parten att utföra en rättelse som den anser tillräcklig.  

 

Exempel: I ett aktieägaravtal, med rättelseklausul, har Bolag 1 och Bolag 2 åtagit sig att ej 

konkurrera mot Målbolaget AB. Det visar sig att Bolag 1 säljer konkurrerande produkter, Bolag 2 

blir mycket upprörda och vill häva avtalet och kräva inlösen av Bolag 1:s aktier i målbolaget. 

Bolag 1 anger att de enligt rättelseklausulen har rätt att utföra en rättelse.  

 

Hur ska rättningen i fallet ovan se ut, konkurrensen har redan skett. En lösning skulle kunna vara 

att utge ekonomisk kompensation till målbolaget. Som framkommit ovan finns det många 

frågeställningar, det är svårt att ge några handfasta råd då det heller inte finns någon vägledning i 

doktrin eller praxis.  Men huvudregeln är även här öppenhet och diskussion mellan parterna. För 

att undvika oklarheter rörande detta bör parterna inför avtalsslutandet vara helt på det klara med 

vad formuleringen innebär och hur utfallet skulle kunna bli i olika situationer. 

 

8.5 Utformningen av rättelseklausulen 
8.5.1 Inledning 
Det finns en mängd olika formuleringar som används vid författandet av rättelseklausulen. Ibland 

är rättelseklausulen utformad på så sätt att den endast tar sikte på hävningspåföljden, till exempel i 

Ambulansfallet där rättelseklausulen ser ut som nedan:  
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”Endera parten äger rätt att säga upp detta avtal till upphörande om motparten i väsentlig 

omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots skriftligt 

påpekande, vidtagit godtagbar rättelse.” 

 

Denna formulering hindrar inte att en part kan ha rätt till andra påföljder än hävning, till exempel 

vite eller skadestånd, trots att rättelse skett. Dock är denna formulering svag på grund av flertalet 

”öppna” begrepp, som väsentlig, rimlig och godtagbar. Med anledning av detta blir just denna 

klausul inte helt optimal. I andra fall är rättelseklausulen utformad på så sätt att avtalsbrott över 

huvud taget inte är för handen om rättelse skett. Det innebär att man inte kan göra gällande några 

påföljder om rättelse skett. En sådan formulering kan se ut som nedan:  

”Om Part är i dröjsmål med en leverans har Kunden rätt att skriftligen begära att leverans 

(rättelse) skall ske inom en skälig tidsfrist. Underlåter Part att leverera inom fristen har Kunden 

rätt att häva beställningen. Vidtas rättelse har Kunden ej rätt att göra andra påföljder gällande 

med anledning av förseningen.”124 

En sådan formulering skulle med fördel kunna användas i vissa specifika fall. Klausulen här ovan 

finns med i avtal som rör transport av jord, grus och avfall.  Enligt villkoret är det kundens 

rättighet att ange en skälig tidsfrist. Det kan i praktiken innebära att leveransen kommer två dagar 

sent och för just det här företaget kanske det inte är avgörande när leveransen kommer. I ett annat 

fall skulle klausulen däremot kunna vara till stor nackdel. Problembakgrunden till denna uppsats 

är det verklighetsbaserade fallet om det familjeägda hotellet. Hotellet hade slutit ett avtal med ett 

vaktbolag som skulle bevaka hotellet under kvällar och helger. Vakten misskötte sig grovt och 

smutskastade hotellet offentligt på sociala medier. På grund av en liknande rättelseklausul som 

den ovan kunde hotellet inte begära några andra påföljder. I ett sådant fall är det mer än rätt att 

hotellet får kompensation i form av skadestånd på grund av det som inträffade. Detta visar än en 

gång vikten av att verkligen tänka igenom konsekvenserna av rättelseklausulen i alla olika utfall 

som skulle kunna ske. En klausul kan fungera bra i ett avtal men i ett annat vara betungande för en 

eller båda parter. Ett tredje och sista exempel när det gäller utformningen av klausulen är en 

rättelseklausul som används i ett licensavtal gällande programvaror och affärssystem. Där har man 

utvecklat formuleringen när det gäller hur och när rättelsen ska ske:  

                                                   
124 Norrvidinge transportföretag [www.norrvidinge.se] 2018-01-31. 
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”Leverantören förbehåller sig dock rätten att avgöra när och hur ett fel ska rättas samt när och 

hur en åtgärd ska utföras, eftersom Leverantören är den som har överblicken av konsekvenserna 

av en rättning/ändring/åtgärd.”125  

Genom denna formulering undviker man tolkningssvårigheter när det gäller hur och när ett 

avtalsbrott skall rättas, i det här fallet är det upp till leverantören att besluta om vilken form av 

rättelse ska ske. Här nedan kommer en checklista på alla de do’s and dont’s som diskuterats i 

analysen, och som kan vara till hjälp vid utformningen av rättelseklausulen.   

 

8.5.2 Checklista för utformningen av en rättelseklausul 

• Undgå upprepade avtalsbrott 

Formulera ett undantag mot upprepade avtalsbrott i rättelseklausulen.  

Om part vid upprepade tillfällen bryter mot avtalets bestämmelse får uppsägning ske med 

omedelbar verkan. 

 

• Tidsfristen 

Undvik allt för långa tidsfrister. Beroende på vilken bransch som är aktuell kan det vara förödande 

att behöva vänta i två månader utan att kunna häva avtalet. 

 

• Undgå grovt vårdslösa eller uppsåtliga avtalsbrott 
Formulera ett undantag mot uppsåtliga och grovt vårdslösa avtalsbrott. Rättsläget är osäkert när 

det gäller om rättelseklausuler kan tillämpas på grovt vårdslösa eller uppsåtliga avtalsbrott. 

Huvudprincipen är att man inte kan avtala bort dessa brott, men åsikterna är delade och HD har 

inte gett en helt klar bild. Det enklaste sättet blir därmed att formulera ett undantag.  

Om avtalsbrottet är uppsåtligt eller grovt vårdslöst äger den andra parten rätt att säga upp 

avtalet till omedelbart upphörande. 

 

• Hur ska rättelsen ske? 
Ska rättelsen avse framtida beteende eller läka det redan inträffade, ska den bestå av ekonomisk 

kompensation eller naturafullgörelse. Det är viktigt att avtalsparterna kommunicerar innan avtalet 

träder ikraft. Formuleringen från licensavtalet i föregående avsnitt kan formuleras mer allmänt och 

därmed förtydliga hur rättelsen ska ske: Leverantören förbehåller sig dock rätten att avgöra när 

och hur ett fel ska rättas samt när och hur en åtgärd ska utföras. Formuleringen skulle istället 

kunna vara: Parten äger rätt att avgöra när och hur rättelsen ska utföras. 
                                                   
125 Hogia System [www.hogia.se] 2018-01-31.	
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• Påföljder 
Ska andra påföljder bli tillämpliga trots att rättelsen skett, eller utesluter rättelsen att andra 

påföljder ska kunna tillämpas. En formulering som kan användas: Om part har lidit skada till som 

följ av avtalsbrott, är felande part skyldig att utge full ersättning för den andres skada.  

 

8.6 Formuleringen av den optimala rättelseklausulen 
Med alla pekpinnar, råd, fördelar, nackdelar och så slutligen den författade checklista, går det att 

formulera den optimala rättelseklausulen? Här nedan försöker författarens formulera en 

rättelseklausul utifrån checklistan och övriga påpekanden i uppsatsen. Det går såklart inte att 

utforma en rättelseklausul som är optimal för alla företag i alla branscher. Men denna formulering 

undkommer de oklarheter som tidigare exemplifierats i uppsatsen:  

 

Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra Parten bryter mot en 

bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom 15 dagar, för brott som avser utebliven 

betalning, ska rättelse ske inom fyra dagar. Den skadelidande parten äger rätt att avgöra när och 

hur rättelsen ska ske. Om avtalsbrottet är uppsåtligt, grovt vårdslöst eller sker vid upprepade 

tillfällen äger den skadelidande parten rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. 

Rättelsen utesluter inte att andra påföljder blir tillämpliga om part har lidit skada till följd av 

avtalsbrottet. 

 

I första meningen; Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra 

Parten bryter mot en bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom 15 dagar, för brott som 

avser utebliven betalning, ska rättelse ske inom fyra dagar, har ”väsentligt” avtalsbrott tagits bort 

och istället används enbart avtalsbrott. Då undviker man tolkningssvårigheter gällande vad som är 

väsentligt och inte. Tidsfristen är nedkortad till 15 dagar och för utebliven betalning är tidsfristen 

ännu kortare, fyra dagar. För många småföretagare, som inte rör sig med så mycket pengar, kan 

det vara viktigt att få betalning snabbt, då är denna kortare tidsfrist en bra lösning. Det finns ingen 

specifik anledning till att tidsfristen är satt just till fyra dagar, det är enbart ett exempel, det är upp 

till varje part att själv besluta hur många dagar som är optimalt för just dem.  

 

Andra meningen; Den skadelidande parten äger rätt att avgöra när och hur rättelsen ska ske. 

Genom denna formulering undkommer man oenigheter om hur själva rättelsen ska ske. Det är upp 

till den skadelidande parten att avgöra hur och när rättelsen ska ske.  
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Tredje meningen: Om avtalsbrottet är uppsåtligt, grovt vårdslöst eller sker vid upprepade 

tillfällen äger den skadelidande parten rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. 

Genom detta undantag undviker man att en part sätter i system att begå medvetet allvarliga 

avtalsbrott. Finns inte detta undantag med är det teoretiskt möjligt att rättelseklausulen kan bli 

tillämplig på dessa typer av avtalsbrott. Därmed är detta undantag ett enkelt sätt att säkerställa att 

medvetna avtalsbrott ej får ske och på det sättet skapas en trygghet.  

 

Fjärde meningen; Rättelsen utesluter inte att andra påföljder blir tillämpliga om part har lidit 

skada till följd av avtalsbrottet. Genom denna formulering tydliggör man att rättelseklausulen inte 

utesluter andra påföljder. I det inledande exemplet, med det familjeägda hotellet och vaktbolaget, 

var fallet det motsatta. Där fanns istället en formulering i rättelseklausulen som uteslöt andra 

påföljder om rättelse skett. I det fallet hade det varit lämpligt med en ekonomisk kompensation för 

den som skada som inträffat, och en formulering som den ovan hade gjort det möjligt.  
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9. Slutsats - ska vi ha rättelseklausuler i avtal? 
I kapitel tre beskrevs vilka syften rättelseklausulen har. Främst används rättelseklausulen för att 

undvika värdeförstörelsen som uppkommer genom att bryta ett avtal i förtid, men även för att 

minska risken för kostsamma processer. Man kan också se det som att man främjar ett avtalsenligt 

fullgörande och motverkar avtalsbrott. Om parterna inte är helt införstådda med vad avtalet 

innebär kan klausulen vara ett hjälpmedel för att visa hur parterna får agera.  

 

Exempel: Enligt avtalet ska A sälja tio datorer varje vecka. En vecka säljer A åtta datorer. 

Eftersom det finns en rättelseklausul i avtalet har B en möjlighet att informera A om att avtalet 

faktiskt stadgar att A ska sälja tio datorer, och att det är ett avtalsbrott om han säljer mindre. 

 

Detta leder till en öppen kommunikation eftersom, i det här fallet, part B har möjlighet att uttrycka 

att han inte är riktigt nöjd och kan istället förtydliga hur han vill ha det. Rättelseklausulen 

uppmuntrar till ett bättre samarbete och främjar lojaliteten. Man kan se det som en möjlighet att ge 

varandra en andra chans, en möjlighet till förbättring. Användandet av rättelseklausuler i avtal kan 

vara motiverat i vissa fall, och då med det främsta syftet att förhindra hävning på grund av enstaka 

avtalsbrott som skett i god tro. Det kan också vara motiverat om den ena parten är skyddsvärd och 

behöver skyddas mot hävning. Slutligen kan också tilläggas att rättelseklausulen med fördel kan 

användas i avtal med otydliga avtalsvillkor, då klausulen hjälper till att tydliggöra för motparten 

hur denne bör förhålla sig till avtalet. För att försöka besvara uppsatsens frågeställning är det 

nästan lättare att fråga den motsatsvis, i vilka situationer bör man inte tillåta rättelseklausuler i 

avtal? Rättelseklausuler bör främst undvikas i de avtalssituationer där en av parterna är i 

underlägsen ställning. I ett sådant fall kan konsekvenserna vara obalanserade och bli alltför svåra 

för den svagare parten. Det ska också undvikas då parterna inte är helt införstådda i med vad 

klausulen verkligen innebär, parterna ska vara överens om innebörden och förstå konsekvensen av 

den.   

 

Om man då till sist jämför rättelseklausulens positiva effekter mot de negativa uppkommer 

slutligen frågan om man ska ha rättelseklausuler i avtal eller inte? Merparten av uppsatsen har 

visat på problem, oklarheter och tolkningssvårigheter när man väljer att använda sig av 

rättelseklausuler i avtal. Det är svårt att få till en klar och tydlig formulering, ofta lämnas mycket 

öppet för tolkning och det leder då till oenighet mellan parterna. Den juridiska utgångspunkten, 

om en rättelseklausul inte finns med i avtalet, innebär att motparten har rätt till påföljd vid 

avtalsbrott. Det kan bestå av prisavdrag, omleverans, avhjälpande, hävning eller skadestånd, i 

olika kombinationer. Genom intagandet av rättelseklausulen kan dessa påföljder falla bort eller 
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senareläggas. Författaren anser att utgångspunkten bör vara att man inte behöver ha någon 

rättelseklausul i avtalet, men om man vill ha det är det av stor vikt att formuleringen är klar och 

tydlig och att båda parter är införstådda med syftet och konsekvenserna.  
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Swedish microwave, Orgalime 2012 S.  
https://smw.se/wp-content/uploads/2014/07/Org-S-2012-Svenska.pdf (hämtad 2017-12-02) 

 

Teknikföretagen, NL09 – Allmänna bestämmelser.  

https://www.teknikforetagen.se/globalassets/affarsjuridik/nl_09-natet.pdf (hämtad 2017-12-05) 
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