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Sammanfattning 
 

Varje dag sluts en mängd olika affärsavtal. För jurister eller för juridiskt kunniga 

anses det finnas ett rätt svar på frågan om vad som gäller, när samtliga omständigheter 

blivit bekräftade. Emellertid är svaret inte lika enkelt som det först kanske verkar, 

eftersom att affärsvärlden har utvecklat ett eget regelsystem. Vi har därför valt att 

skriva denna uppsats för att själva få förståelse för varför det finns ett annat system 

utöver gällande rätt, på vilket sätt det fungerar och problemen som kan uppstå i och 

med existensen av flera rättskällor. 
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Begreppsförklaring 

 

 
AB 04  Allmänna bestämmelser för byggnads-, 

anläggnings- och 
installationsentreprenader 

 
NLM 02    Allmänna bestämmelser 

för leverans med montage av maskiner samt 
annan mekanisk, elektrisk och elektronisk 
utrustning inom och mellan Danmark, 
Finland, Norge och Sverige.  

  
Pacta sunt servanda    En princip inom avtalsrätten som översätts 

till ”avtal ska hållas”. 
 
SAT-test    Prov som görs för att bestämma om en 

anläggning eller maskin ska anses vara 
övertagen. 

 
Övertagande    Används i NLM som ”avlämnande” görs i 

köplagen. 

  



 6 

1   Problembakgrund 

Småkakan AB har den 20 december 2001 beställt utrustning av Muttern AB som ska 

levereras och installeras under hösten 2002. Övertagandet ska ske den 15 oktober 

2002 med Site Acceptance Test (SAT), som är ett fulltaktsprov i normal 

produktionsmiljö, och med Småkakans ordinarie operatörer. 

 

Parterna har upprättat ett köpeavtal daterat den 20 december 2001 med 

betalningsvillkor som följer: 

30 % vid beställning 

30 % vid godkänt funktionstest hos leverantören 

30 % vid godkänt SAT 

10 % vid godkänt SAT+210 dagar. 

Vidare stipulerar kontraktet att projektet ska ledas av leverantören (Muttern AB) och 

starta den 10 januari 2002. Utöver kontraktet regleras parternas åtaganden av NLM 

02.  

 

Muttern får tekniska problem under 2002, vilket gör att utrustningen inte blir klar för 

funktionstestet under året. Parterna kommer då skriftligt överens om att skjuta på 

SAT, som ska starta den 10 januari 2003 och avslutas den 15 feb 2003. SAT påbörjas 

planenligt men redan under de första dagarna inser Småkakan och projektledaren från 

Muttern att utrustningen är behäftad med tillräckligt många allvarliga fel för att det 

ska anses utsiktslöst att fortsätta. Lösningen blir att sätta ett nytt startdatum för SAT 

till den 20 februari 2003. Detta dokumenteras med en uppdaterad tidsplan för 

projektet. 

 

 Dock misslyckas även detta försök och ytterligare en uppdaterad tidplan upprättas. Nu 

med SAT-start den 15 mars och avslutning den 20 april, men: 

SAT får avbrytas den 18 mars på grund av överträdelse av godkännandevillkoren. 

Ett nytt försök görs den 30 mars, som avbryts den 10 april. 

Detta upprepas ytterligare en gång.  

SAT kan slutligen godkännas den 30 juni 2003.  
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Muttern skickar därefter en faktura på 30 % av beloppet enligt kontraktet men 

Småkakan meddelar skriftligt via mail att denne inte har för avsikt att betala pga. 

försenad leverans. Parterna börjar tvista. 

 

1.1  Problemformulering 

Det finns idag tre parallellt verkande rättssystem för affärsavtal. På vilket sätt 

försvårar de olika systemen avtalstolkning och varför? Kan regelsystemen 

sammanlänkas och i sådant fall, på vilket sätt? 

 

1.2  Syfte 

Syftet med vår uppsats är att förklara skillnaderna mellan de konventionella avtalen 

och avtal som baseras på parternas relation samt vad som sker med de olika avtalen 

när omständigheterna för dem ändras. Tanken är även att framställa förslag till 

lösningar, för att meningsskiljaktigheter gällande avtalet ska undvikas.  

 

1.3 Metod 

Vi har använt oss av juridisk litteratur i form av böcker, lagtext, avhandlingar samt 

artiklar. Böckerna och lagrum har fått hjälpa till med den teoretiska bilden av en 

situation, medan vad som sker i praktiken har återfunnits i artiklar och dylikt. Vi har 

även haft kontakt med den vice verkställande direktören på Småkakan. Småkakan är 

en anonymisering av ett existerande bolag. 

  

Två utav våra källor är amerikanska artiklar som handlar om fenomenet ”relational 

contract”. Den amerikanska rätten är mycket annorlunda i jämförelse med svensk rätt. 

Vi anser inte att artiklarna hade blivit tillämpliga om vår uppsats endast hade 

inneburit en belysning av avtalstolkning baserad på svensk gällande rätt. Vi anser 

dock att artiklarna är relevanta källor på grund av att de handlar om samspelet 

människor emellan och inte om en rättslig tolkning. Det handlar om relationen som 

uppstår mellan två parter i och med ett avtal. Vi utgick från en tro om att 

affärstransaktioner i Sverige och i USA, görs och sköts på liknande sätt. Ju mer som 

vi har läst in oss på ämnet, desto mer har också vårt antagande bekräftats. Vi har 
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därför valt att jämställa det amerikanska och det svenska sättet att se på affärsavtal 

genom normer och principer. 

 

När vi i texten talar om ett relationsmässigt kontrakt, är det viktigt för läsaren att 

förstå att detta inte är ett juridiskt eller fysiskt kontrakt. De relationsmässiga 

kontrakten saknar juridiskt stöd och anses inte vara en godkänd juridisk rättskälla.  

 

Vårt exempelfall angående Muttern och Småkakan är ett fall hämtat från 

verkligenheten. Vi har bytt ut namnen på parterna, eftersom vår kontakt ville att de 

skulle vara anonyma. Fallet är sedan en tid tillbaka avgjort. När vi först läste igenom 

det, hade vi ingen kunskap om NLM och utgick därför från våra juridiska kunskaper 

för att se över fallet. Vi ställde oss frågan, om det inte var självklart att det var tal om 

dröjsmål och att Småkakan antagligen borde få rätt på grund av avtalsbrott. Dock gick 

tvisten aldrig till skiljedomstol, utan parterna lyckades komma överens och har sedan 

dess haft ett fortsatt samarbete. Parterna värdesatte alltså något annat än att få rätt 

enligt det avtal som slutits. Detta fick oss att inse, att den här typen av fall inte alltid 

löses på det juridiska sätt som vi fått ta del av under vår utbildning. Därför sökte vi 

efter andra anledningar till beteendet och kom fram till ”relational contract”, trots 

avsaknandet av rättsligt stöd.  

 

Eftersom vår uppsats handlar om den relationella respektive den konventionella synen 

på avtal, anser vi att normerna har en mer betydande roll än lojalitetsplikten. Trots att 

dessa innefattas av lojalitetsplikten, har vi valt att inte ge den för stort utrymme. Det 

skulle bidra till att fokus tas från normerna, som i detta fall är minst lika betydande. 

Av den anledningen har vi även valt att inte fördjupa oss i Jori Munukkas avhandling 

gällande lojalitetsplikt.  

 

1.4 Avgränsningar 

När det gäller lagtext och liknande har vi valt att förhålla oss till svensk rätt. Däremot 

när det kommer till beteendeanalys och förklaringar om varför parter i 

affärssammanhang uppträder på ett visst sätt, har även utländska källor fått spela en 

stor roll. Vi ansåg att vi kunde se likheter mellan vad som mycket ytligt beskrevs i 

svensk litteratur och vad som grundligt skildrats i amerikansk. Rättsfall har vi inte 
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använt oss av i stor uträckning, eftersom det knappt finns några att tillgå, på grund av 

att väldigt få fall ens kommer till skiljedomstol.  

1.5 Disposition 

I vår uppsats kommer vi löpande att hänvisa till exempelfallet, för att på så sätt kunna 

visa för läsaren hur de tre regelsystem förhåller sig till det ursprungliga problemet. Vi 

kommer även i kapitel 3 och 7, att ge förslag på hur exempelfallet skulle kunna lösas.   

 

Uppsatsen är uppdelad i 8 stycken kapitel. Kapitel 2-4 är tänkt som inledande kapitel 

med grundläggande fakta. I kapitel 5 beskrivs fenomenet ”Relational contract” och i 

kapitel 6 kommer läsaren att få förståelse för kopplingen mellan omförhandling och 

relationsmässiga avtal. Kapitel 7 är en analysdel. I denna kommer vi visa hur de tre 

regelsystem bygger på varandra och hur de förhåller sig till vårt ursprungliga 

problem. Vi kommer även lägga fram några lösningsförslag. Till sist återfinns det en 

sammanfattning av analysen i kap 8.  
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2   Avtal i allmänhet 
 

2.1  Det traditionella synsättet på avtal 

Det förekommer en mängd olika typer och former av avtal. De avtal som är relevanta 

i affärsrelationer tillhör den så kallade förmögenhetsrätten och regleras i avtalslagen 

(1915:218).
1
 Rekvisiten för att ett avtal ska föreligga innefattar ett gemensamt intresse 

och en gemensam vilja
2
 som bekräftats genom anbud och accept. Efter ett 

meningsutbyte enligt anbud-accept-modellen är båda parter förbundna att fullgöra 

sina utfästa förpliktelser.
 3

 I och med avtalslagens dispositivitet är parterna fria att 

avtala om i stort sett vad som helst.   

 

När det handlar om företag som avtalsslutande parter, är det inte sällan fråga om långa 

processer fram till dess att ett gemensamt mål fastställts. Inte heller är det ovanligt att 

det efter långa förhandlingar skapas långtgående samarbeten.
4
 Detta beror både på 

viljan att behålla samma handelspartner men också på att samarbetet är av tidsmässigt 

längre karaktär, se avsnitt 4.3 och kapitel 5. Exempelvis kan detta vara fallet vid köp 

av en produkt som ska tillverkas, levereras, monteras och godkännas.  

 

2.2 Det traditionella synsättet på ett kontraktsbrott och dess rättsliga 

bedömning 

Ett kontraktsbrott uppstår när den ena parten inte fullföljer de förpliktelser som har 

blivit fastställda i avtalet. Förpliktelsen är inte fullgjord inom avtalad tid och på 

avtalat sätt.
5
 Skulle förpliktelsen inte fullgöras enligt regleringen som finns i avtalet, 

kommer denna part enligt det traditionella synsättet göra sig skyldig till ett 

kontraktsbrott. Brottet i sig kan även hänföras till att ett visst resultat måste uppnås, 

eller att ett arbete ska fullgöras. Finns det starka skäl för den ena parten att tro att 

avtalet inte kommer fullföljas, kan dennes motpart bli skyldig till kontraktsbrott redan 

under kontraktets löptid. För att en part ska ha gjort sig skyldig till ett kontraktsbrott 

                                                        
1 Adlercreutz, Axel. Gorton, Lars. Avtalsrätt I. Upplaga 13. S. 17. Lund. Juristförlaget. 2011. 
2 Adlercreutz, Axel. Gorton, Lars. Avtalsrätt I. S. 23-24. 
3 Adlercreutz, Axel. Gorton, Lars. Avtalsrätt I. S. 53-55.  
4 Uppgift från vice vd för Småkakan. 
5 Olsen, Lena. Borgenärens val vid kontraktsbrott. Upplaga 1:1. S. 72. Stockholm. Norstedts Juridik 
1997. 
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måste alltid en rättslig bedömning göras. Ett kontraktsbrott är inte ett brott ur ett 

straffrättsligt perspektiv men civilrättsliga sanktioner kan utgå, som till exempel 

skadestånd, prisavdrag och hävning.
6
 

 

2.2.1 Två typer av kontraktsbrott 

Kontraktsbrottet kan delas upp i två huvudkategorier, där den ena är dröjsmål och 

definieras av att parten inte fullgör sina förpliktelser inom den avtalade tidsramen. 7 

Den part som fullföljt sin del av avtalet kan vid dröjsmål kräva att den andra parten 

utför sin del av avtalet.
8
  

 

Den andra kategorin är fel, detta innebär att parten fullgör sina förpliktelser på ett sätt 

som skiljer sig kvalitativt från det som är avtalat.
9
 Vid ett fel beträffande lös 

egendom, har den mottagande parten rätt att kräva avhjälpande eller omleverans av 

den andra parten.
10

 

 

Syftet med påföljdssystemet är att den part som drabbats av kontraktsbrottet, ska 

försätts i samma ekonomiska ställning som denna skulle varit i om avtalet hade 

fullbordats. Vid ett dröjsmål eller fel på varan kommer den ena parten försättas i en 

sämre ekonomisk situation än vad denne skulle befunnit sig i om avtalet hade 

fullföljts. För att undvika detta kan den part som lidit ekonomisk skada ha rätt till 

prisavdrag, kostnadsersättning, skadestånd och dröjsmålsränta. Är den ena parten 

oförmögen att uppfylla sin del av avtalet kan motparten vara tvungen att lösa denne 

från avtalsbundenheten genom hävning. Oberoende av, vem av parterna som gör sig 

skyldig till ett avtalsbrott och vilken lag som tillämpas, kommer följderna vara 

liknande för de båda. Anledningen till att ett avtalsbrott inträffar är sällan att den ena 

parten vill den andra något ont, utan anledning brukar vara att parterna har olika 

uppfattning om vilka förpliktelserna som gäller enligt avtalet.11 

 

                                                        
6 Olsen, Lena. Borgenärens val vid kontraktsbrott. S. 76. 
7 Olsen, Lena. Borgenärens val vid kontraktsbrott. S. 81. 
8 Ramberg, Jan. Herre, Jonny. Allmän köprätt. Upplaga 5:1. S. 152-153. Stockholm. Norstedts 
Juridik 2009. 
9 Olsen, Lena. Borgenärens val vid kontraktsbrott. S. 81. 
10 Ramberg, Jan. Herre, Jonny. Allmän köprätt. S. 152-153. 
11 Ramberg, Jan. Herre, Jonny. Allmän köprätt. S. 152-153. 



 12 

2.3 Tredjemansavtal  

Ett tredjemansavtal avser ett avtal mellan två parter, där en tredje person får en 

självständig rätt enligt avtalet mot någon av de andra två parterna. Förutom termen 

tredjemansavtal kan man tala om rättshandlingar till förmån för tredje man. Oftast rör 

det sig om frågor angående avtal, men det räcker med en ensidig utfästelse för att 

åstadkomma den typen av rättshandling. Att erkänna tredjemansavtal som en 

rättsfigur stred mot den klassiska romerska avtalsläran, eftersom de ansåg att avtal 

enbart kunde ha rättsverkan för de två parter som ingick avtalet. På senare tid har det 

utvecklats ett praktiskt behov för en sådan rättsfigur, och idag är tredjemansavtal 

godkända i de flesta länders rättsordning. I den nordiska rätten har tredjemansavtal 

varit accepterat under en längre tid, dock saknas det generella lagregler för dessa 

avtal.
12

  

 

Det som kännetecknar ett tredjemansavtal är, att den tredje personen får en 

självständig rätt att göra gällande den aktuella förmånen gentemot ena parten, utan att 

vara beroende av den andra parten. Ett exempel på tredjemansavtal är att part A har 

vunnit en stor summa pengar på lotto, som han placerar i en bank. Banken försäkrar 

att de varje månad ska betala ut en liten del av det placerade kapitalet till A’s brorson 

C. Kan C inte göra gällande sin rätt gentemot banken, utan att vara beroende av A, 

kommer överenskommelsen inte i rättslig mening anses vara ett tredjemansavtal.
13

  

 

Det är alltid en tolkningsfråga om den tredje parten besitter en självständig rätt. Enligt 

praxis krävs bevis om att de andra två parterna har avsett att den tredje ska få en 

självständig rätt enligt avtalet. Denne ska, utan att vara avtalspart, kunna åberopa sin 

rätt direkt gentemot den förpliktade parten. Att den tredje parten har fått en 

”självständig ställning” innebär inte att han har en helt oberoende ställning, han är 

fortfarande inte avtalspartpart och kan därför inte disponera över avtalet. Om avtalet 

inte är oåterkalleligt, och inte heller någon utfästelse behövs, kan de två ursprungliga 

parterna, banken och A, ändra eller häva avtalet genom en ny överenskommelse. För 

att banken och A ska kunna avtala om en ny överenskommelse, får det inte finnas, ett 

sedan tidigare, aktivt skuldförhållande mellan banken och C eller mellan A och C. I 

                                                        
12 Adlercreutz, Axel. Gorton Lars. Avtalsrätt 1. S152-154. 
13 Adlercreutz, Axel. Gorton Lars. Avtalsrätt 1. S152-154. 
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ett rättspolitiskt perspektiv, uppfyller erkännandet av ett tredjemansavtal därmed vissa 

praktiska behov.
14

 

 

I stora drag kan samma resultat åstadkommas även vid överlåtelse av rättigheter. 

Exempelvis: en privatperson P, sluter ett avtal med A och de två tillsammans kommer 

överens om en överlåtelse av P’s rättigheter till den tredje parten, C, enligt A’s 

utfästelse. Dock skulle detta innebära att P, som överlåter sina rättigheter till C, inte 

längre kan anses vara behörig part i avtalet.
15

 

 

Om fallet med Småkakan och Muttern hade inkluderat ett tredjemansförhållande, 

hade det kunnat se ut på följande sätt: Ett tredje företag, Skruven, reparerade en del av 

anläggningen åt Muttern men fick inte betalt innan den såldes till Småkakan. 

Småkakan köpte anläggningen till ett lågt pris, eftersom bolaget även skulle överta de 

skulder som Muttern hade för anläggningen och som uppgavs vid köpet. Kommer 

Skruven kunna kräva Småkakan på betalning, om Småkakan är ovetandes om 

Mutterns skuld till Skruven? Eftersom det tidigare i texten har nämnts att det alltid är 

en tolkningsfråga huruvida tredje mannen har en självständig rätt, kommer det enligt 

praxis att krävas bevis för detta, eftersom det saknas generella lagregler för 

tredjemansavtalen i svensk rätt. Nedanstående rättsfall kan ge en djupare förståelse 

för situationen och ett ge ett förslag på en möjlig lösning.  

 

Det rättsfall från hovrätten som rör tredjemansavtal i SvJT 1956 rf s.9 behandlar just 

problemet om hur tredje man ska kunna åberopa att den ena parten är 

betalningsskyldig för skulden. Två makar hade genom en bodelningsförhandling år 

1952 kommit fram till att hustrun skulle ”erhålla all egendom, som hon för 

närvarande hade i sin besittning”, och det innefattade bland annat en fastighet och att 

hustrun skulle svara för boets samtliga skulder. Direktören S kom sedan att åberopa 

denna bestämmelse då han krävde hustrun på betalning för tegel som levererats till 

mannen när han byggde fastigheten år 1950. Hustrun ansåg att hon inte var 

betalningsskyldig på grund av att hennes make hade upplyst henne om alla skulder 

som fanns vid bodelningen, och inte nämnt skulden angående teglet. HovR kom dock 

fram till att fordran hade funnits redan vid bodelningen, och att hustrun blev tvungen 

                                                        
14 Adlercreutz, Axel. Gorton Lars. Avtalsrätt 1. S. 152-154. 
15 Adlercreutz, Axel. Gorton Lars. Avtalsrätt 1. S. 152-154. 
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att svara för skulden med hänsyn till att omständigheterna i målet, måste kunna 

åberopas även utav S. Omständigheter som skulle kunna ha påverkat utfallet, vore att 

hustrun hade fått alla tillgångar och att mannen inte längre hade bott kvar på orten. 

Den viktigaste frågan i det här målet är, huruvida kännedom om skulden måste finnas 

hos förvärvaren för att denna ska kunna bli betalningsskyldig. I vissa fall borde inte 

kännedomen spela någon roll, eftersom det är naturligt att betalning ska utgå. Men i 

andra fall är det relevant om det föreligger kännedom.
16

 

                                                        
16 Adlercreutz, Axel. Gorton Lars. Avtalsrätt 1. S 155.  



 15 

3   Lösningsförslag av exempelfallet 

 

3.1 Händelseförloppet och utgången enligt NLM 02 

Ett giltigt avtal har ingåtts. I avtalet har parterna valt att skriva in standardavtalet 

NLM 02 och enligt p. 1 i standardavtalet, ska dessa allmänna bestämmelser tillämpas 

när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från 

bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande.  

 

SAT-testet enligt p. 39 NLM 02, är viktigt för de båda parterna, eftersom resultatet av 

testet kommer avgöra om övertagandet av anläggningen har skett eller inte. De 

tekniska kraven för genomförandet av övertagandeprovet ska vara i enlighet med vad 

som specificerats i avtalet. Muttern ska genom skriftligt meddelande underrätta 

Småkakan om att anläggningen är klar för övertagande och bolaget ska även ange en 

skälig frist, inom vilken övertagandeprovet ska utföras. Parterna ska därefter 

gemensamt komma överens om en tidpunkt för provet. Om inte annat avtalats ska 

provet ske under Småkakans normala arbetstid.  

 

Övertagandeprovet ska genomföras under Mutterns ledning och i närvaro av 

representanter för båda företagen. Muttern ska föra protokoll över övertagandeprovet 

och protokollet ska sedan översändas till Småkakan. Protokollet ska ge en korrekt 

beskrivning av hur övertagandeprovet genomförts och resultatet av provet. Kan 

Småkakan visa på bristande protokollföring, anses inte övertagandeprovet fullgjort. 

Eftersom testet inte gick att genomföra, har inget övertagande skett den 10 januari 

2003.  

 

Eftersom anläggningen innehåller många allvarliga fel ska leverantören enligt p. 42 

NLM 02, snarast möjligt se till att anläggningen görs avtalsenlig. Därefter ska ett nytt 

övertagandeprov genomföras.  

 

Enligt p. 44 NLM 02 övergår risken på köparen när varan har tagits emot, men om 

köparen undersöker varan och meddelar säljaren om eventuella skador återgår risken 

till säljaren. Istället för att kräva att leverantören åtgärdar skadan, vilket denne enligt 
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p. 52 NLM 02 ska göra, kommer parterna skriftligen överens om att sätta ett nytt 

datum för när testet ska genomföras. 

 

I och med förseningen har Småkakan rätt att kräva ändringar enligt p. 35 NLM 02 i 

anläggningens ursprungliga avtalade omfattning, konstruktion och utförande. Dock 

måste begäran framställas genom ett skriftlig meddelande till Muttern och den ska 

även innehålla en noggrann beskrivning av vilka ändringar som begärs. Muttern har 

också rätt att genom skriftligt meddelande föreslå ändringar fram till dess att 

övertagande sker enligt p. 36 NLM 02. Enligt p. 37 NLM 02 ska Muttern snarast 

möjligt efter mottagandet av kravet på ändringarna eller efter dess att egna förslag på 

ändring framställts, underrätta Småkakan huruvida och på vilket sätt ändringen kan 

utföras. Muttern ska även uppge vilka ändringar av kontraktssumman, leveranstiden 

och andra avtalsvillkor som orsakas av ändringen. Men enligt p. 38 NLM 02 är det 

först när de båda parterna skriftligen har avtalat om hur ändringarna kommer påverka 

avtalsvillkoren, som Muttern är skyldig att utföra arbetet. I det här fallet har 

emellertid Småkakan och Muttern valt att inte nyttja sin rätt till ändring. 

 

Till sist godkänns testet den 30 juni 2003. Enligt avtalet skulle dock testet vara klart 

senast den 20 april 2003, vilket innebär att Muttern enligt p. 43 NLM 02 är i dröjsmål.  

 

När Muttern inser att bolaget inte kommer att kunna färdigställa anläggningen i rätt 

tid, ska bolaget omgående meddela Småkakan skriftligen om anledning till 

förseningen. Om möjlighet finns ska Muttern även ange den tidpunkt då anläggningen 

kommer vara klar för övertagande enligt p. 47 NLM 02. I det här fallet framgår det 

inte om Muttern har meddelat Småkakan om förseningen som har uppstått när bolaget 

var tvungna att avbryta testet den 10 april. Lämnar Muttern ett meddelande om 

försening, kommer bolaget bli skyldigt att ersätta Småkakan för de merkostnader som 

förseningen orsakat och som Småkakan skulle ha undvikit om det fått meddelandet i 

tid. Muttern skickade därefter en faktura på 30 % av beloppet enligt kontraktet, men 

Småkakan meddelade skriftligen via mail att företaget inte har för avsikt att betala på 

grund av förseningen. 

 

Enligt p. 43 NLM 02 kommer Småkakan anses ha övertagit anläggningen, när den vid 

avlämnandet är i avtalat skick och omgående efter det att övertagandeprovet har 
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genomförts. I det här fallet har detta skett den 30 juni när Muttern har åtgärdat felet 

och utrustningen blir godkänd. Skulle mindre justeringar och kompletteringar kvarstå, 

som är av mindre betydelse för anläggningens drift, ska det inte hindra övertagandet. 

Småkakan ska utan dröjsmål genom skriftligt meddelande till Muttern bekräfta att 

bolaget har övertagit anläggningen och vid vilken tidpunkt det skett. Även om 

Småkakan inte bekräftar övertagandet, påverkar det inte bedömningen av huruvida 

övertagande skett. I det här fallet kommer därför Småkakan anses ha övertagit 

anläggningen den 30 juni, mer än en månad för sent. 

 

Eftersom Småkakan inte har övertagit anläggningen i rätt tid, har de rätt till vite enligt 

p. 49 NLM 02 från den dag övertagandet skulle ha skett, i det här fallet från den 20 

april. Vitet utgör 0,5 % av kontraktssumman för varje hel vecka förseningen varar och 

vitet ska inte överstiga 7,5 % av kontraktssumman. Vitet kommer att förfalla till 

betalning först vid krav från Småkakan, vilket sker genom skriftligt meddelande till 

Muttern. Dock tidigast när anläggningen övertagits eller vid tidpunkten för hävning 

enligt p. 50 NLM 02.  

 

Småkakan kommer att förlora sin rätt till vite, om bolaget inte genom skriftligt 

meddelande framställer sitt krav inom sex månader efter det att övertagande skulle ha 

skett. Är Småkakan berättigad till maximalt vite enligt p. 49 NLM 02, får bolaget 

genom skriftligt meddelande kräva att anläggningen färdigställs för övertagandeprov 

inom en sista skälig frist. Denna får inte understiga en vecka och det gäller endast om 

anläggningen ännu inte har övertagits. Om Muttern inte färdigställer anläggningen 

inom fristen, och detta inte beror på någon orsak som Småkakan eller någon annan av 

dess leverantörer bär ansvaret för, får avtalet hävas genom skriftligt meddelande till 

Muttern. Småkakan har vid hävning även rätt till ersättning för den skada bolaget 

lider på grund av Mutterns försening, i den mån skadan överstiger det maximala vitet. 

Skadeståndet ska inte överstiga 7,5 % av kontraktssumman. I det här fallet har dock 

övertagandet skett och därmed bör inte Småkakan vara berättigad till att häva avtalet 

med stöd av p. 50 NLM 02.  

 

Betalar Småkakan inte i rätt tid, har Muttern rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen 

med den räntesats som gäller enligt lagen om dröjsmålsränta (1997:635). Muttern får 

dessutom, efter att ha lämnat ett skriftligt meddelande till Småkakan, avbryta sitt 
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fullgörande av avtalet till dess att betalning sker. Om Småkakan inte har betalat tre 

månader efter förfallodagen, får Muttern häva avtalet genom skriftligt meddelande till 

Småkakan. Muttern har vid denna tidpunkt, utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning 

för den skada bolaget lider. Ersättningen ska dock inte överstiga kontraktssumman 

enligt p. 27 NLM 02. Uppstår en tvist avseende betalningen eller några andra 

oklarheter angående avtalet, kommer det inte prövas i domstol utan det ska avgöras 

genom skiljeförfarande och det är svensk rätt som kommer att tillämpas enligt p. 72-

73 NLM 02. 

 

3.2 Händelseförloppet utan standardavtal 

Eftersom det rör sig om ett köp av lös egendom är köplagen (1990:931) tillämplig.
17

 

Varan ska transporteras till köparen och övertagandet sker först när varan har 

överlämnats.
18

  Risken för varan övergår till köparen när varan avlämnats till denne.
19

 

Varan ska överensstämma med avtalet när det gäller art, mängd, kvalitet, andra 

egenskaper och förpackning.
20

 I detta fall stämmer inte varan överens med avtalet, 

eftersom anläggningen innehåller fel som gör att Småkakan inte kan använda 

anläggningen för det avsedda ändamålet.  

 

När en vara avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta ska den anses vara 

felaktig. Köparen har dock inte rätt att åberopa fel som han borde ha upptäckt genom 

undersökningsplikten innan köpet genomfördes. I det här fallet har dock inte Muttern 

uppmanat Småkakan att undersöka varan och det är först när testet genomförs, efter 

leveransen som företaget upptäcker felen.
21

 Småkakan har därmed inte brustit i sin 

undersökningsplikt. Varan avviker från den normala standarden. Därför är de fel som 

Småkakan påvisar inte sådana som en köpare måste antas ha känt till vid köpet. 

Varans felaktighet kommer att bedömas med hänsyn till den beskaffenhet den hade 

när risken för varan övergick på köparen. Säljaren kommer svara för fel som har 

funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare.
22

 Risken för varan har 

                                                        
17 SFS 1990:931. Köplagen. 1:1. Stockholm: Norstedts Juridik. 
18 Köplagen. 1:7. 
19 Köplagen. 1:13.  
20 Köplagen. 1:17. 
21 Köplagen. 1: 20. 
22 Köplagen. 1:21. 
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övergått till Småkakan, men de fel som upptäcks vid testet bör uppfattas som om de 

existerat vid tidpunkten när risken övergick till Småkakan vid tidpunkten när risken 

övergick till Småkakan. Därför bär Muttern fortfarande risken för varan.   

 

Eftersom varan är felaktig, och felet inte beror på Småkakan eller något förhållande 

från bolagets sida, får bolaget kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, skadestånd 

eller begära att få häva köpet.
23

 När varan har avlämnats ska köparen snarast möjligt 

undersöka den i enlighet med god affärssed, i det här fallet har en person från 

Småkakan och en person från Muttern tillsammans undersökt varan genom ett test, 

testet misslyckades och därmed kunde båda parterna se felet.
24

 För att kunna åberopa 

felet måste Småkakan lämna ett meddelande till Muttern inom skälig tid efter det att 

bolaget märkt eller bort ha märkt felet. Båda parterna har insett att ett fel föreligger 

och därmed har Småkakan meddelat Muttern att varan är felaktig inom skälig tid.
25

 

Småkakan har således rätt att kräva av Muttern, att bolaget avhjälper felet utan 

kostnad för Småkakan om avhjälpandet kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet 

för säljaren.
26

 Muttern tar i det här fallet på sig att försöka åtgärda felet. 

 

Köparen kan kräva omleverans om felet på varan är av väsentlig betydelse och om 

säljaren insåg eller borde ha insett detta. Felet på varan har väsentlig betydelse för 

Småkakan, eftersom bolaget inte kan använda anläggningen, vilket kommer att 

påverka bolaget negativt. Emellertid kan det inte påstås att Muttern har insett eller 

borde ha insett detta, eftersom bolaget inte var medvetet om felet från början. Därför 

är det inte aktuellt med omleverans i det här fallet, eftersom parterna kommer överens 

om att låta Muttern åtgärda felet.
27

 Småkakan kan inte kräva avhjälpande av felet om 

det inte meddelar sitt krav i samband med reklamationen till Muttern.
28

 Muttern har 

fått upprepade möjligheter att avhjälpa felet, men från det att felet upptäcks under 

2002, dröjer det till den 30 juni 2003 innan anläggningen godkänns. Avhjälpandet har 

därmed inte skett inom skälig tid och Småkakan kan därför kräva prisavdrag.
29

 

                                                        
23 Köplagen. 1:30. 
24 Köplagen. 1:31. 
25 Köplagen. 1:32. 
26 Köplagen. 1:34. 
27 Köplagen. 1:34 2st. 
28 Köplagen. 1:35. 
29 Köplagen. 1:37.  
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Prisavdraget finns reglerat i köplagen.
30

 Småkakan kan eventuellt häva avtalet om 

avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och Muttern insåg eller borde ha insett detta.
31

 

Kan Muttern påvisa att felet beror på något förhållande som bolaget inte råder över, 

kommer inget skadestånd att utgå; men kan Muttern inte påvisa detta kommer 

Småkakan att få rätt till ersättning för den skada som Småkakan har lidit genom att 

varan är felaktig.
32

  

 

När Muttern har avhjälpt felet och anläggningen har blivit godkänd, skickar bolaget 

enligt kontraktet en faktura på 30 % av beloppet. Småkakan meddelar dock skriftligen 

via mail, att bolaget inte har för avsikt att betala på grund av försenad leverans. 

Småkakan har rätt att hålla inne den del av betalningen som motsvarar det krav som 

bolaget har på Muttern på grund av att varan är felaktig.
33

 Att hålla inne med 

betalning kan ses som en säkerhetsåtgärd, eftersom osäkerhet råder om den andra 

parten kommer fullgöra sin prestation. Det kan även ses som en påtryckning för 

motparten att fullgöra sina förpliktelser, för att bolaget ska få betalt. Köparen har 

enbart rätt att hålla inne med betalningen om han har krav på säljaren, på grund av att 

denna har begått avtalsbrott som omfattas av köplagens reglering, som exempelvis 

dröjsmål eller fel i varan.
34

 

 

Om Muttern levererat anläggningen i tid och utan några fel, skulle Småkakan inte ha 

något anspråk på prisavdrag, omleverans, hävning eller vite enligt varken NLM 02 

eller köplagen. Småkakan skulle inte heller ha rätt att hålla inne med betalningen. 

                                                        
30 Köplagen.1:38.  
31 Köplagen.1:39. 
32 Köplagen.1:40. 
33 Köplagen.1:42. 
34 Ramberg, Jan. Herre, Johnny. Köplagen, en kommentar. 42 §. Upplaga 2. Norstedts Juridik. 
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4  Nackdelar med dagens rättskällor och ett alternativt synsätt 
 
 

4.1 Standardavtal 

Köplagen och standardavtal är välfungerade regelverk, men de är inte de enda 

regelkällorna i affärstransaktioner. Vad gäller standardavtal, är de inte alltid relevanta 

för avtalstypen det är fråga om, på grund av innehållet i de avtal som parterna 

upprättar. Eftersom standardavtal är avtal för specifika branscher, är det uppenbart att 

deras innehåll inte går att använda i alla situationer, annars skulle det inte behöva 

finnas många olika varianter av standardavtal. AB 04 reglerar exempelvis 

affärsrelationer inom byggnadsområdet och NLM 02 är tillämplig för teknikföretag. 

Om innehållet i överenskommelsen inte kan hänföras till exempelvis AB 04, är 

standardavtalet obrukligt. Till exempel vore det högst opraktiskt för en liten 

detaljhandel som köper in och säljer garn att använda AB 04, eftersom det reglerar 

situationer som inte kommer att uppstå för bolaget och dess affärspartners.
35

 Vi anser 

även att det ibland kan vara överflödigt med ett krångligt och specifikt branschavtal, 

för att avtalssituationen inte kräver den täckning som ett standardavtal ger. Det kan 

handla om ett simpelt, vanligt förekommande köp och köpeavtalet behöver därmed 

kanske endast innehålla villkor om objekt samt köpeskilling. NLM 02 inkluderar 

exempelvis 73 punkter, vilket är betydligt fler bestämmelser än två, som då enbart rör 

produkten och dess pris. 

 

Den tredje och vanligaste situationen är att parterna skriver egna kontrakt, men tar in 

punkter från exempelvis NLM, vilket vanligtvis innebär vitesklausuler och dylikt. 

Detta görs genom att ett grundavtal ställs ut, med grundläggande information, vilken 

inkluderar bland annat en presentation av kontrahenterna och avtalsobjektet. I 

överenskommelsen klargörs även vilket standardavtal som ska användas, alternativt 

vilka delar av det som anses passande för situationen som avtalet ska omsluta. 

Avtalen som sluts på detta sätt är därmed hybrider av konventionella, helt egenskrivna 

avtal, och standardavtal.
36

 

 

                                                        
35 Standardavtal. http://www.ne.se/lang/standardavtal, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-
05-24. 
36 Uppgift från vice vd för Småkakan. 
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Trots denna metod, att genom standardregler skapa specialanpassade avtal, finns en 

risk att händelseförloppet inte förlöper på önskat sätt och då behövs ett alternativt 

synsätt. Det finns omständigheter och normer, vilka förklaras i 5.2, som gör att de 

strikta extrapunkterna från standardavtalen måste åsidosättas. Detta på grund av att 

normerna, bland annat, anses vara viktigare i praktiken. Detta trots standardavtalens 

förankring i gällande rätt.
37

 

 

4.2 Köplagen 

Köplagen kan åsidosättas på grund av dess dispositivitet. De avtalade villkoren har 

därmed företräde framför köplagens regler. Det betyder att det är de gemensamma 

överenskommelserna parterna emellan, och inte nödvändigtvis lagregler som 

bestämmer hur parterna får agera.
38

 

 

Dock är det inte dessa överenskommelser som avses när det talas om ett tredje 

regelsystem. Även sedvänja, antingen mellan de inblandade parterna eller inom 

branschen, är en betydelsefull faktor i affärsmässig avtalstolkning. Vad som också 

påverkar en affärsrelation är den faktiska relationen samt lojalitetsplikt och liknande 

principer, som till exempel vikten av förutsebarhet och synen på avtalsbundenhet.
39

 

Detta förklaras närmare i kapitel 5 och 6.  

 

4.3 Ett alternativt synsätt 

På grund av rättsreglernas tendens att vara stela och fyrkantiga, får ofta vad som 

kallas kommersiella principer och värderingar en stor plats i tolkningen av 

affärsmässiga avtal.
40

 I många fall kan nämligen en relation av denna typ, det vill säga 

företag emellan, liknas vid en vänskaplig relation. Det är med andra ord viktigare att 

arbeta för goda framtida förbindelser än att insistera på sin juridiska rätt.
41

 Den 

klassiska avtalsmodellen enligt köplagen, innebär att avtalet motsvarar en isolerad 

                                                        
37 Grönfors, Kurt. Avtal och omförhandling. S.22-23, 33. Stockholm. Nerenius & Santérus Förlag. 
1995. 
38 Köplagen. 1:3.  
39 Grönfors, Kurt. Avtal och omförhandling. S. 15, 27, 59. 
40 Grönfors, Kurt. Avtal och omförhandling. S.65. 
41 Hellner, Jan. Kommersiell avtalsrätt. 4 uppl. S. 10. Stockholm. Nordstedts Juridik. 1993. 
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händelse,
42

 vilket skulle göra ett gott samarbete mindre viktigt. Emellertid är denna 

klassiska modell inte särskilt användbar i praktiken av två anledningar: dels förväntar 

sig oftast de inblandade ett fortsatt samarbete,
43

 eftersom det är önskvärt att förhandla 

och göra affärer med någon vars egenskaper och beteende redan är kända.
44

 Dels är de 

allra flesta företag rädda om sitt rykte på marknaden och måste av den anledningen 

tänka över sitt agerande. Exempelvis, part A inte har levererat i tid. Part B har enligt 

avtalet rätt till ersättning eller till och med hävning. I dessa lägen är det ibland bättre 

att släppa på den ursprungliga överenskommelsens ordalydelse och kompromissa om, 

en för A, sämre ekonomisk lösning. Vad detta genererar är en nöjd B som i kontakt 

med andra samarbetspartners kan redogöra för ett gott samarbete med A, istället för 

att B utåt visar ett stort missnöje och därmed skadar A’s rykte.
45

   

 

Det finns även en tredje anledning till varför det anses vara opraktiskt med endast 

bestämmande rättsregler. I den typen av fall har parterna kommit överens om 

tillvägagångssätt X, vilket framgår i ett kontrakt. Det visar sig dock att om de agerar 

enligt Y, kan de båda dra ekonomisk fördel. Tolkningen av bestämmelserna och 

rättsreglerna görs följaktligen ur ett rättsekonomiskt perspektiv och inte ur ett 

rättsvetenskapligt. Ett kriterium för att detta ska fungera är emellertid att vinsten av 

uppgörelsen är större än transaktionskostnaderna som uppkommer på grund av 

uppgörelsen.
46

  

 

Vi kommer inte att redogöra närmare för rättsekonomiska aspekter, utan vikten 

kommer att läggas på fenomenet ”relational contract”, som det blivit benämnt av 

skotsk-amerikanen Ian MacNeil samt amerikanen Stewart Macaulay. ”Relational 

contracts” handlar just om den yttre partsrelationen och inte den som beskrivs inom 

ramarna av ett kontrakt.
47

  

 

  

                                                        
42 Hellner, Jan. Kommersiell avtalsrätt. S. 10. 
43 Hellner, Jan. Kommersiell avtalsrätt. S. 10. 
44 Grönfors, Kurt. Avtal och omförhandling. S. 62 och Macauley, Stewart. Non-contractual 
relations in business: A preliminary study. S. 14. 1963. 
45 Hellner, Jan. Kommersiell avtalsrätt. S. 10. 
46 Hellner, Jan. Kommersiell avtalsrätt. S. 11-12. 
47 Macauley, Stewart. Non-contractual relations in business: A preliminary study och MacNeil, Ian. 
Relational contract: What we do and do not know. 1985.  
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5   Relational contract 

 

5.1 Grundläggande 

”Relational contracts” eller relationsmässiga kontrakt har funnits lika länge som det 

funnits ömsesidiga och kontinuerliga affärstransaktioner och det är därför en bedrift 

att undvika relationsmässiga avtal.
48

 Ian MacNeil förklarar att ett relationsmässigt 

kontrakt uppstår när det förekommer någon typ av affärsmässigt utbyte, vilket alltid är 

fallet när ett syfte inte kan uppnås utan inblandning av någon annan.
49

 Låt oss säga att 

en fabrik tillverkar skyddsgaller. Så länge fabriken inte tillverkar råmaterialet, 

eventuella maskiner eller galler som inte går att förädla på något sätt, handlar det om 

utbyte. Fabriken får inte heller ha några anställda eller sälja den färdiga produkten till 

samma kund mer än en gång, eftersom det då blir tal om en fortgående utväxling av 

prestationer.
50

 Framställs ett företags verksamhet på detta sätt är det inte svårt att se 

hur vanligt det är med relationsmässiga kontrakt och hur lätt de skapas.  

 

Definitionen av relationsmässiga avtal är vad som återstår av ett kontraktsförhållande 

om det välplanerade och lagrumshänvisande kontraktet tas bort. Om ett kontrakt ska 

ses enligt MacNeils teori, består synsättet av tre delar – ”the behavioral dimension”, 

”the legal dimension” och ”the scholarly dimension”.
51

 Den ”legala dimensionen” 

omfattar det faktiska avtalet som är baserat på gällande rätt. Det är med andra ord vad 

som beskriver och bevisar avtalssituationen och kan exempelvis handla om 

bestämmande av pris och leveranstid. ”The scholarly dimension” är synsättet som 

företräds av juridiskt lärda det vill säga det presenterar hur de med juridisk skolning 

ser på avtalsförhållandet och vad som passerar runtom detta. Oftast blir resultatet av 

en avtalstolkning i de båda första dimensionerna väldigt lika, speciellt om den 

juridiskt lärda har ett rättspositivistiskt synsätt.
52

  

 

                                                        
48 MacNeil, Ian. Relational contract: What we do and do not know. S. 493. Wisconsin Law Review. 
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”Beteendedimensionen” står lite för sig själv i jämförelse med de andra två synsätten. 

När det tidigare har talats om vad som redan finns reglerat och hur dessa regler bör 

tolkas, är huvudaspekten för beteendedimensionen en bedömning av de faktiska 

vardagliga händelseförloppen.
53

 Det behöver med andra ord inte nödvändigtvis finnas 

något, som exempelvis ett kontrakt, som påvisar ett visst beteende. Detta görs istället 

med hjälp av en affärsmässig praxis som uppstått på grund av vana och genom 

affärsmässiga principer. Att agera på ett sätt som fungerat tidigare, ligger oftast 

närmare till hands än att reglera en relation med regler som kanske blir irrelevanta på 

grund av oförutsedda händelser.
54

  Relationsmässiga avtal motsvarar därmed den 

tredje dimensionen, och har ingen rättslig grund. För även om en affärsrelation från 

början baseras på ett kontrakt, som i sin tur gjorts med grund i lagregler, präglas dessa 

relationsmässiga kontrakt av improvisation från parternas sida. Improvisationen kan 

ta sig i uttryck på många olika sätt beroende på omständigheterna.
55

  

 

5.2 De relationsmässiga normerna 

För att få en förståelse för att relationsmässiga avtal används i stor utsträckning i 

affärsvärlden, måste de minsta beståndsdelarna presenteras och förklaras. Att komma 

till slutsatsen att avtalen används på grund av smidighet för parterna är inte svårt, om 

beskrivningen av den typen av kontrakt består av ”de agerar efter känsla”. Det är som 

sagt smidigare att fortsätta i ett fungerande mönster. Människan är i grunden lat och 

väljer därför mer än gärna denna smidighet. Anledningen till användandet av 

relationsmässiga kontrakt är emellertid inte lättja, utan det bygger på flertalet normer 

och principer.
56

 

 

Rättvisa är en av dessa normer. Med rättvisa menas inte lika stor ekonomisk vinst, 

samma villkor för båda parter, eller liknande stereotyper. Vad det i stället kan handla 

om är lika förutsättningar i att förutse händelser. Alternativt handlar det om en typ av 

skyldighet, att för den andra parten redogöra för fakta som kan ha betydelse för 
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avtalsförhållandet.
57

 Maktbalans är också en del av rättviseaspekten. Ett större företag 

har fler möjligheter att påverka exempelvis marknaden och skulle kunna nyttja detta 

till sin fördel mot ett mindre företag.
58

 Känsligheten för förändring i intäkter minskar 

ofta för stora företag. Ett rättvist avtalsvillkor i ett sådant fall kan därför innebära att 

det större företaget utsätter sig för större risk än det mindre, eftersom det större 

företagets förlust blir procentuellt mindre om händelseförloppet inte förflyter som 

planerat. Med andra ord är det fråga om en anpassad rättvisa som istället för att vara 

jämställd verkar jämställande.
59

 

 

Integritet är en annan viktig norm att agera efter om ett bra relationsmässigt avtal ska 

hållas.
60

 Det handlar respekt gentemot om den andra parten i avtalsförhållandet, både 

för denne som person och för dennes önskemål. Det skulle i detta fall kunna 

representeras av att vara konsekvent och ärlig i sitt handlande. Genom att vara 

konsekvent är det lättare för medkontrahenten att anpassa sitt eget agerande på bästa 

möjliga sätt, eftersom följdriktigheten bidrar till förutsebarheten i förhållandet; desto 

mer parterna vet desto större potential för att undvika missöden. Detta gäller även 

ärlighet i ett kontraktsförhållande.
61

 En illustration över integritetens betydelse skulle 

kunna exemplifieras genom att A vid en mottagarleverans måste åka iväg och 

mottagandet får skötas på ett annat sätt än normalt. Något liknande har aldrig hänt 

tidigare, vilket gör att B också ställs inför en eventuellt hanterbar och ny situation. 

Det är inte säkert om A kan beskyllas för förändringen i förloppet. Oavsett vem som 

bär skulden, kommer dock en inkonsekvens att uppstå, vilket självfallet är mindre 

praktisk än ett ”normalfall”. När det gäller ärligheten är det större chans för en bra 

lösning ju tidigare A är ärlig om vad som har skett. Beroende på omständigheterna, är 

integriteten mer eller mindre viktig. Vad som är säkert är dock att om integriteten 

frångås alltför mycket, skapas det onödigt mycket anpassningar i efterhand, vilket 

skulle kunna motverka det ursprungliga avtalssyftet helt eller delvis.
 
 

 

                                                        
57 Grönfors, Kurt. Avtal och omförhandling. S. 39. 
58 Uppgift från vice vd för Småkakan. 
59 MacNeil, Ian. Relational contract: What we do and do not know. S. 503. 
60 MacNeil, Ian. Relational contract: What we do and do not know. S. 503. 
61 Integritet. http://www.ne.se/lang/integritet/212289, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-
05-27. 



 27 

I en affärsrelation är det även viktigt att veta att om något skulle gå fel, försöker 

motparten att göra sitt yttersta för att lösa problemet. Vetskapen om detta är 

betydande för bådas skull och inte bara på grund av det uppenbara egna intresset för 

en fullföljd prestation.
62

 Det finns med andra ord en önskan om ett solidariskt 

beteende. Särskilt viktigt är detta i situationer när olägenheterna beror på den ena 

parten. Det kan vara skrämmande, återigen, för ett mindre företag att ingå ett avtal i 

vilket det är i underläge.
63

 Solidaritet
64

 hos parterna bygger därför upp förutsebarhet 

och en trygghet i att kontraktet inte står och faller med ett misstag. För misstag sker, 

med eller utan oaktsamhet. Det skulle även kunna handla om en tredje parts misstag 

som inte har något att göra med den ursprungliga relationen, utöver det faktum att den 

indirekt påverkas.
65

  

 

Den sista relationsmässiga avtalsnorm som ska nämnas i detta arbete är anständighet. 

Det finns en skyldighet att förfara lämpligt och ändamålsenligt.
66

 Precis på samma 

sätt som ”skälig tid” kan innebära två veckor liksom två månader, är den exakta 

betydelsen av att uppträda lämpligt, självklart beroende på omständigheterna. Vad 

som är lämpligt för ett företag kan vara ytterst olämpligt för ett annat. Det kan även 

handla om tid. Att ta en omväg under en istransport mitt i juli är helt klart mindre 

lämpligt än vad det är i december. Det skulle heller inte vara särskilt ändamålsenligt, 

med tanke på att köparen antagligen vill att isen ska ha egenskaperna av just is, vilket 

inte kommer vara fallet om den smälter.  

 

5.2.1 Lojalitetsplikt 

Lojalitetsplikten är inte en specifik relationsmässig norm, dock präglas normerna av 

lojalitetsplikten. Detta i och med att alla normer har som syfte att främja ett fortsatt 

samarbete med en och samma part.
67
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Grundentanken med lojalitetsplikten, är att parterna i avtalsförhandlingar ska kunna 

lita på varandra, beakta motpartens intressen. Den ska även motverka illojalt 

handlande. Förtroendeförhållandet som föreligger mellan parterna innefattas således 

av lojalitetsplikten. Lojalitetsplikten bidrar till ett behagligt förhandlingsklimat och 

hjälper även parterna att uppnå det avtalade ändamålet. Detta innebär att 

lojalitetsplikten utgör riktlinjer för parterna angående deras beteende och handlande 

gentemot varandra, men den kan även få betydelse när det gäller avtalstolkning. 

Lojalitetsplikten kan inte begränsas till ett specifikt partnerförhållande, eftersom den 

omfattar de flesta angelägenheter. Därmed kan vårdplikt, informationsplikt och 

tillsynsplikt innefattas i lojalitetsplikten. I vissa fall ska även sekretess och 

tystnadsplikt räknas in, även om detta inte framgår av avtalet.
68

 

 

I ett avtalsförhållande mellan två parter existerar en lojalitetsplikt enligt den svenska 

rätten, dock finns detta inte reglerat i någon generell lagstiftning. Eftersom det saknas 

lagreglering gällande lojalitetsplikten finns det ingen klar bild angående hur långt den 

sträcker sig. För att bedöma detta måste händelseförloppet innan avtalsslutet för det 

aktuella avtalet uppmärksammas. Det som bör beaktas vid bedömningen av 

lojalitetspliktens utsträckning är: avtalstypen, vidtagna åtgärder, parternas nytta av 

avtalet samt vilka kostnader som uppkommit. Innebär avtalet ett högt risktagande för 

någon av parterna utökas även lojalitetsplikten, och ett långvarigt avtal bidrar till en 

mer långtgående lojalitetsplikt parterna emellan. 
69

  

 

En lojalitetsförpliktelse kan uppkomma redan innan parterna är bundna av ett avtal. 

Typiska situationer när detta kan inträffa, är när parterna påbörjat förhandlingar och 

tagit kontakt med varandra med avsikten att ingå ett avtal. Det går dock inte att 

avgöra exakt när en förpliktelse uppkommer utan det beror på avtalstypen och 

omständigheterna i det specifika fallet. Vid avtalets ingående innebär lojalitetsplikten, 

trots att lagregler saknas, att parten är skyldig att vid en viss tidpunkt iaktta sina 

motparters intressen. Detta sker genom att informera och klargöra alla omständigheter 

som är betydelsefulla, för motparten, för att avtalet ska komma till stånd. Skulle den 

ena parten ignorera sina skyldigheter att upplysa motparten angående omständigheter 
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som är viktiga för ingåendet av avtalet, kan skadeståndsskyldighet infalla. Det kan 

även bidra till ogiltighet enligt 3 kap. avtalslagen, mer specifikt som svek enligt 30 § 

eller stridande mot tro och heder enligt 33 §. Reglerna angående jämkning i 36 § kan 

också bli aktuella. Vid avtalets ingång anses även undersökningsplikt föreligga utöver 

den upplysningsplikt som tidigare nämnts.
70

 

 

När avtalsförhållandet upphör brukar lojalitetsplikten i normala fall också upphöra, 

men i vissa fall kvarstår den. Exempel på situationer är om garanti eller service har 

lämnats på den levererade anläggningen. Det kan även handla om att eventuell 

utrustning som finns hos den ena parten ska återställas till den andra parten vid 

avtalets upphörande. I dessa situationer fortsätter lojalitetsplikten att gälla och det 

innebär att parterna måste uppmärksamma den andres intressen och inte skada denne 

på något sätt, varken ekonomiskt, genom smutskastning eller liknande. Vid avtal som 

ingås i rådgivnings- och annan konsultverksamhet, är den fortsatta lojalitetsplikten 

extra viktig. I de här fallen innefattar lojalitetsplikten, att den ena parten som har fått 

kännedom om viktiga omständigheter måste informera motparten om dessa, trots att 

samarbetet upphört. Hur långt upplysningsplikten sträcker sig kan enbart avgöras 

utifrån en bedömning av omständigheterna i det särskilda fallet, men huvudregeln är 

som sagt att parterna inte är bundna av lojalitetsplikten när avtalet har upphört.
71

  

 

Sammanfattningsvis är det svårt att avgöra hur långt lojalitetsplikten sträcker sig och 

exakt vad den omfattar. Det finns bara ett område där det finns vägledning genom 

praxis angående lojalitetsplikten och det är inom konkurrerande verksamhet vid 

anställningsförhållanden. Lojalitetspliktens riktlinjer kan ibland vara abstrakta och 

oförutsebara.
72

 I avtalet ska parternas förpliktelse regleras i största möjliga mån, för 

att inte lämna rum för missuppfattningar och egna tolkningar. Om man lämnar stora 

luckor i avtalet för att sedan låta lojalitetsplikten fylla upp dem, kan det vara svårt för 

parterna att veta vilka rättigheter och skyldigheter de har. Men med hjälp av den 

förutsebarhet som lojalitetsplikten genererar kan detta undvikas. Utan förutsebarhet 

blir det svårt för parterna att planera och fullgöra avtalet, eftersom förutsättningarna 
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skulle kunna ändras hur som helst. 
73

 Ett åsidosättande av lojalitetsplikten utgör inte 

alltid ett avtalsbrott. Men för att undvika att det rubriceras som avtalsbrott, ska 

parterna alltid försöka beakta den andra partens intresse och inte handla på ett sätt 

som kan skada motparten. 
74

 

 

5.3 Relationsavtal vs konventionella avtal 

Normerna i avsnitt 5.2, är grundläggande när det kommer till relationsmässiga 

kontrakt. Det blir dock snart för läsaren ganska tydligt, om det inte var känt sedan 

tidigare, att normer är beroende av de sammanhang som de sätts i. En tolkning av 

dem, kan därför bli krånglig, liksom att sedan agera i enlighet med denna tolkning. 

För att handla rättvist, måste inte då frågorna ”Vad är rättvist?” eller rentav ”Vad är 

rättvisa?” ställas? Om relationsmässiga kontrakt har en filosofisk prägel, kan det 

tyckas märkligt att affärsmän världen över, väljer dessa över konventionella kontrakt i 

vilka förhållningssättet till det mesta framstår klarare. Anledningarna är emellertid 

inte lika besynnerliga om affärsrelationen i sig ses som en relation mellan människor 

och inte enheter. Snarare ter sig fasta bestämmelser nedskrivna på papper som ett 

hinder i praktiken.
75

  

 

Det viktigaste argumentet till att skriva detaljerade avtal, är att det vid en eventuell 

tvist går att bevisa exakt vad som har blivit bestämt. Det kan även vara fördelaktigt 

för parternas egen framtida referens, för att exempelvis undvika en leverans av en blå 

produkt istället för en gul. Båda argumenten indikerar att det ska vara möjligt att 

straffa motparten om han inte håller sig till vad han lovat. Alternativt antyder det en 

större eller mindre rädsla att åläggas legala sanktioner, för det fall att den egna 

prestationen inte är tillfredställande. Argumenten saknar dock större betydelse i 

praktiken, eftersom det mycket sällan blir aktuellt med tvister tillräckligt stora för att 

avtalshänvisningar och inblandning från utomstående ska krävas.
76

 Dessutom undviks 
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gärna inblandning av speciellt jurister
77

, eftersom de har en tendens att endast ha 

avtalet och dess koppling till gällande rätt i åtanke vid en bedömning av situationen – 

”They just do not undestand the give-and-take needed in business”.
78

 När Macaulay 

skrev sin uppsats Non-contractual relations in business tog han hjälp av 68 affärsmän 

och jurister för att få information från det faktiska affärslivet. Gällande tvister och 

avtalshänvisningar fick han följande svar:  

 

”If something comes up, you get the other man on the telephone, and deal 

with the problem. You don’t read legalistic contract clauses at each other 

if you ever want to do business again. One doesn’t run to lawyers if he 

wants to stay in business because one must behave decently.”
79

 

 

Ett kontraktsbrott är med andra ord inte lika allvarligt i praktiken som det anses vara 

på pappret och om kontraktsbrottet i sig inte är betydelsefullt, måste även kontraktet i 

sig anses ha mindre värde. Många anser, att alltför detaljerade och välplanerade avtal 

verkar hindrande för en bra affärsrelation, eftersom de lämnar lite flexibilitet för båda 

parterna, vilket i sin tur antyder avsaknad av tillit.
80

 Tillit är en viktig del när det 

kommer till de relationsmässiga kontraktsnormerna. Utan tillit kan det inte uppstå ett 

avtalsförhållande där relationen är mittpunkten, vilket uppenbarligen är vad de flesta 

affärsmän föredrar.
81

 Ytterligare en bidragande faktor till att konventionella kontrakt 

ifrågasätts, är faktumet att parterna i en ömsesidig affärsrelation, endast förlorar på att 

inte göra sitt bästa för att tillgodose den andres behov. Ett samarbete påbörjas på 

grund av ett gemensamt mål, vilket innebär att båda parter måste prestera för att nå 

sitt egna mål med förbindelsen. Det är därför osannolikt att den ena parten får sin del 

av avtalet uppfyllt, men inte den andra.
82

  

 

De sedvanliga kontrakten anses ofta onödiga, också på grund av att det finns 

sanktioner som hänförs till relationskontrakten, det vill säga som blir aktuella vid 
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åsidosättandet av ovanstående normer.
83

 Några av sanktionerna har nämnts tidigare, 

som exempelvis företagets rykte på marknaden. En annan repressalie är att vara 

tvungen att hitta en ny affärspartner. Om ett relationsmässigt kontrakt bryts, måste 

företaget skapa ett nytt kontrakt med någon annan om affärerna ska fortgå. Att hitta 

en ny partner är egentligen inte att klassificera som en enskild sanktion, eftersom det 

har en mängd olika konsekvenser. Det är både ekonomiskt kostsamt och värdet på 

företaget kan påverkas.
84

 Exempelvis om standarden på råvarorna minskar. Låt oss 

säga att företag A och B har en bra relation som genererar mycket bra sittmöbler i trä. 

Detta beror på att A är duktig på förädling och B levererar fint virke. De blir dock 

osams och A måste hitta en ny leverantör och under tiden som letandet pågår måste 

tillverkningsfarten minskas och A förlorar pengar. Efter en inte alltför lång tid hittar 

A leverantören C, som är en duglig samarbetspartner men som inte kan leverera 

samma goda kvalitet som B. A kan nu fortsätta sälja sina sittmöbler, men eftersom de 

inte längre håller samma standard sjunker försäljningssiffrorna. A har självfallet otur 

och det är mycket möjligt att det kan hitta ett företag som är lika bra som B. Det är 

dock fortfarande en möjlig risk som företag måste ta hänsyn till i relationsmässiga 

avtalsförhållanden.
85

  

 

Trots alla nackdelar med strikta, välplanerade avtal, finns det självfallet fördelar med 

att ha en sådan handling att referera till. Situationer när avtalen får en viktig roll är 

främst när de ger tydliga fördelar. Det kan till exempel handla om ett komplicerat 

köp, där det finns så mycket information att beakta, att det inte kan anses rimligt att 

någon ska hålla reda på alla omständigheter. Vid sådana köp, handlar det dock inte 

om att ha bevis för en eventuell tvist, utan snarare om ett hjälpmedel för att underlätta 

parternas prestationsuppfyllelse. En annan typ av fall där det är fördelaktigt med 

specifika kontrakt, är då en försummelse av avtalet kan innebära rent av katastrofala 

konsekvenser. Det kan handla om att ett varv levererar en defekt färja, som senare 

sjunker med 500 människor ombord. Här gäller emellertid någon slags blandning av 

relationskontrakt och traditionella kontrakt – parterna inser att mycket står på spel och 
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måste på grund av de affärsmässiga normerna se till att motparten kan styrka 

händelseförloppet helt eller delvis.
86
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6   Omförhandling, bundenhet och förutsebarhet 

 

6.1 Omförhandling och relationsavtal 

I och med relationsmässiga avtal sker omförhandling liberalt. Att åtgärda ett 

potentiellt dröjsmål, görs enkelt genom att ändra leveranstid. Det är, som tidigare 

påpekats, inte den exakta ordalydelsen som är viktig, utan vad parterna önskar få ut av 

uppgörelsen, det vill säga det huvudsakliga ändamålet. Exempelvis är 

entreprenadavtal generellt väldigt flexibla. En önskan om utökad flexibilitet återfinns 

också i affärslivet överlag, eftersom det ses som en smidig lösning om 

omständigheterna ändras. Alternativet till omförhandling är mer eller mindre en 

förmåga till att förutsäga framtiden, eller göra en kvalificerad gissning om utfallet. 

Omförhandling har med andra ord utvecklas av avtalsparter, som ansett att det funnits 

bättre lösningar på avtalsproblem än de som föreslås genom deras ursprungliga 

överenskommelse.
87

 Dock finns det djupt inpräntade principer inom juridiken, som 

kan tolkas som motsägande gentemot de regler som förespråkar omförhandling. Två 

av dessa är förutsägbarhetsprincipen och principen om bundenhet till ett löfte.  

 

6.2 Pacta sunt servanda och förutsebarhetsprincipen 

Omförhandling innebär inte ett nytt anbud och accept, så länge huvudramarna för 

avtalet kvarstår. Dock betraktas de nya villkoren som ett nytt avtal.
88

 Vid 

omförhandling av avtalsvillkor kan det därför vara svårt att bedöma värdet på 

bundenhet till ett löfte, eller löfte om bundenhet. I fråga om bundenhet måste även 

förutsebarhetsprincipen vägas in. Bundenheten benämns ofta pacta sunt servanda. 

När villkoren ändras, bryts bundenheten vid de gamla villkoren och uppstår för de 

nya.
89

 Om pacta sunt servanda är strikt gällande, är avtalet redan obsolet, helt enkelt 

på grund av att avtalet inte har hållits. Detta kan ha sina fördelar genom att 

förutsebarheten ökar. Antingen fullföljer vi vår prestation, eller så gör vi det inte, och 

då gäller exakt de påföljder som vi avtalat om. Dock fungerar den inställningen endast 

i en värld där allt är svart eller vitt. Kurt Grönfors skriver i Avtal och omförhandling 

att pacta sunt servanda är ett öppet begrepp, vilket innebär att det måste preciseras 

                                                        
87 Grönfors, Kurt. Avtal och omförhandling. S.22-23, 27, 33, 44, 53, 59, 89, 93-94, 96. 
88 Grönfors, Kurt. Avtal och omförhandling. S.12.  
89 Grönfors, Kurt. Avtal och omförhandling. S.37.  
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med andra regler och sammanhang för att fungera
90

 – ”Vatten är vått, klot är runda 

och avtal skall hållas.”.
91

 De andra reglerna kan bestå av rättsregler, både nationella 

och internationella, merkantila sedvänjor och praxis. Vidare hävdar Grönfors att 

påståendet att avtal ska hållas, aldrig kan vara ett framstående argument mot en 

villkorsändring om själva avtalsinnehållet anses vara det viktigaste. Om det skulle 

visa sig att en part har svårt att exempelvis leverera till den bestämda tiden, men att 

huvudförpliktelsen är just att leverera varan, uppfylls pacta sunt servanda till större 

grad om kontraktet omförhandlas. Då kan en leverans trots allt ske avtalsenligt och 

hävning eller skadestånd slipper åberopas.
92

  

 

Bundenhetskänslan baseras även på relationens tänkta längd. Det är rimligt att det 

förväntas en stramare åtlydnad vid förutsebarhetsprincipen samt principen om 

avtalsbundenhet vid avtal som sträcker sig över en kortare tid. Det händer helt enkelt 

mindre på vägen, färre naturliga förändringar. Ju längre tid en affärsrelation pågår, 

desto svårare blir det att förutspå resultatet. Därmed ökar behovet av 

anpassningsmöjligheter. En smidig lösning är därför bearbetning av avtalet, istället 

för att sitta med ett inaktuellt avtal.
93

 Viktigt att påpeka är emellertid att alla 

avtalsvillkor inte kan jämkas. Skulle inget ursprungligt innehåll kvarstå, kan likväl ett 

nytt avtal författas. Respekt måste också ges den risk som parterna eller parten 

utsätter sig för genom förbindelsen. Vid ett rättsläge där allt är möjligt att förändra, 

skulle måttlig energi läggas ner på den ursprungliga handlingen, vilket i sin tur leder 

till klandervärd förutsebarhet och säkerhet för båda parter.
 94

  

 

En välavvägd balans mellan bundenhet och jämkningsmöjligheter är därmed att 

föredra.
95

 Det är viktigt att kunna omförhandla avtal och avtalsvillkor om det visar sig 

att händelseförloppet hitintills kräver det, för att ändamålsuppfyllelse ska kunna ske. 

Emellertid måste även försiktighet med omförhandling iakttas, så att inte parterna 

hamnar i alltför stor ovisshet. Detta är nämligen inte endast en otrygghet, utan ger 
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även avtalsrelationen en oseriös karaktär, vilket inte är fördelaktigt för framtida 

affärer.
96

  

                                                        
96 Grönfors, Kurt. Avtal och omförhandling. S.22-23, 27-28, 44, 48, 85, 94. 
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7   Analys 

 

7.1 Inledning 

Vi är därmed färdiga med framförandet av den information som vi känner har varit 

nödvändig för att kunna förklara och eventuellt lösa vårt ursprungliga problem: På 

vilket sätt försvårar de olika systemen avtalstolkning och varför? Kan regelsystemen 

sammanlänkas och i sådant fall, på vilket sätt? Därför ska vi nu måla upp fallets alla 

omständigheter, precisera problemen och därefter försöka lägga fram en lösning.  

 

7.2 Synen på avtalet och parternas beteende 

7.2.1 Det juridiska perspektivet 

Som vi visat ovan, är det rättsliga läget i vårt exempelfall relativt självklart. Det finns 

tillräckligt mycket konkret lagtext som talar om vad som gäller vid den typen av 

försening. Det finns ett antal tydliga utfall: hävning, vite, avhjälpande eller 

skadestånd, beroende på vad parterna kommer överens om. Dock kvarstår frågan om 

parterna alls kan komma överens.  

 

Konsekvenserna av omförhandlingen, eller ändringen av leveransvillkoren är inte 

betydelsefulla, eftersom de nya villkoren i praktiken behandlas som om de varit där 

från början. I kapitel 6 förklaras, att även om nyformuleringar snarare är tillägg till det 

gamla avtalet, beaktas de som nya anbud. Dock krävs ingen ny accept, utan detta görs 

indirekt genom att tillägget godkänns. Med andra ord räknas varje nytt datum som 

Småkakan och Muttern kommer överens om, som det ursprungliga.  

 

7.2.2 Det relationsmässiga perspektivet 

Ur relationsmässigt perspektiv ser situationen annorlunda ut, eftersom det inte är den 

specifika ordalydelsen som har störst betydelse. Datum och därmed frågan om 

dröjsmål uppstått eller inte är inte väsentligt, utan frågan är istället hur dröjsmålet 

uppstod. Huvudändamålet med relationsmässiga kontrakt är att upprätthålla ett bra 

förhållande mellan de inblandade företagen och att alla involverade ska känna 

trygghet i att övriga parter verkar för att uppnå det önskade resultatet. Därför är det 
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viktigare att undersöka Mutterns beteende som gjorde att maskinen levererades för 

sent.  

 

För att visa på den negativa effekt som Mutterns agerande har på avtalsförhållandet, 

använder vi oss av de relationsmässiga kontraktsnormerna. Först ska vi förklara 

betydelsen av rättvisan vid avtalsingåendet. Överenskommelsen slöts i december 

2001. Med tanke på att de tekniska problemen uppstod redan innan uppdraget hann 

påbörjas, ser vi det som högst otroligt att Muttern inte hade några misstankar om det 

tekniska haveriet. Detta sköt upp leveransen ett helt år. Visserligen skulle det kunna 

vara fråga om en osannolik olycka eller liknande. Småkakan känner kanske själv att 

det vill skjuta på leveransen, exempelvis för att Mutterns problem ska vara löst 

tillfullo innan det försöker igen. Detta för att undvika vad som hände våren 2003, 

nämligen upprepade försök som misslyckades. Dock är ett år, oavsett typ av maskin, 

mycket lång tid för teknisk problemlösning hos ett aktivt företag. Det indikerar att det 

rör sig om en långvarig period av bekymmer även innan avtalet med Småkakan.
97

 Om 

detta visar sig vara fallet, har kontraktslutet mellan parterna stridit mot rättvisenormen 

i och med att Muttern haft information som eventuellt kunnat påverka Småkakans 

beslut om att ingå avtal negativt.  

 

Enligt integritetsnormen ska avtalande parter även vara ärliga under processens gång. 

De ska därmed, precis som vid avtalets ingående, meddela motparten om det uppstått 

problem som skulle kunna påverka händelseförloppet och därmed kanske också 

ändamålet för samarbetet. Vid ett första försök, som Mutterns den 10 januari 2003, 

finns det inte alltid någon övrig information att tillgå. Småkakan är en ny kund och 

det kan te sig, att det Småkakan önskar är ett specialarbete. Ett misstag bör därför 

köparen ha överseende med. Dock sker samma misstag fyra gånger och som ett 

professionellt företag borde Muttern själva inse, att deras tillvägagångssätt är 

bristande. Det som kan krävas av Muttern är att det utreder de bakomliggande 

faktorerna och meddelar Småkakan om vilka dessa är. Detta för att problemet ska 

kunna lösas gemensamt. För om Småkakan är medvetna om att allting inte går som 

planerat, kan det göra vad det kan för att hjälpa situationen, även om det bara innebär 

att vara tålmodiga. I sin tur, om Muttern vet om att det kan få mer tid, minskar 

                                                        
97 Uppgift från vice vd för Småkakan. 
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stressen och chansen ökar för ett lyckat nytt försök. Även om problemet inte härrör 

från Muttern, utan en tredje part, är det fortfarande viktigt med öppenhet och ärlighet. 

För Småkakan spelar det egentligen mindre roll vem som bär skulden, dess maskin 

kommer ändå inte vara färdig i tid. Vad vi kommit fram till är därför, att med en 

högre andel integritet i Mutterns agerande hade det inte behövts fyra nya försök för 

färdigställandet.  

 

Vad som sagts om integriteten omfattar även de viktigaste punkterna vad gäller 

parternas solidaritet. Småkakan har uppenbarligen gjort vad det har kunnat för att 

förhållandet inte abrupt ska avslutas, med tanke på den givmilda inställningen till 

extra tid. Tråkigt nog, handlar inte Muttern som Småkakan, vare sig gällande 

integritet eller solidaritet. Visserligen ger Muttern inte upp, och fullgör tillslut sin del 

av avtalet, dock anser vi att kvaliteten på dess försök inte varit av den typ som kan 

beskrivas med “det bästa möjliga”. 

 

Anständighetsnormens åtlydnad i vårt exempelfall är något svårare att bedöma, 

eftersom det handlar om lämplighet i förfarandet samt ändamålsenlighet. Som nyss 

nämndes, uppfylls avtalsvillkoren tillslut, maskinen blir levererad och anses 

funktionsduglig; det måste därmed sägas att Muttern trots allt betett sig 

ändamålsenligt. Huruvida det ändamålsenliga beteendet varit lämpligt eller ej, är dock 

tvivelaktigt. Lämpligheten går emellertid i det här fallet att hänföra till solidaritet- och 

integritetsnormerna - att agera lämpligt för Muttern hade inneburit självrannsakan, 

ärlighet och öppenhet - och som vi nämnt ovan anser vi att Muttern åsidosatt detta.  

 

Vad som hittills förklarats har förhoppningsvis givit en förståelse för hur avtalen i sig 

ser ut, samt hur de antagligen uppfattas av de inblandade parterna. Vad vi önskar att 

läsaren uppfattat är, att det är en stor skillnad på synen på avtal. Det beror på om det 

ses avtalsrättsligt eller med hjälp av affärsmässiga normer. 
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7.3 Om avtalsbrott föreligger 

7.3.1 Det juridiska perspektivet 

Småkakan är vid slutet av vårt exempel en aning irriterad och vägrar att betala, vilket 

är anledningen till att tvisten uppstår. Har Småkakan rätt till irritationen? Har Muttern 

begått kontraktsbrott?  

 

Enligt standardavtalet NLM, är Muttern i dröjsmål av den simpla anledningen att 

maskinen inte finns till Småkakans förfogande den 20:e april utan först den 30:e juni - 

med andra ord ett klassiskt avtalsbrott i och med att den avtalade tiden inte 

respekteras. Eftersom vi tidigare framställt att omförhandlade villkor gäller som om 

det vore ett nytt avtal, räknas dröjsmålet från den senast avtalade dagen när SAT-

testet skulle varit godkänt, det vill säga den 20:e april. Överlag är reglerna i NLM 

tillräckligt klara, för att det inte ska finnas någon möjlighet till en annan tolkning. 

 

Om köplagen är den primära regleringen, kan det inte bli tal om dröjsmål i detta fall. 

Det är inte tidpunkten för den tänkta och faktiska leveransen som är det centrala, utan 

tidpunkten för felets upptäckande och avhjälpande. Det ursprungliga felet upptäcktes 

redan i början av 2002 och klarades inte upp förrän i juni 2003, vilket vi inte anser är 

inom den skäliga tid som avhjälpning ska ske. Avtalsbrottet är att Muttern har 

levererat en felaktig vara. Att avhjälpandet inte gjorts i tid innebär inte dröjsmål, utan 

ses som att den levererade varan förblir felaktig och ingenting gjorts för att åtgärda 

detta. En köpare som fått en bristfällig vara har enligt köplagen rätt till antingen 

prisavdrag eller hävning, vilket är just vad Småkakan kan begära i detta fall, se avsnitt 

3.2. För att Småkakan emellertid ska få rätt, måste det uppmärksammade felet ha 

meddelats Muttern inom skälig tid.  

 

7.3.2 Det relationsmässiga perspektivet 

När det gäller den relationsmässiga aspekten är det inte en fråga om ett kontraktsbrott 

har skett eller inte. Här handlar det istället om att diskutera tidpunkten för brottet. Har 

tidpunkten över huvud taget betydelse? Vad för typ av sanktion det blir tal om och 

vem bestämmer den? Är det värt att bedriva frågan om en sanktion?  
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En exakt tidpunkt är sällan viktig att bestämma när det gäller relationskontrakt. 

Möjligtvis är det väsentligt om åsidosättandet av avtalsvillkoren och normerna 

påverkar motparten negativt vid ett specifikt tillfälle. Exempelvis: Småkakan behövde 

maskinen till att tillverka pepparkakor. Mutterns avtalsvidriga förfarande medför att 

Småkakan inte får tillgång till maskinen förrän i mitten av december. Då skulle 

tidpunkten ha betydelse, eftersom det är grundläggande att se till motpartens intresse. 

I detta fall är det att sälja så mycket pepparkakor som möjligt.  

 

Tidpunktbestämmande är inte heller betydelsefullt på grund av den avspända 

inställningen till förseningar i relationsavtal. Det är oftast viktigare att hålla sig till 

avtalsinnehållet som helhet än till en tidpunkt. Vad som däremot är intressant att 

undersöka, är en tidsrymd och parternas beteende under denna. Enskilda händelser är 

som sagt inte särskilt betydande. Sker de emellertid vid upprepade tillfällen under en 

lång tid, kan det i stället vara ytterst relevant. Det indikerar nämligen ett opålitligt 

beteende, vilket är ogynnsamt när det gäller avtal i ”beteendedimesionen”.  

 

Sanktioner som kan bli aktuella är ekonomiska ersättningar som exempelvis 

prisavdrag eller framtida rabatter. Hävning är en dålig lösning, eftersom det 

antagligen skulle leda till att Småkakan och Muttern slutar att göra affärer med 

varandra. Ur ett relationsmässigt perspektiv värdesätts samarbetet och hävning 

innebär att affärsrelationen avslutas. Kostnaderna som uppstår om samarbetet 

avslutas, både ekonomiska och relationsmässiga, är sällan värda lika mycket som 

produkten och dess bikostnader. Detta gäller oavsett om hävningen kommer till stånd 

genom rättegång eller genom förhandling utanför rättsväsendet. 

 

Parterna bestämmer sanktionen själva, beroende på vad de anser rimligt baserat på 

omständigheterna. Om vi tar för givet att parterna värdesätter sin relation till 

varandra, kan det vara lika vanligt att den felande parten åberopar sanktionen som att 

den utsatta gör det. Gällande Muttern och Småkakan skulle det kunna röra sig om att 

Muttern tar kontakt med Småkakan och erbjuder kompensation. Det kan även 

innebära att Småkakan ber om att få ett större avdrag på nästa beställning.   
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7.4 Att hålla inne betalning 

7.4.1  Det juridiska perspektivet 

Att hålla inne betalning är egentligen bara ett alternativ vid ett relationsmässigt avtal. 

NLM är, som tidigare beskrivits i avsnitt 3.1, väldigt strikt när det kommer till 

köparens skyldighet att betala när säljaren slutfört sin del av avtalet. Om Småkakan 

skulle hålla inne betalningen i ett sådant fall, kommer de själva i dröjsmål. Detta 

innebär tillslut att parterna byter dröjsmålsersättning med varandra. Vi anser att den 

typen av lösning inte är fördelaktig för någon och ytterst onödig.   

 

Ur köplagens perspektiv är det ännu sämre att hålla inne betalningen, eftersom 

Muttern fullgjort sin prestation genom att åtgärda felet och först därefter skickat 

fakturan. Om Småkakan då undanhåller betalning, begår de kontraktsbrott och 

resultatet blir en ökad utgift - istället för att bara betala för maskinen, måste även 

pengar läggas på sanktionskostnaden.  

 

7.4.2  Det relationsmässiga perspektivet 

Eftersom ett relationskontrakt präglas av normerna rättvisa, solidaritet, integritet och 

anständighet ser vi det som en logisk utveckling för Småkakan att hålla inne 

betalningen när Muttern inte hållit sig till dessa normer. På grund av att det 

relationsmässiga avtalet övertrumfar andra regleringar, existerar inget egentligt hot 

om dröjsmålsersättning eller dylikt. Det är viktigare att komma till en gemensam 

lösning. Att åberopa dröjsmål skulle vara mycket kontraproduktivt. Dessutom är det 

en fördel för förhandlingsproceduren om Småkakan låter bli att betala. I 

ursprungsläget har nämligen ingendera parten fått vad de velat. Muttern har inte fått 

betalt och Småkakan känner sig illa behandlad. Det blir därför lättare att komma fram 

till en rättvis lösning om båda fortfarande har något som den andra vill ha, i detta fall 

pengar respektive kompensation. Om Småkakan istället betalar direkt, försvinner 

Mutterns förhandlingsvilja till viss del, varför förhandla om något som det redan fått. 

Med andra ord rubbas maktbalansen och Småkakan riskerar att få betydligt sämre 

villkor.  
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Att hålla inne betalningen leder därför till den, enligt vår mening, bästa lösningen om 

det kan anses att två parter har ett relationskontrakt. Det ställer parterna på en jämn 

nivå och leder till den mest rättvisa utfallet. Vid lagreglering eller 

standardavtalsreglering finns det ingen fördel att låta bli att betala, när den beställda 

varan blivit levererad eller ett fel blivit avhjälpt. Det leder endast till osämja och 

eventuella extrakostnader.  

 

7.5 Problem och lösningsförslag 

7.5.1  De problem som vi anser finnas 

De svårigheter som vi anser finnas i dag, är först och främst att ett avtalsförhållande 

påverkas av tre olika regelsystem. Dels har vi lagen, som är rötterna på, vad vi kan 

beskriva som, ett avtalsträd. Dels har vi även stammen eller kontrakten, som baseras 

på lagar. Kontrakten behöver lagarna, men ses samtidigt som en egen enhet. Sist men 

inte minst har vi trädets relationskontraktuella grenar, vilka har sitt ursprung i 

kontraktet som i sin tur härstammar från gällande rätt. Även om det ibland kan verka 

som att de relationsmässiga lösningarna är oavhängiga av tidigare bestämmelser, 

skulle de relationsmässiga kontrakten vissna och dö utan näring från lagen. Men, 

faktumet att de tre regelsystemen bygger på varandra, innebär inte att de inte kan 

motsäga varandra. Köplagen är till exempel dispositiv och när det gäller avtal gäller 

avtalsfrihet. Relationsnormerna är i sig inte dispositiva, men ändock tolkningsbara, 

vilket gör att det inte alltid är relevant att använda sig av en viss norm - det beror på 

omständigheterna. Det är ju exempelvis omöjligt att vara ärlig om något som ingen 

vet något om. Detta genererar följande: Låt oss säga att köplagen säger att regel X 

gäller. Men eftersom X är dispositiv kommer parterna överens om villkor Y genom 

avtal. Y fungerar dock inte i praktiken och därför väljs tillvägagångssätt Z. Efter att 

ha läst vår uppsats, hoppas vi att det är självklart vilket som kommer vara den 

slutgiltiga och gällande bestämmelsen. Vid domstolstvist gäller Y, om inte Y strider 

mot X, men i praktiken gäller Z med väldigt få undantag. Problemet är att den 

allmänna uppfattningen är att lagen ska följas och att det på grund av detta endast är 

X och alternativt Y som är godkända alternativ och vad som fungerar.  
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7.5.2 Förslag på lösningar 

För att minska osäkerheten om X, Y eller Z gäller, måste de avtalande parterna få 

förståelse för hur de tre regelsystemen bygger på varandra. Det gäller även samhället i 

stort, eftersom handeln påverkar samhället och samhället påverkar handeln. För 

oavsett vilket regelsystem som kommer att väljas, är det lika mycket accepterat och 

användbart som de andra två systemen. 

 

För att skapa förståelse och acceptans för vardera av de tre regelsystemen, anser vi att 

de inblandade måste börja granska det egna beteendet och sammankoppla det med 

vad som passerar i avtalsrelationen. För att förenkla granskningen, anser vi att det kan 

vara på tiden med en ny avtalslag, eftersom allmänheten sätter stor tillit till lagtexten 

och dess innehåll. Kan människor i allmänhet påverkas blir steget kortare att sedan 

förändra parternas inställning. Åsikten hos samhällets representanter och invånare har 

faktiskt betydelse. Exempelvis när det handlar om ett företags rykte, vilket vi kunde 

se tydligt förra året i och med hästköttsskandalen. Findus blev uthängt i media. Men 

det var inte bara konsumenter av Findus-produkter som spred nyheten om deras 

oärlighet, utan även de som inte köpt produkterna. Just därför är det viktigt att inse, 

att vad ett företag gör, varför och vad det resulterar i kommer att vara viktigt ur ett 

relationsmässigt perspektiv. Det är onödigt att hamna i tvist baserat på “dåligt” 

beteende eller åsidosättande av förväntat beteende. På samma sätt som det är viktigt 

för gemene man att påminna sig själv om att vara snäll, omtänksam och så vidare, är 

det därför viktigt för avtalande parter att uppmärksamma de relationsmässiga 

normerna som har samma syfte. Viktigt att uppmärksamma är dock att ett beteende 

måste anpassas efter avtalspart.  

 

Kan vi få in delar av relationskontrakten i gällande rätt, tror vi att förståelsen kommer 

att öka. Fler affärsmän och kvinnor kommer välja att ta hänsyn till normerna i sina 

avtal. När samarbetet och dess relation värderas mer av parterna, kommer färre tvister 

att uppstå. Eftersom en part inte vill riskera att förlora ett bra samarbete enbart för att 

en leverans blir försenad två dagar, kommer acceptansen som sagt öka och bidra till 

färre tvister. Dock finns det situationer där båda parter redan är medvetna och 

försöker att agera enligt ett relationskontrakt. Ändå lyckas de bli oeniga till den grad, 

att den enda utvägen är att blanda in utomstående för att avgöra utfallet.  
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Tvister kommer med andra ord alltid att finnas, eftersom människor helt enkelt blir 

osams och i dessa lägen anser vi inte att relationsmässiga avtal kommer att ha någon 

inverkan. Möjligtvis kommer de påverka affärsförhållandet till den tidpunkt då en av 

parterna känner att värdet av en tvist väger upp för värdet av relationen. 

 

För att kunna utveckla och ta fram en ny lagstiftning, skulle lagstiftaren kunna ta hjälp 

av personer som dagligen, i praktiken, arbetar med dessa typer av avtal.
98

 Dessa 

personer besitter kunskap om hur det faktiskt går till och vad som behöver göras för 

att få till ett fungerande samarbete. De flesta vet att även om en situation ska lösas på 

ett rent teoretiskt, det vill säga juridiskt sätt, finns det massor av relationsmässiga 

faktorer som kan komma att spela in. Eftersom den teoretiska lösningen ibland inte 

omfattar dessa faktorer, måste lagstiftare och dylika även få insikt i hur det rent 

praktiskt går till för att kunna utforma en mer effektiv lag.  

 

Givetvis finns det risker med att låta utomstående vara med och stifta lagar. Det kan 

påverka rättssäkerheten, och därmed förutsebarheten, om de rådfrågade affärsmännen 

har en alltför otillräcklig förståelse och inblick i hur juridik fungerar. I dagens läge har 

vi utvalda personer, som har vårt förtroende, som stiftar lagar. Detta bidrar till att 

ingen ska kunna utforma en lag utifrån sitt eget intresse. Vi ska veta våra rättigheter 

och skyldigheter och dessa ska inte ändras hela tiden, vilket är anledningen till att 

rättssäkerheten värderas högt när det kommer till lagstiftning. Att låta exempelvis 

affärsmän vara med och utforma lagar, kan ses som att rättssäkerheten faller. Vi kan 

inte längre veta att dessa personer inte kommer att värdesätta sina egna intressen 

istället för att se till hela befolkningens intresse. Därför måste dessa personer besitta 

åtminstone viss juridisk kunskap och de kommer självklart inte själva att ha hela den 

beslutande makten, utan de kommer tillsammans med de personer som redan har vårt 

förtroende lägga fram nya förslag och fatta beslut. De som besitter den praktiska 

kunskapen, kan ge lagstiftaren inspiration och få denne att se nya lösningar till 

problemet. 

 

                                                        
98 Detta är även en teori som MacNeil framför i Relational contract: What we do and do not know. S. 
518. 
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Det finns även andra alternativ som kan hjälpa till att öka förståelse om att tvister kan 

undvikas genom att relationskontrakt vägs in i lagen och avtalen. Om det inte är 

möjligt att utforma en ny lag, kan det åtminstone ges ut någon typ av riktlinjer för hur 

en part ska bete sig för att skapa en god relation. Det skulle även kunna ses som en 

påminnelse om detsamma. Liksom vid skapandet av en ny lag skulle även dessa 

riktlinjer utformas av personer som besitter praktisk kunskap. Som vi nämnt tidigare 

bygger dagens affärsförhållande ursprungligen på den konkreta lagtexten och avtalet. 

Det kan uppstå en osäkerhet på grund av att den ena parten inte vet helt säkert hur 

denne ska kunna uppfylla sina förpliktelser, eller vad dennes skyldigheter är, i och 

med att villkoren ständigt ändras. Detta kommer att generera minskad förutsebarhet, 

även om det bara handlar om sättet att uppnå det tänkta målet. För att detta inte ska 

ske, och förutsebarheten ska ökas något, kan de branschanpassade riktlinjerna ge 

klarar direktiv över hur dessa situationer faktiskt kan undvikas, genom att parterna 

aktivt och medvetet agerar enligt relationskontrakt. 

 

Ett tredje alternativ är ett samarbete mellan affärsvärlden och den juridiska världen. 

Det kan handla både om ett fysiskt samarbete mellan de båda, exempelvis att en jurist 

rådfrågas av en företagsrepresentant, eller ett rent teoretiskt. Dock krävs det teoretiska 

samarbetet, det vill säga att regler och normer blandas, innan ett fysiskt samarbete kan 

föreligga. Detta eftersom vi tidigare klargjort att jurister över lag har en tendens att se 

saker som antingen svart eller vitt. Om juristerna eller de som representerar gällande 

rätt skulle bli utbildade i hur praktikerfallen ser ut, skulle affärsmännen kunna ha 

nytta av deras juridiska kunskap. Vi tror att det skulle hjälpa mycket om det fanns 

stöd från en jurist, det vill säga som inser och förstår det legala läget. Juristen kan 

dock fortfarande säga att det finns smidigare lösningar som åsidosätter dispositiva 

regler, men som fortfarande är helt legala. Ökad förståelse ger alltid en typ av 

trygghet för alla parter.  

 

Den slutliga lösningen till problemet kommer därmed ligga i att parter måste få 

förståelse och kunskap angående hur de ska kunna tillämpa alla tre delarna, lagtext, 

avtal och relationskontrakt. När de fått förståelse för detta och relationskontrakt har 

blivit en lika accepterad grund att bygga ett avtalsförhållande på som de andra två 

regelsystemen, kommer ett flertal tvister undvikas. 
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Trots de framlagda lösningförslagen, inser vi att det kommer att bli svårt att 

sammanlänka de olika rättsystemen mer än vad de är sammanlänkade idag. Den 

främsta anledningen till detta anser vi vara den moraliska och filosofiska karaktär som 

de relationsmässiga normerna har. Även om exempelvis svenska affärsmän har en 

gemensam uppfattning om vad rättvisa är överlag, kan olika situationer göra att 

rättvisan måste tolkas på ett snävare eller bredare sätt. Det blir därför för många 

situationer att täcka in i något så konstant som gällande rätt. Riktlinjer är en bättre 

lösning, men även de skulle bli mindre anpassningsbara än normerna.   
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8   Slutsats 

 

 

I dagsläget används både konventionella och relationsmässiga avtal och vad vi har 

förstått, fungerar detta till största del bra. Det som händer är dock att det skapas 

osäkerhet i vissa lägen när omständigheterna ändras, oavsett vad för typ av avtal det 

handlar om. Detta eftersom de olika regelsystemen mer eller mindre strider mot 

varandra. Vad vi har insett är emellertid att alla tre källor behövs för att ett 

affärsförhållande ska fungera på bästa möjliga sätt. Det ena är en livlina när det andra 

faller. Det grundläggande avtalet kommer dock vid missöden alltid att kunna tas upp 

och hänvisas till, det vill säga det kommer alltid att ha en stor roll när tvisten gått så 

långt att det krävs bevis för ett särskilt löfte. Parterna kommer aldrig kunna hänvisa 

direkt till ett relationskontrakt, eftersom det inte har någon rättslig grund. Till 

exempel om situationen är att A vill låna en bil av B. De har gjort affärer med 

varandra tidigare, men billånet har egentligen ingenting med dessa affärer att göra. A 

vet bara att B har en bil som denne behöver och ber därför att få låna den. Vid första 

anblick kan detta verka som ett ensamstående kontrakt, men det bygger ju på tidigare 

förbindelser och kommer att påverka framtida affärer också. A kanske säger att B 

kommer att få rabatt nästa gång eftersom A fick låna bilen. A fick här visserligen låna 

bilen på grund av ett relationsmässigt kontrakt, men anledningen till att ett sådant 

finns över huvud, är en ursprunglig affärshandling, ett avtal. Det är därför viktigt med 

relationsmässiga kontrakt och för ett ännu bättre samarbete är det även viktigt med 

medvetenhet om hur de fungerar. Dock kommer de aldrig kunna ersätta avtal och 

lagregler i och med att det skulle skada rättssäkerheten och förutsebarheten, två 

viktiga komponenter för både fysiska personers och företags trygghet.  
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