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Abstract 
 
A classical problem in the Swedish contracts system is agreements which extend over a 
longer period of time. These do not always agree with the changing circumstances, which 
prevail. This essay describes what options the contracting parties have to manage 
changing contract circumstances. The method we have used is a traditional legal method 
and key words are modification, the doctrine of tacit assumptions of the contract, 
collective bargaining, collective bargaining clause and the Contract Art. The option we 
find suitable to use with changing circumstances is collective bargaining clauses, which 
supplements the contract. Through regulations in the contract and through a clause you 
can save a lot of time and costly work if conflict between parties occurs. 
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Sammanfattning 
 
När det gäller avtal som ska löpa under en längre eller på en obestämd tid kan det dyka 
upp problem. Problemen uppstår på grund av att den värld vi lever i idag är föränderlig. 
Detta gör att avtal riskerar att blir omoderna och inte passa in på ändrade förhållanden. I 
denna uppsats har vi försökt att ta reda på vilka möjligheter som står parterna till buds för 
att förebygga dessa problem. Tyngdpunkten i detta arbete ligger på omförhandlings-
klausuler vilket är en möjlighet att få bukt med problemet ändrade förhållanden. Genom 
att parterna tar in omförhandlingsklausuler i avtalet kan de ta upp avtalet till 
omförhandling i de fall förutsättningarna förändrats. Genom att avtalet omförhandlas blir 
det möjligt för parterna att hålla kvar vid avtalet. Även om det ursprungliga avtalet har 
förändrats betyder inte detta att huvudprincipen pacta sunt servanda sätts ur spel. 
Nyckelord som vi har använt oss av vid litteratursökning är, avtal, ändrade förhållanden, 
omförhandling, omförhandlingsklausuler, avtalstolkning, 36 § generalklausulen 
Avtalslagen. Arbetet är ett resultat av traditionell juridisk metod.  
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1 Inledning  
 

1.1 Omförhandling och avtal  
Avtal ska hållas, pacta sunt servanda, är en allmängiltig princip inom avtalsrätten och 
den utgör en hörnsten för en liberal samhällsordning.1 Denna princip genomsyrar den 
avtalsrättsliga lagstiftningen samt rättspraxis och är en förutsättning för avtalets funktion. 
Avtalet måste utgöra ett säkert sätt att binda parterna till varandra.2 Denna princip är 
också ett viktigt element i den avtalsrättsliga diskussionen som på senare tid har tvingats 
till utvidgning i sin annars så hårda och principfasta argumentation. Den stadiga 
ståndpunkten, om att avtal till varje pris ska hållas, håller på att mjukas upp speciellt 
inom konsumentlagstiftningen. Framförallt anses det att relationen mellan parterna är det 
viktigaste och inte avtalets bokstav.3 En person som är prestationsberättigad värderar 
kanske fortsatt samarbete högre än att det skriftliga kontraktet till punkt och pricka ska 
följas.4 Till ”uppmjukningen” hör bland annat en möjlighet för parterna att jämka 
oskäliga avtal då hänsyn tas till bland annat ändrade förhållande.  
 
Ett annat exempel på hur avtalsrätten sakta men säkert håller på att bli foglig, i 
förhållande till principen att avtal ska hållas, är att omförhandling anses vara en lämplig 
utväg när avtalet inte längre fungerar som det var tänkt. Avtalslagens5 (AvtL) 36 § ger 
stöd åt sådan förhandling. Det kan också direkt i avtalet med hjälp av avtalsreglering, 
anges när en omförhandling kan påkallas genom en så kallad omförhandlingsklausul. 
Kollektivavtal om löner är ett exempel där detta är möjligt och avtalsbundenheten kan 
således vara mer eller mindre rigorös.6 Det vore önskvärt om det kunde ställas upp regler 
som på ett objektivt sätt klargör när antingen det ena eller andra ska gälla. De lagregler 
som reglerar detta behandlar först och främst de förhållanden som benämns force 
majeure. Jämkning med hjälp av generalklausulen, 36 § AvtL, är en annan alternativ 
utväg. I övrigt är det olika typer av klausuler samt bestämmelser om omförhandling som 
får ligga till grund för lösning av problemet med ändrade förhållanden.7 

 

1.2 Bakgrund 
Anledningen till att vi valt att skiva en uppsats inom just detta område är att termen 
omförhandling och omförhandlingsklausuler blivit ett allt mer aktuellt ämne på 

                                                 
1 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt II. S 13 
2 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. S 33 
3 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. S 21 
4 Sacklén, Mats. Avtal och omförhandling. JT 96/97 S 390 
5 Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. SFS: 1915:218 
6 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. S 21 
7 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt II. S 138 f    
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marknaden. Problemet med olika klausuler är klassiskt inom avtalsrätten och 
samhällsutvecklingen går snabbt. Det kan sägas ”ligga i tiden” att ta upp just detta 
komplexa problem och vi hoppas att det ska kunna ligga till grund för en översiktlig 
redogörelse för de omständigheter som kan sägas utgöra bakgrunden till den rättsliga 
problematiken med ändrade avtalsförhållanden. Uppsatsen kan också vara en hjälp vid 
upprättande av avtal. Parterna kan undvika att hamna i situationer som kan kosta både tid 
och pengar.     
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att visa på möjligheter som finns och anses lämpliga att 
använda vid lösning på problem i samband med förändrade avtalsförhållanden.  
 

1.4 Avgränsning 
Arbetet är avgränsat till att gälla varaktiga avtalsförhållanden samt blivande avtal med 
bifogande klausuler, mellan näringsidkare i Sverige. Det material vi bearbetat är kopplat 
till svensk lag och svensk rättspraxis. Resultatet blir således klart begränsat till svenska 
förhållanden. Finns det möjlighet att applicera detta på utländsk rätt ser vi inget hinder till 
att detta görs. Det är dock inget perspektiv vi valt att lägga tyngdpunkten på. 
 

1.5 Metod 
Arbetet är ett resultat av traditionell juridisk metod. Litteratursökning har gjorts med 
hjälp av Luleå Tekniska Universitets biblioteks sökverktyg ”Lucia”. Sökord vi använde 
oss av är avtal, ändrade förhållanden, omförhandling, omförhandlingsklausuler, 
avtalstolkning, 36 § generalklausulen Avtalslagen. Från boken med titeln Studier kring 
36 § Avtalslagen av Claes- Robert von Post fann vi den not som hänvisade oss till 
proposition 1975/76:81. Denna proposition letade vi sedan reda på med hjälp av Infolex, 
ett juridiskt sökverktyg. Infolex finns också på bibliotekets hemsida.8 Via detta 
sökverktyg har vi även hämtat lagtext samt annan information, tillexempel rättsfall från 
NJA I. Vi har strukturerat arbetets disposition så att läsaren snabbt ska kunna få en 
överblick och en grundläggande kunskap och förförståelse inom ämnet avtal för att sedan 
fördjupa ämnet i slutet av uppsatsen. I slutdiskussionen redogör vi för vårt resultat samt 
reflexioner vi har haft. Alla personliga åsikter och kommentarer är förlagt till denna del.           

                                                 
8 Internet adress: www.luth.se/depts/lib 
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2 Avtalet 
 
I detta kapitel redogörs för de grundläggande dragen i allmän avtalslära och några av 
avtalsrättens problem.   
 

2.1 Allmänt om rättshandlingen avtal 
Den civila avtalsrätten är en balansgång mellan parternas intressen.9 Inom avtalsrätten har 
det sedan länge funnits uppställda principer och teorier. Dessa ska fungera som riktlinjer 
för hur rättsfrågor vid exempelvis tvister men också andra avtalsrättsliga problem ska 
lösas. Principerna kan vara mer eller mindre renodlade i regelsystemet. Den 
grundläggande principen om att ”avtal ska hållas” kallas inom avtalsrätten för pacta sunt 
servanda. Det är ett omtalat begrepp och innebär att den som har givit ett löfte till någon 
har att följa och handla efter denna rättsliga och förpliktade löfteshandling. Den som 
avgiver löftet ska också rätta sig efter de sanktioner som finns knutna till den rättsliga 
situationen om han skulle bryta sitt åtagande. Bundenheten som uppstår är inte bara 
sanktionerad i rättsordningen utan är också accepterad av allmänheten.10 
 
Avtal är ett instrument i den ekonomiska omsättningens tjänst för utbyte av varor och 
tjänster mot vederlag. Avtal kan också reglera mellanhavanden av olika slag till exempel 
hyresförhållanden, arrende, försäkringar och anställningar av olika karaktär. Avtalet kan 
användas som syrningsmedel och då uppställs generella regler eller villkor som är 
tillämpliga på vissa avtalsförhållanden. Avtalsförhållandet kan också utnyttjas för att 
begränsa handlingsfriheten för parterna utan att de egentligen utbyter några prestationer. 
Kollektivavtal inom arbetsrätten är ett bra exempel där detta förekommer. Även 
associationsrättens olika sammanslutningar exemplifierar detta. Det förekommer i stor 
utsträckning att myndigheter använder sig av avtal men avtal kan också har sitt ursprung 
från privatpersoner.11  
 
Ordet är det viktigaste uttrycksmedlet för avtal ”…det skrivna och det muntligt 
utsagda”.12 Det finns också andra sätt på vilket ett avtalsslut kan komma till stånd. Som 
exempel kan nämnas en persons handling och uppträdande samt momentana utbyten av 
prestationer. Avtalet kan också ha olika utformning och utseende. Det behöver inte alltid 
vara ett skriftligt kontrakt men det är främst utförliga och noggranna bestämmelser, om 
hur parterna ska förhålla sig till varandra, som ligger till grund för ett avtalsrättsligt 
förhållande. Typiskt för avtalets rättsliga form är bland annat de handlingsföreskrifter 
som uppställs för parterna och som får efterföljd i framtida uppfyllelse.13 Avtalet kräver 
anbud och accept, samtycke av två personers samstämmiga viljeförklaringar för att det 

                                                 
9 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. S 35 
10 Lehrberg, Bert. Avtalstolkning. S 13 f 
11 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. S 13 f  
12 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. S 15 
13 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. S 15 
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ska vara giltigt. Då parterna ingår ett avtal innebär det att de underkastar sig ett diktat 
från den ena parten. Denna partsbindningsfunktion är väsentligare än den partbindnings-
funktion som i rättssystemet bygger på den så kallade viljeteorin. Ytterligare sätt på vilket 
parterna kan reglera rättsliga relationer är genom lag eller myndighetsbeslut.14 Den 
allmänna principen, om att avtalet är bindande och uteslutande för parterna, kan ses som 
ett hinder, speciellt vid utvidgning av en mer kollektivistisk avtalsrätt. Avtalet kan inte 
ersätta lagen då det är svårt att binda andra än just avtalsparterna.15  
 

2.2 Avtalets rättsliga funktion och sanktioner 
En rättspolitisk aspekt i avtalsrätten gäller rättsreglernas utformning och då med hänsyn 
till de praktiska ändamål som avtalet har att fylla i samhället. Att få ett grepp om vilka de 
faktiska verkningarna är av olika lösningar på avtalsrättens problem är svårt särskilt då de 
rättsliga faktorerna är svåra att urskilja från andra samt för att det krävs ett studium av 
rättssociologiska metoder. För att avtalet ska fylla sin funktion ska det vara ett säkert 
partbindningsmedel (avtal ska hållas) och denna rättspolitiska ståndpunkt är 
genomgående för lagstiftning och praxis. Frågeställningarna i detta samanhang blir bland 
annat: Vad krävs för att ett bindande avtal ska komma till stånd? När blir parterna 
bundna? Regler för avtalsmekanismen, om hur avtals sluts, måste enligt Axel Adlercreutz 
”…vara utformade på ett praktikabelt sätt så att avtal kan komma tillstånd utan för stor 
omgång…”16 samtidigt som det måste sökas ett skydd för parterna mot förhastade och 
inte tillräckligt genomtänkta avtalsslut vid vissa avtal. Problemkomplexet i avtalsrätten är 
relativt varierande. Ibland gäller det enklare avtalsslut som vid exempelvis butiksköp 
eller vid massavtal med standardformulär och i andra fall kan det gälla långvariga 
förhandlingar med noggrant utformade kontrakt för speciella situationer.17 
 
Begreppet avtal är likt andra juridiska begrepp en förmedlingslänk. När det går att 
rubricera något för att vara ett avtal står ett system med regler till buds för lösningar på 
olika frågor som kan bli aktuella vid tvist. Inte bara frågeställningar som rör det enskilda 
avtalet utan också frågor som berör olika typer av avtal. Det kallas för avtalets juridisk-
tekniska funktion.18 Avtalet knyter samman parterna i en rättslig relation, ett 
rättsförhållande.  Ett vanligt sätt att sluta avtal på är att parterna enar sig om en avtalstext 
och sedan skriver under detta dokument som då får formen av ett ”kontrakt”.19 Att avtalet 
är bindande hör ihop med att det är rättsligt sanktionerat och detta behöver inte uttryckas 
i avtalet. Snarare är det så att om parterna har för avsikt att träffa ett avtal utan att det ska 
vara rättsligt sanktionerat ska detta klart uttryckas eller framgå av omständigheterna. Det 
anses dock vara en långsam och opraktisk utväg att använda sig av rättsliga sanktioner. 
Att gå till domstol kan vara onödigt då det kostar mycket pengar och ger negativ 
                                                 
14 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. S 23 
15 Adlercreutz, Axel. Avtal. S 17   
16 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. S 33 
17 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. S 33 
18 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. S 30 
19 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. S 15 f 
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publicitet. Ett alternativ till allmän domstol är skiljeförfarandet i skiljedomstolen. Det här 
är ofta ett snabbare och därmed också ett billigare alternativ till vanlig domstol. För att 
skiljeförfarande ska komma till stånd måste parterna reglera detta i avtalet men de kan 
också föra in det i eller träffa ett nytt avtal om detta efter att tvist uppkommit.20  
 
Parterna kan avtala fritt om särskilda företeelser och det hänger ihop med att Avtalslagen 
är dispositiv.21 Detta ger dem den frihet de kan tänkas behöva för att sluta önskvärda avtal 
på markanden. Avtalsparterna får i princip avtala om vad som helst i sitt kontrakt och 
detta kan göras muntligt eller skriftligt. Parterna avtalar ofta om så kallade skiljedoms-
klausuler där en skiljedomstol ska avgöra en eventuellt uppkommen tvist men detta är 
bara en i raden av klausuler som finns i avtalsrätten. Avtalsfriheten är av stor betydelse 
för de inblandade och framförallt kan det vara bra när oenighet uppstår om de har avtalat 
om vem som ska avgöra tvisten. Att Avtalslagen är dispositiv kan dock innebära problem 
vid rättstillämpningen. Vid avtalstolkning ska domarna i den allmänna domstolen, eller 
skiljemännen i skilje förfarandet, inte bara ta hänsyn till de lagregler som finns på det 
aktuella området utan också tolka parternas gemensamma viljor som de har nedtecknat i 
det skriftligt kontrakt och detta är inte alltid helt enkelt.22 
 

2.3 Avtalsfrihet och ändrade förhållanden 
När det talas om avtalsfrihet menas parternas möjlighet att binda sig, att avstå från sin 
handlingsfrihet. Det händer att det råder oklarheter om vad parterna egentligen avtalat 
om, det vill säga om vad viljeförklaringen innebär eller vilka rättsverkningar den kan 
väntas få. Det kan handla om bevisfrågor, tvetydighet, eller vag avtalstext. I de fall 
domstolen har att fastställa avtalets innebörd heter det att domstolen utfyller avtalet. Med 
detta menas att domstolen bestämmer vad som ska gälla på den punkt eller punkter, 
avtalet inte reglerar. Inom avtalstolkningen försöker domstolen att fastställa vilka 
rättsverkningar som följer av avtalet.23 Avtalstolkning betecknas enligt vedertagen 
terminologi hela den verksamhet då man fastställer rättshandlingars innehåll och 
rättsverkningar.24 
 
Det händer att det uppstår komplikationer i samband med avtalet. Det är inte ovanligt att 
parterna hamnar i situationer som de inte kunnat förutse vid avtalsslutet. Detta kan bero 
på att förhållandena ändrats efter att de ingick avtalet men det kan också bero på att den 
ena parten inte var medveten om ett visst förhållande som var av betydelse för avtalet och 
därmed inte beaktade detta vid avtalsslutet. Vid varaktiga avtal är tidsfaktorn av 
betydelse då frågan om ändrade förhållanden blir aktuell. Det är dock inte alltid relevant, 
om de obeaktade förhållandena varit aktuella redan vid avtalets tillkomst eller om de 
inträffade först senare, för en bedömning. Som exempel på faktorer som kan rubba ett 

                                                 
20 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. S 20 f 
21 Avtalslagen 1kap 1 § 
22 Lehrberg, Bert. Avtalstolkning. S 15 
23 Lehrberg, Bert. Avtalstolkning. S 13 f 
24 Lehrberg, Bert. Avtalstolkning. S 14 
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avtalsinnehåll och därmed ligga till grund för ett ändrat förhållande och som därigenom 
skulle undanrycka grundvalen för ett avtal, kan nämnas frågan om penningvärdets 
ändring, ny teknik, nya arbetsmetoder, ny lagstiftning, naturkatastrofer, olyckshändelser 
samt krigsutbrott. Händelse som är av extrem beskaffenhet och som hindrar att avtalet 
uppfyller sitt syfte benämns force majeure.25 Ett exempel där rätten har dömt i ett fall 
med ändrade förhållande och som har uppstått genom den ena partens beteende finns i 
NJA 1946 s 679. HD har tagit fasta på, och ställning till, penningvärdesförändring. 
Frågan var huruvida den naturapresterande parten (ett järnvägsbolag), på grund av 
ändring av penningvärdet, kunde höja biljettpriserna. HD fann att ingen prishöjning 
kunde komma till stånd. HD var för övrigt oenig och splittrad i denna fråga. Vid tvister 
av detta slag är det svårt att komma fram till en passande regelbindning. Vanligt är att 
parterna anpassar avtalet till ändrade förhållanden då det är frågan om avtal som sträcker 
sig över en längre period och detta görs även då avtalet inte innehåller en ”anpassnings- 
eller omförhandlingsklausul.”26 Dessa frivilliga anpassningar får sägas ligga i parternas 
gemensamma intressen.27 
  
Det finns svårigheter vid regelbildning av detta problem. Det optimala vore, vid sådana 
här avtalsproblem om det kunde fastställas regler som objektivt kunde bedöma när 
obeaktade omständigheter ska kunna åberopas antingen som ”…befrielse helt eller delvis 
från bundenhet vid avtalet eller eventuellt...” ”…åberopas för ökning av endera partens 
förpliktelse”28 vilket naturligtvis skulle vara betydligt vanskligare. Lagregler på 
ovanstående kan ge befrielse från förpliktelser som annars skulle följa av avtalet, 
eventuellt också för framtiden. Till denna avtalsregering hör reglerna om force majeure 
(kontrollansvaret i 27 § Köplagen) och uppsägningsrätt vid varaktiga avtal (JB 12:11-14 
angående uppsägning av hyresavtal) samt 7 § LAS angående saklig grund för uppsägning 
av arbetstagare. Det finns naturligtvis olika sätt att lösa problemet med ändrade 
förhållanden vid varaktiga avtal. Typer av ändringsklausuler förekommer och även i 
fråga om omförhandling och i vissa lägen anses även förutsättningsläran användbar som 
metod vid avtalstolkning vid ändrade förhållanden.29  
 
I affärsmässiga sammanhang är regelverket begränsat. Mats Sacklén skriver i JT om Kurt 
Grönfors. Sacklén menar att Grönfors har sökt, om än något oklart vad det är han menar, 
”…ökad elasticitet i det avtalsrättsliga systemet.”30 Inte allt för sällan innehåller avtal 
som sträcker sig över en längre period en omförhandlingsklausul och variationen av dessa 
är många. Hur omförhandlingsklausuler är utformade beror till viss del på vilket 
avtalsförhållande som föreligger. De syftar till att parterna ska medverka på ett seriöst 
och sakligt sätt vid avtalsanpassningen. Verkan av en sådan klausul kan sägas bero på 
klausulens närmare utformning och i de klausulreglerade fallen är det nog frågan om 
                                                 
25 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt II. S 137 
26 Sacklén, Mats. Avtal och omförhandling.  JT 96/97 S. 390 
27 Sacklén, Mats. Avtal och omförhandling.  JT 96/97 S. 390 
28 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt II. S 138 
29 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt II. S 138 
30 Sacklén, Mats. Avtal och omförhandling. JT 96/97 S. 392 
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sedvanlig avtalstolkning för att därigenom fastställa vad som ska ha varit avtalat mellan 
parterna. Till exempel om parterna kommit överens om att domstol eller skiljenämnd ska 
anpassa avtalet till förändrade förhållanden, till exempel om fastställandet av ny hyra 
eller dylikt, så finns det knappast anledning att invända.31 

                                                 
31 Sacklén, Mats. Avtal och omförhandling. JT 96/97 S. 392 
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3 Avtalsreglering 
 
Det finns situationer där parterna inte kan vara bundna av det avtal som slutits trots att 
avtalsrättens huvudprincip, att avtal ska hållas, i stor utsträckning gäller.32 Hur dessa 
situationer ser ut och vilka möjligheter som finns för att komma till rätta med detta ska 
följande kapitel försöka ge svar på. Först behandlas avtalsreglering sedan jämkning med 
hjälp av 36 § AvtL och därefter beskrivs förutsättningsläran. 

 

3.1 Regleringen i avtalet 
Avtalslagen, som reglerar avtal och dess verkningar parterna emellan, är som tidigare 
nämnts dispositiv. Det som styr lösningen i kontrakts - och avtalssituationer är det som 
regleras i avtalet, avtalsregleringen. Avtalsreglering är karaktäristiskt ur samhälls-
synpunkt speciellt i ett liberalt statsskick. Det kan hända att avtalsregleringen inskränker 
den individuella avtalsfriheten. Detta kan ske rättsligen vid till exempel kollektivavtal 
samt vid standardavtal.33 Allt kan inte regleras i avtalet, speciellt sådant som inte direkt 
kan förutses. Det skulle bli väldigt dyrt och tidsmässigt krävande för företaget om de 
skulle lägga ner tid på att försöka förutse alla händelser som skulle kunna inträffa.34 Hur 
går en avtalspart tillväga för att komma till rätta med ett problem som uppkommer i 
efterhand och berör ändrade eller vid avtalsslut obeaktade förhållanden? Det kan vara 
svårt att komma till någon lämplig lösning när det å ena sidan förespråkas att principen 
pacta sunt servanda ska gälla och det å andra sidan kan påstås att varje avtal träffas med 
ett förbehåll om ändrade förhållanden.   
 
För att komma undan de problem som orsakas på grund av ändrade förhållanden, kan 
parterna välja att reglera dessa situationer i avtalet. Det kan röra sig om att den ena parten 
endast har möjlighet att stå fast vid avtalet om han i sin tur får det importtillstånd som 
krävs för att föra in varan i landet. Genom att ta in sådana här avtalsregleringar i avtalet 
kan tvister undgås mellan parterna. Avtalet påverkar oftast endast de två parterna vilket 
gör att de själva kan avgöra vilka förutsättningar som de vill ta in i avtalet, allt för att i 
framtiden slippa tvister.35 Att använda sig av avtalsreglering och att avtala om varje 
enskild förändring som kan leda till tvist är dock svårt. Speciellt då den värld vi lever i 
idag är föränderlig. För att komma tillrätta med detta dilemma kan parterna bland annat 
använda sig av omförhandlingsklausuler (se kap 4).  
 

                                                 
32 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. S 34 f    
33 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. S 23 
34 Lehrberg, Bert. Omförhandlingsklausuler. S 24 
35 Lehrberg, Bert. Omförhandlingsklausuler. S 23 
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3.2 Olika sätt att få till avtalsförändring 
För att få till en avtalsförändring finns det olika metoder. I grund och botten ska samtliga 
leda till samma mål, att ”rädda” avtalet. Genom detta görs försök att komma ifrån synen 
på avtalet som ”allt eller intet”. En möjlighet är att göra bedömningen utifrån olika 
tidsperspektiv. En bedömning utgår utifrån tiden då avtalet ingicks, en så kallad ex ante 
bedömning. Om man vänder på det och ser tillbaka från ett ”nutida” perspektiv blir det en 
ex post-bedömning. En tredje möjlighet är att blicka tillbaka och gradvis justerar avtalet 
utifrån de omständigheter som inträffat. Metoden att ställa till rätta felaktiga händelser 
genom att förskjuta bedömningstidpunkten medför svårigheter. Det kan bli svårt att i 
efterhand rekonstruera händelseförloppet. Ett annat sätt är att under tiden förändra avtalet 
så att parterna slipper göra det i efterhand. Det bästa sättet torde vara att använda sig av 
omförhandling så långt detta är möjligt. För detta krävs det dock att båda parterna är ense 
och vill ta upp frågan till förhandling, vilket kan vara ett problem då det ofta är endast 
den ena parten som ”ser” problemet. Om däremot avtalet innehåller en 
omförhandlingsklausul, skulle det hela underlättas. Då kan ena parten ta upp avtalet till 
omförhandling (se kap 4).36  

 

3.3 Jämkning enligt 36 § Avtalslagen 
Enligt Grönfors är 36 § AvtL den mest betydande paragrafen.37 Eftersom general-
klausulen i stort sätt har samma utformning i de övriga nordiska länderna kan även en 
norsk synpunkt läggas in. Norrmannen Hov skriver i sitt verk ”Avtalerätt” att 36 § ”har 
fått en så rund og ullen form att den kan bety alt og ingenting”.38 Det råder med andra ord 
delade meningar om 36 § AvtL. Att den kan vara svår att förstå ligger nog i dess natur, 
eftersom den är en generalklausul. Generalklausulen är tillämplig på alla typer av avtal.39 
Den åberopas ofta i tvister som grund för jämkning. Lagstiftarna ansåg att de 
ogiltighetsgrunder som fanns i Avtalslagen inte var tillräckliga för att motverka oskäliga 
avtalsvillkor inom civilrätten. Detta är anledningen till att generalklausulen kom till år 
1976. 36 § AvtL innebär att det är möjligt att på alla rättsområden ”jämka eller lämna 
utan avseende” ett avtalsvillkor, som ”är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, 
omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständlig-
heterna i övrigt”.40  
 
36 § Avtalslagen 
 
”Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets 
innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i 
övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla 
med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan 

                                                 
36 Grönfors, Kurt. Avtal och omförhandling. S 39 f 
37 Grönfors, Kurt. Avtalslagen. S 174 
38 Hov. Jo. Avtalerett. S 123 
39 Von Post, Claes-Robert. 36 § avtalslagen. S 29 f 
40 Malmström och Agell. Civilrätt. S 114 
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avseende. 
     Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som i 
egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. 
Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om villkor vid annan rättshandling än 
avtal.” 
 
Vad som menas med ”senare inträffade förhållanden” är att lagstiftaren vill öppna en 
möjlighet till förändring av långvariga avtalsförhållanden.41 Innan 36 § AvtL kom till så 
fanns det ingen, med vissa undantag, möjlighet att få till förändring av avtalsvillkoren. 
Genom att generalklausulen togs i bruk fick parterna därmed ett sätt att åstadkomma en 
sådan möjlighet vid långvariga avtal.42 Om den ena parten vill få fram en förändring så 
kan han naturligtvis stödja sig på generalklausulen. Det blir möjligt att pröva frågan om 
visst eller vissa villkor eller avsaknad av villkor. Grönfors anser att generalklausulen är 
mindre lämpad som grund för omförhandling. Han menar att det finns en risk att genom 
skälighetsbedömning rubbar den riskfördelning som parterna var ense om från början. 
Detta är extra viktigt när det rör sig om kommersiella avtal.43 Lehrberg menar att det kan 
förhålla sig så att generalklausulens blotta existens har skapat en annorlunda syn på 
kontraktsrätten och då särskilt principen om avtalsbundenhet. Han menar att möjligheten 
att ingripa i ett gällande avtal har lett till en mer liberal praxis beträffande omförhandling. 
Det har i sin tur lett till ett mindre strikt agerande i kontraktspraxis rörande 
omförhandlingsklausuler.44 När det gäller kommersiella situationer finns det inte något 
fall där HD gjort en omfattande avtalsrevision.  
 
Det finns en vaghet i 36 § AvtL som skiljer den från andra regler.45 Dotervall anser att  
36 § AvtL:s viktigaste uppgift är att jämka långvariga avtal på grund av ändrade 
förhållanden.46 I detta fall blir avtalsbalansen ett viktigt kriterium vid skälighets-
bedömningen.47 Det är viktigt att det inom avtals och köprätten råder en balans mellan 
parternas avtalade prestationer. Det finns en princip, ekvivalensprincipen, som är en 
standardiserad bedömningsfaktum vid prövningen av om ett långvarigt avtal ska jämkas 
vid ändrade avtalsförhållanden. Denna princip grundar sig på den gammal uppfattning 
om att det ska råda jämvikt mellan parternas avtalade prestationer. Principen härstammar 
från romerskrättsliga uttrycket och principen om laesio enormis. Angående rättsläget 
utanför norden skriver Dotervall om Amerikansk rätt där det krävs kraftig obalans i 
avtalet för att ett förhållande ensamt ska kunna leda till att det blir ogiltigt men detta 
tycks vara då parterna är jämbördig.48 Principen går ut på att säkra balansen mellan 
prestation och motprestation och den är en rättsteknisk princip som ska förhindra att 

                                                 
41 Von Post, Claes-Robert. 36 § avtalslagen. S 33 
42 Von Post, Claes-Robert. 36 § avtalslagen. S 161 
43 Grönfors, Kurt. Avtal och omförhandling. S 27 f 
44 Lehrberg, Bert. Omförhandlingsklausuler. S 59 
45 Dotervall, Rolf. Ekvivalensprincipen… SvJT 2002 S. 441 f  
46 Dotervall, Rolf. Ekvivalensprincipen… SvJT 2002 S. 449 
47Dotervall, Rolf. Ekvivalensprincipen…  SvJT 2002 S. 450 
48Dotervall, Rolf. Ekvivalensprincipen…  SvJT 2002 S. 446 f  
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parterna får ekonomiska fördelar på den andres bekostnad. Dock är den allt för allmän för 
att kunna ge närmare ledning vid skälighetsbedömning. Det går inte att vid minsta 
obalans jämka ett avtal. Parterna skulle då behöva lägga ned en oerhörd möda på att 
utforma avtalet och praktiska skäl talar därför för att obalansen bör vara tämligen 
omfattande innan jämkning överhuvudtaget kan komma i fråga. Här hänvisar författaren 
till UNIDROIT Principles.49 
 

3.3.1 Proposition 1975/76:81 - 36 § Avtalslagen 
Parter som står i fortlöpande affärsförbindelse med varandra har ofta särskilda skäl och 
möjligheter till uppgörelse utan att det behöver bli tal om att tillämpa en generalklausul. 
Ibland kan tvister lösas under medverkan av olika organisationer på ömse sidor. Den 
ökade möjligheten att jämka avtal med stöd av en generalklausul avser givetvis inte att 
minska användningen av sådana metoder för konfliktlösning. Det som kommer fram ur 
utredningen är att gällande rätt i vissa fall ger möjlighet att revidera långvariga avtal på 
grund av ändrade förhållanden. I Kommissionslagen och Lagen om handelsbolag och 
enkla bolag finns det bestämmelser om att ena parten får säga upp ett avtal i förtid i vissa 
fall. Även i Jordabalken finns det bestämmelser om uppsägning av arrende och 
hyresavtal för omprövning. Det som utredningen har kommit fram till är att 36 § skall 
kunna användas för motsvarande syfte inom andra områden. Generalklausulen bör enligt 
utredningen kunna tillämpas på avtal som slutits på obestämd tid. Utredningen 
understryker att möjligheten att tillämpa generalklausulen vid ändrade förhållanden inte 
bör ges den innebörden att generalklausulen träder in i stället för den så kallade 
förutsättningsläran vid bristande förutsättningar. Förutsättningsläran bygger på andra 
rättsliga överväganden vilket gör att den inte kan ersättas med 36 §. Enligt utredningen 
finns det starka skäl för att kunna använda den nya generalklausulen för jämkning eller 
åsidosättande av avtalsvillkor på grund av ändrade förhållanden. Det skall även påpekas 
att regeln inte ska användas i alla fall då förändrade förhållanden råder, det måste vara så 
att de ändrade förhållandena framstår som oskäliga. Jämkningen av avtalet ska inte vara 
på grund av att den ena parten ska kompensera den andra. Utredningen säger att det ska 
vara en annan grund för jämkningen, vilket gör att det även kan jämkas för den starkare 
parten. Det är dock större risk att jämkning förekommer då det är frågan om ett avtal 
mellan konsument och näringsidkare, då avtalet är till nackdel för en konsument 
samtidigt som en näringsidkare får en fördel på grund av de ändrade förhållandena.50      
 

3.4 Förutsättningsläran 
Förutsättningsläran har sitt ursprung från en tysk rättsvetenskapsman, Bernhard 
Windscheid (1817-1892) och lanserades som ett nytt rättsbegrepp vid 1800-talets mitt.51 
Läran utvecklades till en förädlad teknik att ge sig på problem med misstag i samband 
med avtalsvillkor och ändrade förhållanden. Denna utveckling har i stort sett skett genom 

                                                 
49 Dotervall, Rolf. Ekvivalensprincipen… SvJT 2002 S. 446 f  
50 Prop. 1975/76:81 
51 Von Post, Claes-Robert. 36 § avtalslagen. S 281 
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rättspraxis. Med förutsättning menas vad som medvetet kan antas om förhållanden som är 
av betydelse för en rättshandling.52 Det finns egentligen ingen enhetlig lära utan den har 
kommit att utvecklats som olika läror. Det har skrivits mycket om dessa läror under åren. 
Författare som har haft synpunkter på detta område är bland annat Jan Hellner, Bert 
Lehrberg och Jan Kleineman.53 Axel Adlercreutz54 skriver om betydelsen av ändrade 
förhållanden för avtalets giltighet och menar att avtalet måste stå fast trots att det kan 
innebära för den ena parten att det inte längre tjänar något ändamål eller att det blir mer 
betungande jämfört med motprestationen än han hade räknat med. Att få ett avtal 
ogiltigförklarat utan stöd i någon lagregel eller få det jämkat på grund av ändrade 
förhållanden var tidigare svår. En lösning kan vara att använda sig av förutsättningsläran 
som omfattar fall av ändrade förhållanden.55  
 
Förutsättningsläran går ut på att hitta en lösning, vilken påföljd som ska inträda och vem 
av avtalsparterna som ska stå risken.56 ”I allmänhet får förutsättningskontrahenten själv 
stå risken för sina förutsättningars felaktighet, för att han inte tagit reda på hur det förhöll 
sig med hans antagande eller för att han inte gjort ett förbehåll här om i avtalet”.57 Ibland 
kan det dock vara befordrat att lägga risken på medkontrahenten. Det som är avgörande 
för om det föreligger någon förutsättning är att det funnits eller inträffat en omständighet 
som den avgivande parten inte känt till eller förutsätt. Förutsättningsläran kan 
sammanfattas som en lära om ”…verkan av okunnighet och misstag samt ändrade 
förhållanden”.58 Kärnpunkten i läran är att när en förutsättning för ett avtal visar sig vara 
felaktig eller förändrad så bör och kan avtalet i vissa fall kunna förklaras overksamt.59  
 
Det görs skillnad mellan oriktiga och bristande förutsättningar. Misstag vid avtalets 
ingående betecknas som oriktigt förhållande. Bristande förutsättning hänför sig till en 
framtida situation som förändras på ett opåräkneligt sätt.60 Förutsättningsläran ses som ett 
supplement till ogiltghetsreglerna i Avtalslagens 3 kap. Läran kan möjliggöra att komma 
ifrån avtal på grund av okända eller oförutsedda omständigheter i större omfattning än 
vad som gäller vid de traditionella ogiltighetsreglerna.61  
 
Det kan vara problematiskt att göra skillnad på en förutsättning och underförstådda 
villkor.62 Förutsättningar kan röra en parts antagande om premisser angående ett visst 
                                                 
52 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. S 275 
53 Von Post, Claes-Robert. 36 § avtalslagen. S 281 
54 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. S 291 f 
55 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. S 291 f 
56 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. S 276 
57 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. S 276 
58 Lehrberg, Bert. Avtalstolkning. S 153 
59 Lehrberg, Bert. Avtalstolkning. S 163 
60 Von Post, Claes-Robert. 36 § avtalslagen. S 281 f   
61 Lehrberg, Bert. Avtalstolkning. S 152 
62 Lehrberg, Bert. Avtalstolkning. S 275 
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betydelsefullt förhållande för rättshandlingen, som om antagandet är olämpligt gör 
rättshandlingen ogynnsammare för honom än vad han räknat med.63 Parternas avsikt samt 
avtalstextens innebörd belyses i förutsättningen som också kan betraktas som tolknings-
data. Förutsättningsläran har aldrig slagit igenom som en exklusiv metod och det syntes 
en tid som om den försvunnit ur svenskt rättspraxis. Läran är ett försök att utveckla 
metoder för lösning av frågan vilken betydelse avtalsförhållanden ska tillerkännas 
förutsättningar och under vilka villkor så kan ske.64 Vissa författare tar upp frågor som 
lämpligen kan behandlas inom andra sammanhang. De menar att förutsätt-ningen och 
tillämpningen av den kan undanskymma det väsentliga. Det kan visserligen vara elegant 
med lösningar ur förutsättningsläran men de förefaller ibland att bygga på en orealistisk 
konstruktion. Det ställs höga krav då förutsättningar ska tillmätas betydelse som grund 
för utfyllande av avtal. Särskilt då avtalets lydelse pekar i motsatt riktning. Möjligheten 
ökar dock när det är frågan om mer öppna avtal. 65 
 
Det finns av naturliga skäl delade meningar om denna lära.66 Vissa menar att där andra 
lösningar kan finnas så ska dessa så långt det är möjlig användas för att komma till så 
realistiska och tillfredsställande resultat som möjligt. Kritiken avser främst att läran i allt 
för hög grad primärt baseras på subjektiva rekvisit. Det framhålls att det skulle vara mer 
realistiskt och främjande av den enhetliga rättsbildningen om domaren i första hand 
prövade användningen av en objektiv utfyllande regel. Därefter som ett andra steg pröva 
den eventuella betydelsen av de subjektiva omständigheterna, till exempel ”…partsinsikt 
eller ena partens framkallande av en förutsättning”.67 Den metod inom juridiken som 
”träder i förgrunden” för att lösa ett eventuellt krav på flexibilitet är jämkningsregler i 
linje med 36 § AvtL och inte traditionella ogiltighetsregler. Jämknings möjligheten tycks 
enligt Grönfors vara det ”…slutliga erkännandet av en metod för avtalsförändring”.68 
 

3.4.1 Förutsättningsläran och 36 § Avtalslagen  
De frågor som kan ställas i samband med generalklausulen i Avtalslagen och 
förutsättningsläran är bland annat om förutsättningsläran, efter att jämkningsregeln 
tillkommit, fortfarande är aktuell? Kan metoderna tillämpas på samma typ av rättsfråga? 
När skulle i så fall det ena gälla framför de andra? Enligt utredningen69 kring 
generalklausulen anses det inte att klausulen ska ersätta förutsättningsläran. Lehrberg  
menar att uttalandet kan anses gälla felaktiga förutsättningar såväl som bristande, som det 
talas om i utredningen. Vidare kom utredningen fram till att läran skulle stå fast som 
allmän rättsgrundsats och vara skild från oskälighetsnormerna i 36 § AvtL. Uttalandena 

                                                 
63 Lehrberg, Bert. Avtalstolkning. S 153 
64 Lehrberg, Bert. Avtalstolkning. S 130 f 
65 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt II. S 130 f 
66 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt II. S 134 ff 
67 Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt II. S 136 
68 Kleineman, Jan. JT 94/95 S. 1084 
69 SOU 1974:83 S 157 
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torde visa på att lagstiftaren utgår från att förutsättningsläran ska leva vidare även om 
dess tillämpning kommer ifråga allt mer sällan.70 I ett rättsfall från NJA I 1985 s 178 
tillämpar HD den samma och därmed slår de fast att läran fortfarande är en realitet. Här 
gällde frågan ett varv som beställt plåt till ett skeppsbygge. Varvet kom i ekonomiska 
svårigheter och ställde in betalningarna innan plåten levererades. Leverantören vägrade 
då att leverera plåten. Meningarna i domstolarna var mycket delade. HD fann slutligen att 
det fanns tillräckliga skäl att använda sig av förutsättningsläran. Förutsättningen var 
väsentligt synbar för båda parterna och avgörande blev vem av parterna som skulle bära 
risken? I allmänhet får part bära risken för sina egna förutsättningar, särskilt vid 
kreditvärdighet. Här ansåg dock HD att varvet ingett leverantören en överdriven 
föreställning om hur pass definitiv den träffade uppgörelsen var och på så sätt hade deras 
incitament försvagats. I detta rättsfall menar också HD att det ibland kan hända att det 
finns en valmöjlighet mellan att tillämpa antingen generalklausulen eller 
förutsättningsläran.71  
 
När det gäller frågan om den ena eller den andra bestämmelsen ska tillämpas har Jan 
Hellner ansett följande. Det kan ofta vara svårt och osäkert att veta när förutsättningsläran 
eller generalklausulen ska tillämpas och avgörande får bli vilken påföljd som eftersträvas. 
Då parterna vill få avtalet ogiltigförklarat är det troligtvis förutsättningsläran som blir 
aktuell medan den som vill få till stånd en jämkning av ett villkor troligen använder sig 
av generalklausulen.72 Bert Lehrberg menar dock att även jämkning kan komma att 
användas som påföljd vid användning av förutsättningsläran. Vid en jämkning som 
innebär en förpliktelseökning för den ena parten har inte förutsättningsläran tillämpats 
men däremot vid 36 § AvtL.73 Gränsdragningen mellan generalklausulen i 36 § AvtL och 
förutsättningsläran bör ske efter den princip ”…att betydelsen av felaktiga förutsättningar 
i första hand bedöms enligt förutsättningsläran, samt 36 § tillgrips endast om ett 
avtalsvillkor framstår som oskäligt även bortsett från förutsättning och dessutom 
förutsättningen antingen inte är relevant eller generalklausulens oskälighetsnorm erbjuder 
säkrare riktlinjer för bedömningen.”74 Det kan med andra ord finnas tillfällen då antingen 
generalklausulen alternativt förutsättningsläran ska tillämpas. I ett rättsfall från NJA I 
1996 s 410 ses förutsättningsläran som ett supplement till avtalstolkning och 
ogiltighetsgrunderna i avtalslagen. I detta fall var det frågan om en kreditgivare som inte 
uppburit avtalad säkerhet i form av ett pantbrev i fastighet. Detta på grund av att 
inteckningen inte kunde beviljas och i anledning med detta åberopat förutsättningsläran 
för kreditavtalets ogiltighet och återgång. HD fastslog att det istället gällde fråga om ett 
kontraktsbrott som skulle medföra hävningsrätt för kreditgivare. Uttalandet anses 
indikera att när det är frågan om ogiltighet bör i första hand ogiltigheten prövas i enlighet 
med avtalslagen det vill säga med stöd av generalklausulen och därmed har denna klausul 
fördel framför förutsättningsläran. I andra fall är indikationen den motsatta, att det kan 

                                                 
70 Lehrberg, Bert. Förutsättningsläran. S 154 
71 Von Post, Claes-Robert. 36 § avtalslagen. S 284 
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var lämpligt att först pröva förutsättningsläran. Frågan kan därmed inte besvaras 
entydigt.75 
 
En intressant synvinkel ur jämknings perspektivet som Rolf Dotervall har är 
avtalsparternas gemensamma ändamål vilket gör att avtalsförhållandet får karaktären av 
ett bolag. Detta skiljer sig från Köplagen där parterna i stället intar ett motsatt 
förhållande. Att ändamålet är gemensamt blir tydligt när verksamheten syftar till att ge 
vinst som sedan ska delas mellan parterna (bolagsmännen). Till detta knyts då en 
lojalitetsplikt som bland annat kan innebära att parterna ska upplysa, eller rättare sagt bör, 
upplysa varandra om förhållanden som kan var av betydelse för deras samarbete. Plikten, 
att var lojal, kan också gå ut på att avtalsparterna måste ta hänsyn till den andres intressen 
av att avtalsförhållandet består. I detta förhållande bör det ”…inte krävas lika 
långtgående uppoffringar innan avtalet jämkas i de fall det gemensamma ändamålet är en 
framträdande del av avtalet.”76   
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4 Omförhandling 
 
”...omförhandling kan definieras som en sådan avtalsförhandling där ett tidigare 
existerande avtal” fungerar som en inramning eller i alla fall som en modell för det nya 
kontraktet som parterna vill uppnå.77 
 

4.1 Avtalet i omförhandling  
I praktiken fungerar det emellertid så att när ett problem mellan parterna dyker upp 
försöker de lösa det utan att gå till avtalet. Parterna försöker hitta en praktisk lösning på 
problemet innan det uppstår en tvist. De kan tillsammans hitta en lösning på problemet 
som kan vara av den karaktär att det är en ändring av det ursprungliga avtalet. Det som 
händer är att det ursprungliga avtalet ändras. Det kan sägas att en omförhandling ägt rum 
i det tysta, fastän det inte dokumenterats eller gjorts några ändringar i avtalet. 
Omförhandlingen har skett utan att parterna brytt sig om avtalet eller vad kontraktsrätten 
säger. Omförhandlingen kan gälla ett enstaka tillfälle eller för all framtid. Om parterna 
inte kommer överens måste de gå till avtalet för att se vad som står där.78 Avtal och 
omförhandling är inte alls är ett motsägelsefullt begrepp utan möjliggör avtalets 
huvudsakliga ändamål.79 
 
Möjligheten till omförhandling beror även på typen av avtal. Avtal mellan 
samarbetspartners är ofta flexibla, så kallade öppna avtal. Med dessa avtal är det relativt 
enkelt att få till en omförhandling. I motsatts till dessa avtal finns det sådana avtal som i 
grunden inte skulle fungera om omförhandling vore möjlig. Ett exempel på ett sådant 
avtal är avgångsvederlag. De flesta avtal hamnar någonstans emellan dessa båda extrema 
avtalsformer. Det är även viktigt att se på avtalets längd. Är det meningen att avtalet skall 
löpa under en längre tid är det extra viktigt för parterna att kunna omförhandla.80  
 
Termen oförhandling har på senare tid blivit ett modeord. Ordet omförhandling syftar på 
att parterna genom förhandling ändrar innehåll i avtalet. Oftast används ordet även 
felaktigt i sammanhang när någon säger upp ett avtal och sedan sluter ett helt nytt. Ibland 
används termen omförhandling även när det inte finns något avtal. Ordet används också 
vid förhandlingsstadiet till ett nytt avtal.81  
 
När det talas om avtalsförhandling utgår man ifrån att det inte finns något avtal. Syftet 
med avtalsförhandlingen är att sluta ett avtal. Till skillnad från avtalsförhandling utgår 
omförhandling från att det finns ett avtal. Om parterna skall ersätta ett gammalt avtal med 
ett nytt kan det diskuteras om det rör sig om avtalsförhandling eller omförhandling. Är 
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det gamla avtalet helt ointressant rör det sig om en ny avtalsförhandling. Om det gamla 
avtalet fungerar som ram för det nya rör det sig om en omförhandling.82 När ett avtal har 
slutits har en bundenhet till avtalet uppkommit. När ett avtal har omförhandlats sägs det 
gamla avtalet delvis ha upphävts och ersatts med det nya. Graden av bundenhetskänsla 
varierar beroende på vad det är för avtal. Är det ett avtal som sträcker sig lång tid 
framöver kan det ses som om parterna satt upp en ”önskelista” på hur de vill att det ska 
bli. Oftast måste avtalet ändras under tidens gång.83 Problemet med omförhandling ställs 
inför sin spets vid långvariga avtalsförhållanden eftersom det ofta är vid dessa kontrakt 
som ändrade förhållanden rubbar balansen mellan parterna och dess prestationer. Det 
behov som finns av att kunna reglera och förutsätta förhållande i avtalet, som ligger till 
grund för säkerhet i avtalsförhållandet, begränsas ofta av den mänskliga fantasin.84 
 
Termen omförhandling dök för första gången upp i Sverige 1976. Då blev inflationen och 
den vikande konjunkturen ett problem för sjöfartens långtidskontrakt. Rederier hade tagit 
upp orders till förlustpriser bara för att fylla sina tomma orderböcker. På grund av den 
stegrande sjöfartskrisen höjdes priset på nybyggda fartyg. Detta gjorde att skillnaden 
mellan begagnade och nybyggda fartyg blev för stort. Därför tvingades nybyggnads-
priserna omförhandlas till ett lägre pris. Det rörde sig om mycket pengar men i slutändan 
var det ändå det bästa för branschen.85  

 

4.2 Omförhandlingsklausuler 
De så kallade omförhandlingsklausulerna har på senare tid blivit ett aktuellt ämne inom 
kontraktsrätten. Omförhandlingsklausuler används främst i långvariga avtalssituationer 
näringsidkare i mellan. Det är svårt att skriva avtal så att de förutser alla situationer som 
kan leda till problem mellan parterna. Förhandlingsklausuler ska inte leda till att avtalet 
blir ogiltigt eller overksamt, utan skall göra så att parterna kan ta upp avtalet till 
diskussion och förhoppningsvis komma fram till en förändring av avtalet som passar 
bättre till de ändrade förhållanden som råder. En omförhandlingsklausul kan se ut på 
olika sätt men syftet är det samma. Avtalets innehåll ska kunna omförhandlas då vissa 
mer eller mindre preciserade ändringar av omständigheter, av betydande värde för 
parterna, inträffar. Detta är ett bra sätt för parterna att slippa ett långt och utdraget 
domstolsavgörande. Då det samhälle vi lever i idag präglas av snabba förändringar har 
omförhandlingsklausuler blivit vanliga.86 I en föreläsning beskrev den norska professorn 
Carl Jacob Arnholm omförhandlingsklausuler som en ”…buffert, som medförde att man 
inte behövde räkna med att bli utkastad från motpartens kontor första gången man kom 
och begärde en förändring av kontraktet.”87 Så länge man uppfattar det ursprungliga 
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avtalet som det enda rättesnöret kommer principiellt alla avvikelser sanktioneras som ett 
kontraktsbrott. Frågan är om det är de vanliga sanktionerna som hävning och skadestånd 
som är den bästa lösningen på problemet. Eftersom begreppet avtalsbundenhet har fått en 
vidare mening och är föremål för större nyansering idag, kan det vara bra att vidga vyerna 
och inte se problemet utifrån ett sanktionsorienterat betraktelsesätt.88 Att under tidens 
gång ändra avtalet så att det hela tiden är så bra som möjligt för båda parterna borde vara 
att föredra.89 Enligt Grönfors krävs det ett sammanfattande ord för alla de rättstekniska 
möjligheter som finns när det gäller att göra förändringar och ingrepp i avtal. Grönfors 
väljer att använda ordet avtalsförändringar. Han menar att även om det råder 
avtalsbundenhet mellan parterna så betyder inte det att parterna inte får ändra avtalet. 
Avtalet skall hållas så länge som det inte blir föremål för nya modifikationer genom 
överenskommelse mellan parterna.90  
 
En omförhandling gäller inte hela avtalet utan bara den del som ligger till grund för 
förhandlingen. Genom att parterna håller fast vid resten av avtalet får de en fördel genom 
att de har något att hänga upp förhandlingen runt. Det redan existerande avtalet mellan 
parterna medför en ”fredsbevarande effekt”. Parterna får därmed en större vilja att 
komma överens om den nya avtalsdelen.91        
 
Desto hårdare krav på att avtalet ska följa de riktlinjer som var satta från början, desto 
mer jämkning blir nödvändig i efterhand. Det blir lättare att ta itu med problemen allt 
eftersom de dyker upp, än att i efterhand försöka ställa allt till rätta. Det kan till exempel 
röra sig om att man tvingas ”balansera” den ekonomiska biten mellan parterna, vilket kan 
vara svårt att göra i efterhand.92  
 
Då en part, i samband med avtalsslut, kan förutse ett problem som kan dyka upp i 
framtiden är det nog troligt att denne vill reglera detta i avtalet. Det är då upp till den 
andre parten att godta detta i avtalet. Kanske vill han bli kompenserad genom lägre pris 
eller genom en annan fördel. Eftersom det troligtvis betyder mycket för den part som 
föreslår omförhandlingsklausul, är nog denna beredd att sänka priset eller ge annan fördel 
till motparten för att få in omförhandlingsklausulen i avtalet. Detta betyder att avtalet blir 
mer förmånligt för båda parterna än om omförhandlingsklausulen inte hade skrivits in i 
avtalet.93 Det som är utmärkande med kommersiella avtal är att parterna genom avtalet 
fördelar affärsrisken mellan sig. Avtalet får genom detta en konkret riskprofil vilket ger 
avtalet dess karaktär. Domstolar får inte i efterhand ändra på denna riskfördelning så att 
ena parten får fördel framför den andra parten.94  
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Även en ofullständig omförhandlingsklausul kan öppna dörren för en avtalsanpassning av 
domstol eller skiljenämnd i händelse av tvist. Grönfors menar att hur ofullständig den än 
är kan den agera som en slags ”säkerhetsventil” likt 36 § AvtL. Den kan då få betydelse 
genom att klausulen indikerar parternas förutsättning att det skulle kunna bli tal om en 
avtalsanpassning.95 Mats Sacklén menar också avslutningsvis att det tilltagande bruket av 
omförhandlingsklausuler i långtidsavtal borde motivera en ”…ökad elasticitet i det 
bakomliggande avtalsrättsliga systemet.”96 Han anser att desto vanligare det är med 
sådana klausuler i affärssammanhang, desto starkare skulle det samhälleliga intresset av 
gemensamma basregler framstå. Regleringen skulle dock komma att bli relativt allmän då 
den ska täcka ett stort område. Förutom den risk som skapar ökad osäkerhet och minskad 
förutsägbarhet kan det tänkas att parterna kan bli tvungna att i detalj reglera avtalet. 
Parterna kan kräva omförhandling för att åstadkomma en nödvändig anpassning till 
avtalsförhållandet.97 
 

4.2.1 För och nackdelar 
När parterna använder sig av omförhandlingsklausuler i avtal kan man fråga sig om det 
inte sätter principen om pacta sunt servanda ur spel. Eftersom det med hjälp av 
omförhandlingsklausuler går att ändra innebörden av avtalet kan det hända att avtalets 
huvudregel sätt ur funktion. Det råder skilda meningar om användningen av 
omförhandlingsklausuler. En del menar att användningen underminerar avtalsrättens 
grundregler när andra menar det motsatta.98 En av dem som förespråkar användningen av 
omförhandlingsklausuler är Kurt Grönfors. Han anser att förhållandet mellan parterna 
måste bli ”lösare”. Det måste finnas en viss ”töjmån” och ökad elasticitet i avtalet. Han 
menar att när avtalslagens upphovsmän införde tillitsteorin och löftesprincipen hade den i 
åtanke att det skulle gå att ändra i redan ingångna avtal. Även generalklausulen i 36 § 
AvtL pekar i samma riktning. Avtalet skall inte längre vara ensamt avgörande som 
rättesnöre för hur fullgörandet skall ske. Huvudprincipen för avtalet blir att ”avtalet skall 
förverkligas till sitt huvudsakliga ändamål”99. Enligt Lehrberg gör Grönfors en 
omdefiniering av den vedertagna principen pacta sunt servanda. Regeln är inte ”avtal är 
bindande” eller ”avtal skall fullgöras i enlighet med sitt innehåll”, utan ”avtal skall 
genomföras” eller ”avtal skall förverkligas till sitt huvudsakliga innehåll”100. Lehrberg 
anser att det är farligt att använda sig av omförhandlingsklausuler eftersom dessa 
underminerar avtalsrätten och sätter den vedertagna principen pacta sunt servanda ur 
spel.101 Han menar att det i och för sig kan vara bra med omförhandlingsklausuler men att 
dessa sällan får någon praktisk betydelse. Oftast kan inte problem som dyker upp i avtalet 
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avhjälpas med omförhandling. Detta eftersom de fall då medkontrahenten står i makt att 
avhjälpa genom att gå med på ändrade avtalsvillkor är begränsade.102 Lehrberg fortsätter 
med att påstå att Grönfors uttalande om avtalet, innebär att han inte ser avtalet som en 
rättsteknisk företeelse utan som en relation. En relation som båda parterna drar nytta av, 
vilket medför att parternas viljor att genomföra avtalet stärks.103 Grönfors menar att 
istället för att avtalet ska sluta i ogiltighet eller bli mål för sanktioner som skadestånd, är 
det bättre att förändra avtalet. Omförhandling leder till att förstärka avtalet istället för att 
försvaga det. Argumentet att avtal skall hållas är därför inget övertygande argument mot 
jämkning och omskrivningar.104  

 

4.2.2 Hur omförhandlingsklausuler skapas 
Då en omförhandlingsklausul ska tas in i ett avtal är det många aspekter att ta hänsyn till. 
Bland annat måste det bestämmas i vilka situationer och under vilka omständigheter som 
omförhandlingsklausulen skall träda i kraft. En annan fråga är vilka sanktioner som den 
ena parten har till sitt förfogande för att driva igenom en omförhandling. Inom den 
internationella kontraktsrätten finns det standardiserade omförhandlingsklausuler som 
kan användas på många områden. Dessa klausuler finns intagna i UNIDROIT´s 
Principles of International Commercial Contracts och Lando Commission Principles of 
European Contract Law. Båda dessa klausuler ger vissa anvisningar om hur 
omförhandlingsklausuler kan utformas.105   
 
Det är viktigt att ta med tydliga begränsningar i klausulen så att parterna vet när den 
träder i kraft. I UNIDROIT Principles och Lando Commission Principles har 
begränsningar formulerats så att  ”the cost of a party´s performance has increased” or 
“…the value of the performance a party receives has diminished” respektive att “the cost 
of performance has increased” or “...the value of the performance he receives has 
diminished”. Dessa villkor begränsar tillämpningsområdet för omförhandlings-
klausulen.106  
 
Enligt vad som står i UNIDROIT Principles är det händelser som dykt upp efter 
avtalsförhållandets tillkomst som aktiverar omförhandlingsklausulerna, ”the occurrance 
of events”. I Lando Commission Principles står det ”a change of circumstances”. Detta är 
det mest logiska men det leder dock till svårigheter eftersom det inte alltid är lätt att 
bevisa när en viss händelse har ägt rum. En händelse kan också dra ut på tiden och en 
senare inträffad händelse kan ha orsakats av en tidigare.107 
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4.2.3 Rekvisit för omförhandlingsklausuler 
I UNIDROIT Principles omförhandlingsklausuler ställs det ett krav på att händelsen i 
fråga ”fundamentally alters” jämvikten i avtalsförhållandet. I UNIDROIT är dessa 
rekvisit opreciserade, i den svenska diskussionen om jämvikt i avtalsförhållanden 
förekommer tre rekvisit: 
 

1. Förutsättningslärans traditionella ”subjektiva” väsentlighetsrekvisit innebär att, 
den förfördelade parten inte skulle ha ingått avtalet på samma villkor om han hade 
känt till att händelsen i fråga skulle kunna inträffa. Detta kopplas till ett 
synbarhetsrekvisit med innebörd att den andre parten ska ha insett eller bort inse 
förutsättningens förhandenvaro och väsentlighet. 

2. Ett högre ställt väsentlighetskrav (som kommer till användning i vissa speciella 
situationer) innebär att, händelsen i fråga ska ha lett till att den förfördelade 
partens syfte med avtalet förfördelats. Det är osäkert i vad mån ett synbarhetskrav 
behövs när väsentlighetskravet ställs så högt. 

3. En objektiv regel som inte tillför någonting till vad som följer av det ord som 
används i UNIDROIT Principles klausul, ”fundamentally”. Om ett sådant rekvisit 
innefattar ett synbarhetskrav beror av hur det närmare uttolkas.  

 
I vanliga fall kan en objektiv regel vara att föredra framför en subjektiv men eftersom det 
inte finns någon sådan i detta fall får man nöja sig med de subjektiva reglerna (1) och (2).  
Enligt Lehrberg är dessa regler inte perfekta men det bästa som står till buds. Ett bättre 
alternativ vore om parterna använde sig av en kontraktsklausul med mer precist definierat 
rekvisit. En sådan klausul finns i Lando Commission Principles där villkoren är att ”the 
performance of the contract becomes excessively onerous”. I den tredje punkten (3) finns 
en objektiv regel där det försöks att definiera vad som ska ha blivit väsentligt ändrat. 
Enligt UNIDROIT är det jämvikten i avtalsförhållandet som ska vara väsentligt ändrat. 
Detta kan ställa till problem för domstolarna eftersom det kan vara svårt att veta om det 
från början var tänkt så att ena parten skulle bära den största förlusten.108  

 
Ett annat krav som finns i de ovan nämnda omförhandlingsklausulerna är att händelsen 
eller förändringen av omständigheterna inte var känd för den missgynnade parten före 
avtalsslutet. Detta är i och för sig ganska logiskt att en part inte kan åberopa 
omförhandlingsklausulen på grund av en förändring som han haft kännedom om. Men å 
andra sidan ska det inte vara så att den skadelidande parten inte ska kunna åberopa en 
förändring på grund av motpartens vetskap. Det finns även ett krav som säger att 
händelsen eller förändringen av omständigheterna inte skäligen kunde tas i beaktande av 
den förfördelade parten vid tiden för avtalsslutet om han ska ha rätt att åberopa 
omförhandlingsklausulen. Detta står i överensstämmelse med god tro i förutsättnings-
läran. Det som är av betydelse är dock bara det som den missgynnade parten själv kunnat 
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skäligen haft vetskap om.109 En viktig sak att påpeka är att händelsen måste ligga utanför 
den missgynnade partens kontroll, vilket i och för sig kan anses självklart. Om detta finns 
det en regel i UNIDROIT Principles men dock inte i Lando Commission Principles, 
vilket kan anses märkligt. Denna princip är likvärdig med den i Sverige lagfästa principen 
om kontrollansvar.110  

 
För att sammanfatta detta kan det sägas att både UNIDROIT Principles och Lando 
Commission Principles föreslår att parterna skall använda omförhandlingsklausuler med 
ett vidsträckt men inte obegränsat tillämpningsområde för omförhandlingsklausulerna. 
Att använda sig av omförhandlingsklausuler betyder inte att avtalsparterna frångår de 
traditionella kontrakts reglerna, utan det blir ett mellanled av omförhandling innan 
sanktioner som återgång blir möjligt. Parterna ingår avtalet med vetskapen om att det i 
framtiden kan dyka upp problem och att dessa i första hand skall lösas genom 
omförhandling. Utgångspunkten för ett avtal ska alltså vara att det inte under alla 
förhållanden behöver stå fast vid det ursprungliga innehåll, utan att innehållet kan 
behövas modifieras under tidens gång.111 
 

4.2.4 Omförhandlingsklausuler kontra tvingande rätt 
När det gäller omförhandlingsklausulernas förhållande till den tvingande rätten måste 
man vara medveten om att det kan uppstå konflikter mellan dessa. Att 
omförhandlingsklausuler kan stå i strid med tvingande rätt är naturligtvis tänkbart. I de 
flesta fall rör det sig om avtalsförhållande mellan näringsidkare och konsument. I dessa 
fall är lagen strängare eftersom konsumenten oftast är den svagare parten. Även i 
avtalsförhållanden mellan näringsidkare kan omförhandlingsklausulerna strida mot 
tvingande rätt. I dessa fall kan avtalet jämkas med 36 § AvtL. Men för att detta ska hända 
måste tvisten tas upp i domstol. Även om det kommer upp i domstol är det inte säkert att 
avtalet jämkas, det beror på vad den skadelidande parten yrkar. Rättegångsbalken ställer 
upp stränga krav på att käranden, princip i detalj, redovisar det domslut som han vill att 
rätten skall meddela vilket gör att domstolen måste hålla sig inom ramen för yrkandet. 
”Rätten måste alltså finna sig i att skäligt avtalsinnehåll kan fastställas endast i den mån 
det möjliggörs av parternas yrkanden.”112   
 

4.2.5 Tolkning av omförhandlingsklausuler 
Förekomsten av en omförhandlingsklausul kombinerat med andra omständigheter kan 
påverka tolkningen av avtal och utfallet av detta i individuella situationer. Avtal tolkas 
vanligen genom att störst vikt läggs vid parternas gemensamma vilja. En fråga Lehrberg 
ställer sig när det gäller tolkning av omförhandlingsklausuler är om inte dessa till sin 
natur bör mynna ut i att tolkningsreglerna tillämpas på ett annorlunda vis jämfört med 
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avtal utan klausuler. Det Lehrberg menar är att en omförhandlingsklausul bör tolkas på 
ett mer ”relationsorienterat sätt” och mindre ”strikt rättsligt” vis som tycks vara fallet vid 
annan avtalstolkning. Parterna skulle, i och med att de tar in en omförhandlingsklausul i 
avtalet, ha intagit en särskild syn på avtalet vilket skulle legitimera en annorlunda 
tillämpning av reglerna för avtalstolkning och detta skulle även domstolen ta hänsyn 
till.113 Den anförda argumentationen kan inte komma ifråga då det gäller en 
omförhandlingsklausul som har restriktiva förutsättningar för sin tillämplighet som i 
fallen med UNIDROIT Principles och Lando Comission Principles.114 Då parterna vill 
förverkliga ett särskilt syfte med sitt avtal eller sin klausul och de uttrycker detta vid 
avtalsförhandlingarna, genom en ingress till kontraktet eller att det framgår av 
omständigheterna, är domstolen benägen att ta hänsyn till detta vid avtalstolkningen. De 
bör välja en lösning på problemet som bäst tillgodoser parternas syfte med avtalet eller 
klausulen.115 Vid tolkning mot bakgrund av tvingande rätt kan det tänkas att 
omförhandlingsklausuler står i strid med tvingande rätt särskilt vid konsument-
förhållande. Bakom en klausul i ett konsument / näringsidkarförhållande kan det ligga ett 
syfte och en målsättning som inriktar sig på en tvistelösning i avvikande från en etablerad 
form i allmän domstol. I detta läge gäller det att anpassa sig till det rättsligt etablerade 
systemet med dess tvingande regler.116  
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5 Omförhandling – och sedan?  
 
Ett praktiskt problem som kan komma upp i samband med omförhandling är att 
omförhandlingen misslyckas. Angående detta skriver Grönfors, ”Det finns alltså 
åtskilliga frågetecken för den händelsen att omförhandlingen skulle misslyckas”.117 Stig 
Sohlberg tar även upp detta problem i sin artikel, Omförhandling - och sedan?, Juridisk 
Tidskrift.118 Den fråga som skulle kunna ställas är om en misslyckad omförhandling bara 
leder in i en återvändsgränd. Om parterna inte lyckas att komma överens i 
omförhandlingen vad skall de göra då? Enligt Grönfors är det så att ”…omförhandlingen 
utgör i själva verket bara ett förstadium till annars tillgängliga metoder för 
konfliktlösning”.119 Grönfors har i sin bok Avtal och omförhandling ställt upp olika 
lösningar som kan användas för att reda upp situationen.  
 

1) ”...tillkallande av någon utomstående, exempelvis en god man, för att avgöra 
resterande motsättningar.” 

2) ”Parterna kan också, även om skiljeklausul saknas, välja att tillkalla skiljenämnd.” 

3) Om det inte fungerar med skiljedom får man gå till allmän domstol. 

4) Den misslyckade omförhandlingen kan utgöra en hävningsanledning samt 
skadeståndsskyldighet för den försumliga parten.120  

 
Efter denna uppräkning av alternativa metoder ställer Grönfors frågan, ”Men räcker 
dessa”? Han konstaterar även att ”Det finns alltså åtskilliga frågetecken för den händelse 
att omförhandlingen skulle misslyckas”.121 Med denna frågeställning och påstående 
lämnar Grönfors läsaren därhän. ”Det känns onekligen en aning snopet att komma till 
denna slutsats av Grönfors efter en genomgång av möjligheterna i en omförhandling…” 
detta skriver Sohlberg i sin artikel.122 För övrigt tillägger Sohlberg att Grönfors 
”…behandlar ett angeläget ämne.” ”Alla avtal som avser någorlunda långa perioder 
kommer att behöva tillämpas under växande konjunkturer, med ändrade strukturella 
förhållanden, ny lagstiftning och rättspraxis, växlande persongalleri hos parterna, nya 
produkter och tjänster, nya konkurrenter, kanske med helt nya metoder, geografiska och 
demografiska förändringar.” Sohlberg fortsätter med att beskriva behovet av 
omförhandlingsklausuler genom ”The only permanence we can expect is constant 
change.” Sohlberg håller även med Grönfors om att principen avtal skall hållas inte 
fungerar, utan ett bättre alternativ är att ”avtal skola tillämpas”123, det vill säga, att få 
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avtalet att fungera på avsett sätt. Sohlberg menar vidare att ”välkända rättsfigurer” som 
force majeure och hardship inte räcker till utan endast är ”nödutgångar”. Han menar även 
att 36 § AvtL inte är något bra redskap för de omförhandlingar som blir nödvändiga. 
 
För att föra diskussionen framåt anser Sohlberg att det är viktigt att reda ut begreppen 
långa avtal. Sohlberg menar att det finns två olika typer av långa avtal, en kategori som 
kallas enaffärsavtal och ett annat egentliga samverkansavtal. Skillnaden mellan dessa 
avtal är inte tiden utan intentionen. De så kallade enaffärsavtalen kan röra sig om ett 
fartygsbygge som sträcker sig om 5-10 år. Trots att avtalet inte är ingånget på obestämd 
tid, finns det i parternas tankar att om det går bra kanske det leder till nya affärer och 
avtal. Parterna investerar i affärskontakten, inte bara i pengar utan framförallt i socialt 
kapital. De så kallade samverkansavtalen är till för att fortlöpa i princip för evig tid. De 
skall inte brytas annat än vid grova kontraktsbrott. Trotts detta är dessa avtal skrivna på 
3-5 år. Efter dessa 3-5 år måste det skrivas ett nytt avtal. Detta beror på att 
avtalsförfattaren varit osäker på vad som menas med omförhandling, eller att de över 
huvud taget inte varit medvetna om att det finns någon möjlighet till detta. Parterna 
räknar med att när tiden gått ut, skrivs ett nytt avtal. Ett nytt avtal med de ändringar som 
krävs för att det ska stämma med de förändrade situationer som uppkommit. Detta 
tillvägagångssätt skulle inte bli nödvändigt om parterna använde sig av omförhandlings-
klausuler.124 
 

I de fall då båda parter är överens om att den nya situationen kräver omförhandling blir 
det inte något problem. Det är i de situationerna då parterna är oense om problemets 
betydelse som det kan uppstå problem. ”För den händelse omförhandlingen misslyckas, 
är det naturligt att förhandlingen övergår i ett skiljedomsförfarande.”125 Enligt Grönfors 
är det så att när en omförhandling misslyckas och skiljedomsförfarandet tar över kan det 
bli möjligt, trotts detta, att ta hänsyn till affärsmässiga synpunkter, vilket kan bereda väg 
för fortsatt samarbete. Detta håller inte Sohlberg med om. Han anser att om det går så 
långt som till skiljedomsförfarande är risken stor att parterna ”…sätter igång att gräva 
skyttegravar och samla ammunition för ett långt krig.”126 Det är inte heller säkert att 
skiljemannen eller skiljenämndens ordförande har interesse, utbildning eller talang för att 
bevara parternas gemensamma intresse. Sohlberg menar att ”En abrupt övergång från 
misslyckad omförhandling till skiljeförfarande framstår för mig som ett effektivt sätt att 
ta död på den samarbetsvilja som kan finnas kvar.”127 Den part som förlorar 
skiljedomsförfarandet får bita ihop och fullfölja de åtaganden som skiljedomen ålägger. 
Trösten blir att parterna aldrig mer behöver göra affärer med varandra igen. Det Sohlberg 
poängterar i sin artikel är vikten av att behålla allt det sociala kapital som är investerat i 
ett samarbete. Det är viktigt att kunna lösa problem som dyker upp mellan parterna så det 
inte leder till att avtalet går i stöpet. Ett ”negativt socialt kapital” som uttrycks i ovilja, 
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avsky, rent hat mot andra parten och kanske hela systemet är inte bra i ett sådant litet land 
som Sverige.128  
 
Omförhandlingsklausulernas framtid hänger samman med frågan hur parterna själva kan 
komma överens med varandra om att komma tillrätta med problemet som aktualiseras i 
och med ändrade förhållanden. Genom att justera avtalet och dess villkor på ett sätt som 
gör att det kan fortsätta att fungera i framtiden och i en förändrade kontext. Den fråga 
man då kan ställa är hur vanligt det är med omförhandling utan att det funnits någon 
omförhandlingsklausul. Svaret på denna fråga är att det tycks relativt vanligt med 
omförhandling som förlikningsmetod. ”Detta indikerar att begreppet omförhandling 
varken är fullständigt nytt eller särskilt radikalt.”129 Det kan emellertid se något 
annorlunda ut då avtalet innehåller en omförhandlingsklausul. Parterna diskuterar sig då 
till ett nytt avtalsinnehåll som löser tvisten samt får kontraktet att fungera bättre i 
framtiden. Det kan också hända att parterna ändrar avtalet på andra punkter än vad som 
just har med den påkallade tvisten att göra.130 Slutligen ska det avgöras vart inom 
avtalsrätten just omförhandling ska höra hemma och här betonas att utvecklingen går mot 
ett mer elastiskt stadium där parterna samverkar istället för att de för en tvist mot 
varandra.131 
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 6 Avslutning 
 
Omförhandlingsklausuler används främst till att försöka lösa ett av avtalsrättens mest 
klassiska problem.132 Det har vuxit fram många olika modeller och möjligheter under 
årens lopp och gemensamt för dessa är möjligheten för parterna att vid avtalsslut förutse 
framtida händelser och att i avtalet reglera detta. Denna möjlighet kan naturligtvis 
förhålla sig på olika sätt. En variant är att parterna betonar vikten av att 
avtalsbundenheten upprätthålls vilket leder till att den ena parten åläggs risken för alla 
händelser som är oförmånliga för honom. Detta görs med motiveringen att han kan 
skydda sig med hjälp av att inta villkor i avtalet. En andra väg att gå är då parterna inte 
tycks ha vare sig råd eller tid att undersöka alla eventuella händelser utan litar helt på den 
lösning, med lämpliga regler, som tillhandahålls av rättsordningen. Rättsutvecklingen har 
i denna fråga sökt finna en ”mellanväg” och ett försökt till en lämplig avvägning mellan 
dessa två alternativ. Ett allmänt utgångsläge kan vara den uppsättning vedertagna 
kontraktsrättsliga regler som bestämmer ogiltigförklaring av avtal och andra 
rättshandlingar. Det finns även andra former av rättsskydd för den förfördelade 
kontrahenten i vissa speciella såsom särskilt beaktansvärda förhållanden. Då 
avtalsinnehållet blir avgörande för själva bedömningen av avtalet kommer reglerna om 
utfyllning och tolkning av avtal att vara ledande.  
 
De möjligheter som finns för att komma till rätta med problemet ändrade förhållanden 
tar sikte på ett ”restområde – de oreglerade fallen”.133 Där griper inte andra erkända 
regler in och frågan är inte reglerad i parternas avtal. Inom den romanistiska 
rättstraditionen angreps problemet med ändrade förhållanden genom läran om ”clausula 
rebus sic stantibus” (förbehåll rörande förhållandens oföränderlighet).134 Med principen 
menades att avtalet uppfattades slutet under en outtalad reservation om att kontraktet 
enbart skulle gälla under förutsättningen att förhållandena inte förändrades. Detta ledde 
till allt för långtgående ingrepp i avtalsbundenhetens princip och redan i början av 1800-
talet var principen övergiven. Den gjordes om till att gälla grundregeln om 
motivvillfarelse eller ”misstag som skett i samband med avtalsslut”. Även denna 
reglering av situationen tyckas inte alltid vara lämplig men den är lätt att ta till sig.  
 
Det finns åtskilliga situationer och exempel när det ur rättslig synpunkt går att samordna 
fallen under ”misstag via avtalsslut”. Exempel på detta kan vara då förhållandena ändrats 
kort tid efter det att avtalet slöts. Här tillkommer att det tycks inte vara speciellt svårt att 
dra gränsen mellan vad som är misstag vid avtalsslut och vad som anses vara ändrade 
förhållanden.135  
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En annan möjlighet att angripa problemet med otillbörliga avtal på grund av förändrade 
förhållanden är reglerna om jämkning. Liknade regler har funnits länge i Sverige men den 
metod som kom att användas blev på allvar ett redskap först då införandet av den 
förmögenhetsrättsliga generalklausulen, 36 § AvtL, kom år 1976. De så kallade 
omförhandlingsklausulerna uppfattas som det senaste steget vid utvecklingen av 
bestämmelser på detta område. Det kan sägas att ”cirkeln är sluten” då man nu är tillbaka 
till de bakomliggande rekvisiten och läran om ”clausula rebus sic stantibus”; avtalet 
innehåller ett villkor i sig som gör det beroende av att förhållandena inte ändrats, fast nu 
är det inte någon domstol som ingriper utan parterna själva. Genom standardvillkor i 
avtalet tar de in att omförhandling under vissa förhållanden ska äga rum.136 Det kan sägas 
att omförhandlingsklausulen löser problemen med ändrade förhållanden i relation till 
vilket tillämpningsområde klausulen har. Till exempel kan den reglera rekvisit för när 
omförhandling ska kunna inträda och hur effektivt denna skyldighet är sanktionerad.137   
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7 Diskussion 
 
Detta arbete har behandlat ett väldigt begränsat avsnitt inom avtalsrätten. Avtalsrätten är 
dispositiv. Detta innebär att parterna har relativt stor frihet att sluta vilka avtal de vill och 
de har även stora möjligheter att ta med villkor av olika slag samt föra in klausuler av 
skiftande karaktär. Parterna har inte bara att rätta sig efter sitt skriftliga kontrakt utan de 
ska också ta hänsyn till gällande lagregler och allmängiltiga principer inom avtalsrätten 
då det uppkommer problem. Avtalsfriheten kan sägas vara begränsad genom att parterna 
inte kan avtala om allt. Ett av problemen med att skriva heltäckande avtal är att alla 
händelser inte går att förutse. Detta får följden att när det uppkommer ett förhållande eller 
en händelse, som parterna inte reglerat, tvingas de att ta ställning i efterhand hur de ska ta 
i tu med problemet. Oftast vill parterna fortsätta att göra affärer med varandra och därför 
är det viktigt att komma till en bra lösning. Avtalsrätten innebär en balansgång mellan 
parternas intressen. Detta kan medföra att vissa principer får ge vika och helt enkelt sättas 
åt sidan då parternas relation och ”sociala kapital” är viktigare än kontraktets ordalydelse 
och bokstav. Med detta som bakgrund borde det vara ganska enkelt att få till stånd en 
avtalsförändring utan några komplikationer men så är inte alltid fallet. Osämja och 
konflikter präglar även ett område som detta och det är här som själva kärnan ligger i 
diskussionen kring förhållandet med ändrade avtalsförhållanden.  
 
Att få parterna att avtala och reglera hur de ska lösa uppkomna problem och tveksamheter 
kan ses som en begränsning i avtalsfriheten. I långsiktiga avtalsförhållanden är väl inte 
frågan om utan snarare när och om vad parterna kan bli oense om. Det är svårt att förutse 
alla tänkbara händelser men det finns förslag på hur eventuella oenigheter kan lösas. 
Principer som pacta sunt servanda kan dock undanskymmas, då det tycks vara parternas 
relation som är det viktigaste i avtalet. Relationen kan liknas vid ett bolags- eller 
arbetsgivare/ arbetstagarförhållande med en underförstådd lojalitetsplikt. Intar man detta 
synsätt på avtalsförhållandet kanske det inte är lika svårt att förstå att det bästa sättet att 
nå en lösning och det bästa för båda parterna för fortsatt samarbete är att reglera, i avtalet, 
hur parterna ska lösa en uppkommen tvist. Det går också vid en rättslig prövning att 
komma fram till en rättvis upplösning med resultatet att avtalsförhållandet består. Att 
börja om med nya avtalsförhandlingar är ofta trögt och vanligtvis har parterna redan ett 
tillräckligt bra avtal som kan fungera som ”ram” till ett reglerat avtal och där med har inte 
ett helt nytt avtal kommit till stånd.  
 
För att komma till rätta med problemet med ändrade förhållanden i långa avtals-
förhållanden mellan näringsidkare har vi i denna uppsats tagit fram tre möjliga lösningar.  
 
Den första som diskuteras är användningen av 36 § AvtL. Generalklausulen kom till på 
grund av att lagstiftaren tyckte att de ogiltighetsgrunder som fanns i Avtalslagen inte var 
tillräckliga. 36 § AvtL innebär att det är möjligt att på alla rättsområden ”jämka eller 
lämna utan avseende” ett avtalsvillkor, som ”är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, 
omständligheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och 
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omständigheterna i övrigt”.138 Den del av paragrafen som passar bäst in i detta 
sammanhang är jämkningen på grund av senare inträffade förhållanden. Att använda sig 
av 36 § AvtL för att i efterhand ändra ett avtal skulle i och för sig vara en möjlighet. 
Nackdelen är att det ofta måste till ett domstolsavgörande för att det ska få någon verkan. 
En annan fara med att använda sig av denna metod är att den riskfördelning som parterna 
har emellan sig kan rubbas. Även om förhållandena har ändrats så är det viktigt att den 
ursprungliga balansen finns kvar. Det får inte vara så att jämkningen sker på grund av att 
ena parten ska kompenseras. Ett kvitto på att 36 § AvtL inte används så flitigt till denna 
sorts problem är att det inte har kommit upp något fall till HD där en omfattande 
avtalsrevision är gjord. Att använda sig av 36 § AvtL gör att man tar ifrån parterna deras 
möjlighet att på egna ben lösa problemet. Ofta blir utgången bättre om parterna själva kan 
komma överens om utgången. Ibland kan även tvisten lösas med hjälp av organisationer 
på parternas ömse sidor. I utredningen till 36 § AvtL var författarna noga med att 
poängtera att jämkning med hjälp av generalklausulen vid ändrade förhållanden inte bör 
ges den innebörden att den träder istället för förutsättningsläran.  
 
Den andra lösningen som diskuteras är förutsättningsläran. Den innebär att en 
förutsättning för avtalet, då den visar sig vara felaktig eller om den har förändrats, bör 
och kan medföra att avtalet ogiltigförklaras. I detta läge har parterna inget som talar för 
att de vill ha ett fortsatt samarbetet just på den punkten som tvisten gäller. Detta kan 
förstås innebära att hela avtalet ogiltigförklaras och parterna efteråt går skilda vägar men 
det kan också vara så att det beslutar om att träffa ett helt nytt avtal. Förutsättningsläran 
går också ut på att finna en lösning på vilken påföljd som kan bli aktuell och vem av 
parterna som ska stå risken. Detta talar för att parterna inte alls har kommit överens i 
tidigare förhandlingar om hur de ska lösa problemet. Det verkar också ligga en ”hårdare 
natur” över just användningen av förutsättningsläran eftersom det talas om sanktioner och 
risker. Något fortsatt samarbete kanske inte blir aktuellt men parterna vill göra upp så att 
båda får chansen att säga sitt. Då förutsättningsläran anses vara ett komplement till 
ogiltighetsreglerna i Avtalslagens 3 kap förstärks denna bild av att det nu är frågan om en 
”tvist” mellan parterna och inte bara en ”oenighet” som ska lösas. Vilken vikt ska då 
läggas till denna metod? Svaret är inte helt lätt och till det hör att det inte alltid är helt 
enkelt att komma fram till vad som är en förutsättning eller inte. Det ställs höga krav då 
en förutsättning ska tillmätas betydelse vid avtalstolkning och detta för att det skrivna 
avtalet ofta pekar i motsatt riktning. Det är ju därför parterna blivit oense, på grund av att 
det i avtalet står något som nu helt har kommit att sakna betydelse eller åtminstone fått en 
annorlunda mening. Detta för att inte göra förutsättningsläran till en metod att ta till då 
ena parten vill undgå sina förpliktelser och helt ogiltigförklara avtalet med hjälp av olika 
läror. Det är viktigt att det klart och tydligt kan urskiljas att det verkligen är partens 
förutsättning som ligger till grund och inte något trixande och knåpande för att få till 
stånd ett ogiltigförklarande. Detta skulle emellertid sätta rättsillämpningen på spel och 
således rättssäkerheten. Hotet mot denna lära är väl just att den tenderar att bygga allt för 
mycket på subjektiva rekvisit.  
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Då man diskuterar förutsättningsläran kan frågan om 36 § AvtL och jämkning komma på 
tal. Förutsättningsläran ska som bekant inte användas eller ersätta jämkningsregel i 36 § 
AvtL. Detta för att det ska ta sikte på olika situationer. Det kan dock vara svårt att 
urskilja när antingen det ena eller andra ska vara för handen och inte bli det lättare av att 
det inte finns några tydliga lagregler. Det förefaller vara doktrin samt praxis som blir 
riktmärket och det låter klokt att tillämpa respektive läror beroende på vilken påföljd 
parterna eftersträvar. Det borde inte vara någon svårighet att hålla i sär de bägge då man 
slutligen bestämt sig för att tillämpa den ena. Förutsättningsläran bör behandla felaktiga 
förutsättningar och AvtL 36 § tas till vid oskäliga avtalsvillkor.  
 
 
Ytterligare ett sätt att lösa problemet med ändrade förhållanden är med hjälp av 
omförhandlingsklausuler. Genom att använda sig av dessa klausuler kan parterna skydda 
sig mot situationer som inte finns reglerade i avtalet. Detta genom att parterna tar upp 
avtalet till omförhandling och diskuterar igenom hur problemet ska lösas. 
Omförhandlingsklausuler är inte till för att ogiltigförklara avtalet utan till för att anpassa 
det till den situation som råder. Omförhandlingsklausuler är ett sätt som gör att avtalet 
blir flexibelt. Parterna ändrar helt enkelt avtalet efterhand som de stöter på problem. På 
grund av detta har omförhandlingsklausuler stött på en del kritik. En del tycker att 
omförhandlingsklausuler underminerar avtalsrätten. Hela huvudprincipen med pacta sunt 
servanda sätts ur spel. Dock är vi nog mer inne på den linje som stöds av Grönfors. Han 
anser att omförhandlingsklausuler inte alls skadar avtalsrätten utan till och med gör den 
starkare. Genom att använda sig av omförhandlingsklausuler får parterna lättare att 
genomföra och stå upp för sin del av avtalet. Huvudprincipen pacta sunt servanda, avtal 
skall hållas, bör nog bytas ut mot ”avtal skall genomföras”. Hur man än vänder och vrider 
på det så är det faktiskt så att det är detta som är viktigast. Parterna är i längden inte 
intresserade av att avtalet till varje pris skall fullföljas, till punkt och pricka. De flesta 
värdesätter kontinuiteten och att ha ett långvarit affärsförhållande är mycket mer värt. 
Parterna satsar inte bara pengar utan även socialt kapital i sina långvariga affärsrelationer. 
Detta gör att de inte vill låta bagatellartade problem förstöra en inarbetad relation. När 
parterna använder sig av omförhandlingsklausuler får de själva chansen att lösa 
problemet. Parterna slipper gå till domstol vilket sparar både tid och pengar. 
 
Vad gäller problemet med ändrade förhållanden i avtalsrelationer så är det så att parterna 
har bäst möjlighet att lösa detta själva. Det är onödigt att dra tvister till domstol då det 
både kostar mycket pengar och tar tid. Det är även viktigt för parterna att bibehålla de 
relationer som de har byggt upp så att inte allt det sociala kapital som är investerat 
förloras. Den bästa möjligheten för parterna att lösa tvister som uppkommer genom 
ändrade förhållanden är att ta in omförhandlingsklausuler i avtalet. Då kan parterna själva 
ta upp avtalet till omförhandling i de fall då avtalet inte längre fungerar i dess 
ursprungliga utformning. Jämkning med hjälp av 36 § AvtL och lösningar med grund i 
förutsättningsläran synes vara att ta problemet för långt. Det bästa är om parterna kan 
lösa problemet på egen hand. Trotts detta kan 36 § AvtL samt förutsättningsläran vara en 
sista utväg som parterna kan ta till i det fall där omförhandlingen går i stöpet.  
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