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From: Göte Borg  <gote.borg@connymobile.com> 
Sent: den 16 mars 2020 08:35
To: Nina Wittholt <nina.wittholt@fondia.com>
Subject: Avtalsrättslig snabbguide

Hej Nina,

Som du vet har jag gått Västsvenska Handelskammarens VD-utbildning och deltar i en av Handelskammarens VD-grupper. I 
min VD-grupp har vi pratat om det där med den handlingsförlamning som drabbar många chefer nu, i en tid av enorm 
osäkerhet. Och vikten av att våga vara handlingskraftig – samtidigt som man ju måste fatta rätt slags beslut och inte vill 
hamna i tvist eller så. För egen del har vi på Conny Mobile hanterat osäkerheten genom att orientera oss på ett 
strukturerat sätt, efter den första, akuta fasen då det mest handlade om frågor kopplade till personal 
(korttidspermitteringar etc), cost cut, finansieringslösningar och betalningssäkring. 



From: Göte Borg  <gote.borg@connymobile.com> 
Sent: den 16 mars 2020 08:35
To: Nina Wittholt <nina.wittholt@fondia.com>
Subject: Avtalsrättslig snabbguide

Ungefär så här har vi gjort och tänkt i den orienterande fasen: 

1. Vi har gjort en riskanalys av hela vår verksamhet och hur Coronasituationen påverkar oss, vår möjlighet att driva vår affär och hur den 
påverkar våra olika intressenter, t ex leverantörer, kunder, konsulter och andra samarbetspartners och hur det i sin tur påverkar oss

2. Utifrån den analysen har vi mappat vilka samarbeten som vi måste hantera, kanske säga upp eller omförhandla t ex för att vi själva inte kan 
leverera tillräckliga volymer för att vi inte får komponenter i tid från våra underleverantörer, eller för att vi inte kan betala

3. Varje mappat samarbete har vi analyserat. Vi har granskat underliggande avtal och allt annat som vi tänker styr affärsrelationen för att få 
koll på våra rättigheter och skyldigheter och vad som gäller om vi bryter mot avtalet, eller om motparten bryter mot avtalet

4. Genom den analysen har vi skaffat oss kunskap som vi tänker i sin tur ger oss både karta och kompass och faktiskt självförtroende när vi ska 
välja handlingsalternativ och ta en dialog med vår samarbetspartner

5. När vi fattar beslut nu så har vi med oss något vi kallar beslutsfonden. Alla beslut benchar vi mot följande tre frågor. 1. Har vi med alla 
relevanta perspektiv? Både korta och långa? 2. Hur skapar vi win-win för oss OCH våra intressenter i den här situationen? Finns det bra 
samförståndslösningar 3. Har vi med oss den etiska dimensionen? Har vi även det allmännas bästa för ögonen, så långt det är möjligt? 

Tänker vi rätt, tycker du?
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Innan vi sätter vår slutgiltiga handlingsplan för respektive samarbete som är prioriterat att hantera, så undrar vi om det 
finns några allmänna juridiska saker som vi behöver tänka på för att kunna fatta mer informerade beslut och t ex undvika 
att bli osams med viktiga kunder och leverantörer, eller i värsta fall hamna i domstol? Skulle det gå bra att skicka över en 
punktlista som vi kan ha med oss, en slags avtalsrättslig snabbguide, så får vi höra av oss sen om vi behöver er hjälp med 
någonting efter det? 

Bästa hälsningar

Göte 

______________
Göte Borg
Managing Director 

Conny Mobile
Contact: +46 70 584 24 27, gote.borg@connymobile.com
Office: Tallkottevägen 12, 433 36 Partille, Sweden 

www.connymobile.com 

http://www.fondia.com/


From: Nina Wittholt <nina.wittholt@fondia.com  
Sent: den 16 mars 2020 10:18
To: gote.borg@connymobile.com
Subject: re Avtalsrättslig snabbguide

Hej Göte, ja men det är klart! Bifogar några punkter (se nedan) som ni kan ha med er. Hör jättegärna av dig om det är något du vill 
bolla!

Varma hälsningar

Nina

Avtalsrättslig Snabbguide

 Pacta sunt servanda – ett avtal ska hållas 

 Avtalet får inte sägas upp eller ändras ensidigt om inte avtalet (eller lag) ger part rätt till det 

 Att säga upp ett avtal utan att man har rätt till det är ett avtalsbrott

 Att inte leva upp till en skyldighet man har i ett avtal är ett avtalsbrott   

 Undantag: Om rättsfigurer som t ex force majeure är tillämpliga (avtalade eller följer av lag/praxis)

 Den som påstår att den hade rätt att säga upp ett avtal, att ändra det eller att bryta mot det har bevisbördan för det som HR

 Har man fel i sin analys riskerar man påföljd för avtalsbrott
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 Vilka rättigheter och skyldigheter man har, och vad som gäller vid ett avtalsbrott, följer ofta av avtalet, men också av tillämplig 
lag

 Om avtalet är tyst i ett visst avseende t ex i fråga om sanktion vid avtalsbrott, innebär det inte att man kan bryta mot avtalet
utan konsekvenser – det fylls som HR ut av tillämplig lag – det räcker alltså inte att kunna läsa avtalet, man måste förstå vad 
som INTE står där också

 Lagstiftningarna världen över skiljer sig åt.  Vilket lands lag gäller? Står ibland i avtalet, ibland inte. Om det inte gör det avgörs 
lagvalsfrågan av internationella konventioner. 

 Avtalsreglerade sanktioner: Ofta skadestånd – kan vara kundvänligt eller leverantörsvänligt formulerat (Som leverantör: Se alltid 
till att det finns en skadeståndsbegränsning)

 Sanktioner enligt lag: I flertalet rättsordningar gäller följande vid avtalsbrott: Avtalsbrytande part ska försätta icke 
avtalsbrytande part i samma ekonomiska tillstånd som den parten hade varit i om inte avtalsbrottet hade skett - det 
s k positiva kontraktsintresset (utebliven vinst plus ersättning för kostnader) – utan koppling till kontraktets storlek – ”the sky is 
the limit” 

 Att göra en felbedömning av vilka rättigheter och skyldigheter man har och om t ex force majeure föreligger eller inte kan få
extremt kostsamma konsekvenser (förutom att man kan skada viktiga samarbetsrelationer, få dåligt rykte på marknaden etc)



Take away

• Kopiera Conny Mobiles analysmodell steg 1-5

• Ta till er av den Avtalsrättsliga Snabbguiden

• Ta till er av vad mina branschkollegor snart kommer att berätta för er

• Sedan är det bara att göra rätt!



Avbeställning?

Göte har, precis när krisen slår 
till, beställt 500 000 nya 
knappsatser från Kina till ett 
värde om 2 Mkr till sin senaste 
utvecklingsmodell ”Senior Super 
Vision” som ska monteras i 
bolagets fabriker i Partille. Göte 
drabbas av panik då likviditeten 
är hårt ansträngd och han vet 
ännu inte om den nya modellen 
”Senior Super Vision” kommer 
att bli en hit på marknaden. 

 Kan Göte avbeställa 
knappsatserna? 



Avbeställningsrätt
I Orsak?

I Nedstängning av verksamhetsställe –
myndighetsbeslut eller eget beslut?

I Betalningsproblem, olönsamhet eller 
onytta

I Produktionsproblem till följd av 
sjukskriven personal?

I Ändrade förutsättningar – jämkning 
enligt t.ex. 36 § avtalslagen?





Case

ElGiganten och Conny Mobile AB har sedan tio år ett avtal under vilket ElGiganten
gör ett avrop för en leverans från Conny Mobile AB. I spåren av spridningen av Covid-
19 stängs Conny Mobile AB:s fabriker i Kina som ett resultat av myndigheters påbud. 
Conny Mobile AB åberopar force majeure gentemot ElGiganten, och som ett resultat 
undkommer Conny Mobile kontraktuella påföljder i anledning av sitt dröjsmål. En tid 
senare lyfts påbudet delvis och verksamheten vid fabrikerna kan återupptas till 50 %

• Kvarstår force majeure här?
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Allmänt om force majeure
• Definieras ofta i parternas avtal. Regleringen kan vara allmän eller mer specifik, och kan 

också vara uttömmande. 

• Rör hinder som är ”en utifrån kommande, omfattande och sällan inträffande tilldragelse, 
som medför ett oöverstigligt hinder för gäldenären att prestera” 

• Krävs i regel att det går att visa påverkan på partens verksamhet

• Huvudregel (om ingen rätt till hävning): force majeure befriar inte part från avtalet, endast 
från påföljder vid brott 

13|



Vad händer när force majeure upphör?

• Även detta kan avtalas mellan parterna. Saknas avtal får det avgöras utifrån 
bakomliggande rättsregler.

• För köp av lös egendom enligt svensk rätt är utgångspunkten sannolikt att 
ElGiganten har en rätt att hålla fast vid avtalets fullgörelse och leverans enligt 
avtalet om force majeure upphör inom ”rimlig tid”. Detta kräver att ElGiganten gör 
rätten gällande.

• Svårare att bedöma huruvida Conny Mobile AB har en rätt att hålla fast vid avtalet.
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v ä s t s v e n s k a h a n d e l s k a m ma r e n . s e

https://www.vastsvenskahandelskammaren.se/medlemskap/Juridikhjalpen/


Nina Wittholt
Advokat, Fondia

nina.wittholt@fondia.com

Siri Mårtensson Hjälmberg
Advokat, Morris Law

siri.martensson@morrislaw.se

David Sandberg
Advokat, Mannheimer Swartling

david.sandberg@msa.se

Stefan Björkegren
Advokat, dNovo Law

stefan.bjorkegren@dnovolaw.com

TILLSAMMANS GÖR VI VÄSTSVERIGE STARKARE

Per Hendar
Advokat, dNovo Law

per.hendar@dnovolaw.com



TILLSAMMANS GÖR VI 
VÄSTSVERIGE STARKARE

Bohusläns klippor


	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	From: Göte Borg  <gote.borg@connymobile.com> �Sent: den 16 mars 2020 08:35�To: Nina Wittholt <nina.wittholt@fondia.com>�Subject: Avtalsrättslig snabbguide�
	From: Göte Borg  <gote.borg@connymobile.com> �Sent: den 16 mars 2020 08:35�To: Nina Wittholt <nina.wittholt@fondia.com>�Subject: Avtalsrättslig snabbguide�
	From: Göte Borg  <gote.borg@connymobile.com> �Sent: den 16 mars 2020 08:35�To: Nina Wittholt <nina.wittholt@fondia.com>�Subject: Avtalsrättslig snabbguide�
	From: Nina Wittholt <nina.wittholt@fondia.com  �Sent: den 16 mars 2020 10:18�To: gote.borg@connymobile.com�Subject: re Avtalsrättslig snabbguide�
	From: Nina Wittholt <nina.wittholt@fondia.com  �Sent: den 16 mars 2020 10:18�To: gote.borg@connymobile.com�Subject: re Avtalsrättslig snabbguide�
	Take away�
	Avbeställning?
	Avbeställningsrätt
	Bildnummer 11
	Case
	Allmänt om force majeure
	Vad händer när force majeure upphör?
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20

