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Förord 

Gråa hår. Jag var helt övertygad om att jag skulle hitta åtminstone ett grått hårstrå när jag 

såg mig i spegeln idag. Jag kunde inte hitta ett enda. Trots allt slit har den här uppsatsen 

alltså inte gett mig gråa hår. Vilken lättnad! Det är också en otrolig lättnad att äntligen 

vara klar. Klar med examensarbetet. Klar med juristprogrammet. 

Efter att ha läst fördjupningskurserna ”Kommersiell avtals- och processrätt” och 

”Kommersiell kontrakträtt” kändes det naturligt att skriva mitt examensarbete i civilrätt 

med inriktning på kommersiella avtalsförhållanden. Ämnet för den här uppsatsen var 

redan från start varit ansvar för tjänst i blandade avtal. Att utforma den slutliga 

frågeställningen har däremot varit en lång process. Efter många, långa timmar på biblio-

teket med näsan i böckerna och en del sidospår tog frågeställningen till slut sin slutliga 

form, efter en liten knuff i rätt riktning av min handledare Laila Zackariasson. Sen dess 

har det varit en enda lång slutspurt mot målet – dagen för inlämning. Den dagen är 

imorgon… 

 

Jag vill tacka vänner och familj för allt stöd. Ett särskilt tack till: min handledare Laila 

Zackariasson för att hon ställde rätt frågor och hejade på mig in i det sista; min Minna-

Linn, för timmarna på JB, kaffepauserna, promenaderna, korrekturläsningen och allt 

annat och; mina föräldrar som – helt objektivt – säger att jag är bäst. 

 

Mest av alla vill jag tack min älskade make Viktor. Han har funnits vid min sida hela 

vägen och stöttat mig, trott på mig och kramat mig. 

 

Barkarbystaden, Järfälla, 4 december 2017 

Hannah Hanson 
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1 Introduktion 

1.1 Problembakgrund 

Idag förekommer det i allt större utsträckning att leverantörer inte enbart tillhandahåller 

produkter till sina kunder, utan även erbjuder tjänster kopplade till produkten. Det är till 

exempel vanligt vid kommersiella köp av avancerad maskinell utrustning. Leverantören 

kan i sådana fall tillhandahålla tjänster kopplade till bruket av maskinen såsom montering, 

installation, utbildning av personal, driftövervakning, service och underhåll. En brist som 

kan uppkomma i dylika avtal är att det aldrig tillförs några särskilda regleringar avseende 

ansvar för fel och försening i tjänstemomentet, eftersom produktleveransen är det centrala 

för avtalet. 

För kapitalstarka och rutinerade företag är det sannolikt ovanligt att det uppkommer 

problem med bristfälliga ansvarsregleringar, då de har möjlighet att anlita ombud för att 

utforma och granska avtal. Under sådana förhållanden kan ett avtal anpassas utifrån den 

specifika avtalssituationen och inkludera heltäckande regleringar av avtalets samtliga 

förpliktelser. Bland stora, etablerade leverantörer är det heller inte ovanligt att de utarb-

etar egna standardvillkor anpassade till deras specifika verksamheter. Problemet med 

bristfälliga ansvarsregleringar kan däremot tänkas vara vanligt i avtal mellan mindre 

företag. Till följd av till exempel begränsade resurser och bristande kunskap föreligger 

det en större risk att parterna inte skriver lika heltäckande och individualiserade avtals-

texter som tar hänsyn till avtalsförhållandets samtliga aspekter. Det är istället troligt att 

parterna lägger fokus på specifikationer för produktleveransen och när leverans ska ske 

samt vad tjänsten ska omfatta och när tjänsten ska utföras, men i övrigt förlitar sig på 

köplagens regleringar eller rutinmässigt hänvisar till något standardavtal för produkt-

leveranser.1 Resultatet blir att avtalet omfattar såväl köp av vara som utförande av tjänst, 

utan att frågan om ansvar för fel och försening reglerats särskilt avseende tjänsten. 

Fenomenet när ett avtal omfattar både köp av vara och utförande av tjänst brukar i 

doktrin benämnas blandade avtal. 2  I den aktuella köplagstiftningen har lagstiftaren 

angripit gränsdragningsproblematiken vid blandade avtal genom följande lydelse i 

2 § 2 st. KöpL: 

                                                 
1 Jfr Contman, Köplagen som utfyllande rätt till NL 09, s. 11. 
2 Se bland annat: Adlercreutz m.fl., Avtalsrätt I, s. 34, Ramberg & Herre, Allmän köprätt, 

s. 33 och Taxell, Köplagen: några riktlinjer, s. 26. 
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”[l]agen gäller inte avtal som innebär att den som skall leverera en vara även 

skall utföra arbete eller någon annan tjänst, om tjänsten utgör den övervägande 

delen av hans förpliktelse.” 

Det överväganderekvist3 som uppställs i paragrafen är avgörande för om en bedömning 

enligt 2 § 2 st. KöpL resulterar i att det blandade avtalet i sin helhet ska bedömas enligt 

regler för tjänst eller om tjänsten faller inom köplagens tillämpningsområde, genom att 

tjänsten anses ingå i köpet i form av en kringtjänst4. Det är också möjligt att under vissa 

förutsättningar dela upp det blandade avtalet i två separata avtal och behandla förplikt-

elserna utifrån respektive regelverk.5 

För de parter som ingått ett blandat avtal utan att specifikt reglera ansvarsfrågan för 

tjänsten, innebär samtliga utfall i bedömningen enligt 2 § 2 st. KöpL ett visst mått av 

osäkerhet i fråga om vad som gäller ifall tjänsten blir felaktigt utförd eller då leveran-

tören hamnar i dröjsmål6. För det första saknas ett lagstadgat ”regelverk” likt köplagen 

avseende kommersiella tjänster, vilket innebär att fastställandet av vad som ska anses 

gälla mellan parterna istället får grundas på allmänna principer och analogier till när-

liggande lagstiftning. För det andra finns det inga ansvarsbestämmelser i den svenska 

köplagen som tar sikte på utförande av tjänst. Rekvisiten för vad som utgör fel respektive 

dröjsmål är utformade efter köp av lös egendom, vilket innebär vissa hinder för en direkt 

tillämpning av köplagens bestämmelser när en kringtjänst inkluderats i köpet. 

Att parterna i det blandade avtalet hänvisar till ett standardavtal avsett för produkt-

leveranser – till exempel NL 09 och Orgalime S 2012 – kan antas förekomma i relativt 

stor utsträckning, då användning av standardavtal är vanligt förekommande i kommers-

iella relationer.7 Dessa standardavtal saknar precis som köplagen ansvarsbestämmelser 

för fel och försening i medföljande tjänstemoment, vilket kan resultera i att samtliga 

avtalsmoment regleras av ett avtal anpassat för produktleverans och inte utförande av 

tjänst. Om köplagens principer för gränsdragning mellan köp och tjänst blir tillämplig på 

                                                 
3 Begreppet används här för att beskriva det krav som uppställs i köplagen om att tjänsten 

ska utgöra den övervägande delen av förpliktelsen. 
4 Prop 1988/89:76 s. 65. Benämningen ”kringtjänster" förekommer inte i förarbetena men 

kommer att användas här med innebörden att en kringtjänst är en tjänst som inte utgör 

den övervägande delen av avtalet och därför faller inom köplagens tillämpningsområde. 

Ett annat ord som också används här med samma innebörd är ”sidoförpliktelser”. 
5 Prop 1988/89:76 s. 65, jfr NJA 1951 s. 271. 
6 Dröjsmål och försening används här med samma innebörd. 
7 Jfr Contman, Köplagen som utfyllande rätt till NL 09, s. 1 och 11. 
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ett blandat avtal när parterna använt sig av ett standardavtal, vilken inverkan har då 

standardavtalets karaktär på bedömningen? Till exempel hävdas ofta i doktrinen att tolk-

ning av standardavtal mot bakgrund av dispositiv rätt måste göras med större försiktighet 

än enligt den traditionella avtalstolkningsläran, eftersom parterna genom standardavtalet 

aktivt avtalat bort dispositiva lagregler.8 

1.2 Frågeställning 

Inom ramen för denna uppsats avser jag att utreda de skillnader som en bedömning av ett 

blandat avtal enligt 2 § 2 st. KöpL kan ge upphov till i fråga om ansvar för fel och dröjs-

mål vid utförande av tjänst med utgångspunkt i kommersiella avtalsrelationer. Ämnet är 

särskilt intressant eftersom bestämmelsen i 2 § 2 st. KöpL inte tidigare har varit föremål 

för närmare granskning i den svenska rättsvetenskapen. Dessutom saknas det HD-praxis, 

vilket innebär att det fortfarande finns visst tolkningsutrymme avseende hur bestämm-

elsen ska tillämpas.9 Utgångspunkten kommer att vara att köplagen är tillämplig på köpet. 

Mot bakgrund av att standardavtal används i stor uträckning i kommersiella sammanhang 

kommer jag även att behandla påverkan av att ett standardavtal tillämpats på avtalet för 

att utreda om detta på något sätt påverkar bedömningen, i den mån 2 § 2 st. KöpL över-

huvudtaget kan anses tillämplig. 

Den huvudsakliga frågan som jag avser att besvara är således hur ansvar för fel och 

försening i tjänst, inom ramen för ett blandat avtal mellan kommersiella parter, påverkas 

av att det blandade avtalet anses utgöra ett köpeavtal, två separata avtal eller ett tjänste-

avtal. Med andra ord vilka skillnader medför resultatet i bedömningen av blandade avtal, 

enligt 2 § 2 st. KöpL, i ansvarsfrågan för tjänster inom ramen för kommersiella avtal? En 

viktig utgångspunkt i undersökningen är att parterna inte särskilt reglerat ansvarsfrågan 

för fel och försening i tjänsten.  

Jag kommer först att angripa frågan med utgångspunkt i att köplagen är tillämplig på 

avtalet, för att sedan ställa mig frågan hur bedömningen påverkas om parterna tillämpat 

ett standardavtal på avtalsförhållandet. För att besvara frågan är det också nödvändigt att 

utreda vad som inträffar då fel eller försening uppkommer i en tjänst som bedöms utgöra 

en kringtjänst och därmed omfattas av köplagen samt vad som händer i den motsatta situa-

tionen då fel och försening i tjänsten istället ska bedömas enligt regler för tjänst. 

                                                 
8 Hedwall, Tolkning av kommersiell avtalsrätt, s. 89. 
9 Ett anknytande fall finns dock på konsumenträttens område, vilket också kommer be-

handlas närmare i avsnitt 3.3.1 nedan. 
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1.3 Avgränsningar 

Till att börja med så är undersökningen begränsad till vad som gäller enligt svensk rätt 

för att undvika att frågeställningen blir för omfattande. Däremot finns stora likheter inom 

den nordiska köprätten vilket gör det intressant att i viss mån blicka utanför det svenska 

rättssystemet. Även FN:s konvention för avtal om internationella köp av varor (CISG) är 

relevant att beakta, eftersom konventionen har haft betydande inverkan på utformningen 

av den nordiska köprätten och den nuvarande svenska köplagen.10 

Viktigt att poängtera är också att endast kommersiella avtalsrelationer behandlas. 

Undersökningen omfattar alltså inte avtal som ingåtts med konsumenter. Inom ramen för 

konsumenträtt finns tillämpliga lagar avseende både köp (konsumentköplagen) och 

tjänster (konsumenttjänstlagen), uppsatsens frågeställning är därför inte lika relevant ur 

ett konsumenträttsligt perspektiv. Däremot är det relevant att företa vissa jämförelser med 

konsumenträtten, eftersom lagstiftningen är så pass närliggande det oreglerade område 

som kommersiella tjänster utgör. Det kan också poängteras att köplagen även är tillämplig 

på köp mellan två privatpersoner, det vill säga när ingen av parterna är näringsidkare, 

men den situationen ägnas inte heller någon särskild uppmärksamhet i denna under-

sökning. 

Vidare kommer undersökningen enbart ta sikte på leverantörens (säljarens) ansvar för 

fel och försening. Frågan om beställarens (köparens) ansvar inom ramen för avtalet är 

inte intressant i förhållande till gränsdragningen mellan tjänst och köp, eftersom beställ-

arens förpliktelse i båda fallen huvudsakligen består i att erlägga betalning i form av 

pengar. 

Det kan också påpekas att det oftast inte föreligger några större svårigheter i att avgöra 

om ett avtal avser köp eller tjänst, även om det i fallet med blandade avtal föreligger vissa 

gränsdragningsproblem. Det finns ytterligare två fall som kan uppfattas som mindre tyd-

liga och det är gränsdragningen mellan tillverkningsköp och tillverkningstjänst samt 

mellan nyttjanderätt och tjänst,11 men dessa två fall kommer inte att behandlas inom 

ramen för den här uppsatsen. 

I den mån standardavtal behandlas inom ramen för uppsatsen har jag valt att avgränsa 

mig till två väletablerade och vanligt förekommande standardavtal som används för pro-

                                                 
10 NU 1984:5 s. 15. 
11 Jfr Bengtsson, Särskilda avtalstyper I, s. 81 
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duktleveranser – NL 09 och Orgalime S 2012.12 Det är två representativa standardavtal 

på området; och för att uppfylla syftet med den här undersökningen är det enligt min 

bedömning tillräckligt med ett exemplifierande urval. 

1.4 Metod och material 

För att besvara huvudfrågan i uppsatsen är det nödvändigt att undersöka gällande rätt 

avseende gränsdragningen mellan tjänst och köp enligt 2 § 2 st. KöpL och hur utfallet i 

bedömningen påverkar frågan om tjänsteansvar. I vissa delar handlar det om att redogöra 

för vad som är givet avseende gällande rätt, men i stora delar kommer det snarare att röra 

sig i banor kring vad som de lege lata torde gälla. Detta eftersom det i dagsläget fort-

farande finns tolkningsutrymmen på det aktuella området, där det är upp till domstolarna 

i egenskap av rättstillämpare att precisera vad som gäller.13 Den metod som får anses 

ändamålsenlig i förhållande till syftet är därför en traditionell rättsdogmatisk metod. 

En rättsdogmatisk metod innebär i korthet att man genomför en rekonstruktion av det 

aktuella rättssystemet.14 Metoden är systemintern och används för att undersöka vad som 

kan sägas utgöra gällande rätt med utgångspunkt i de traditionella rättskällorna.15 Käll-

orna tolkas och systematiseras i enlighet med rättskälleläran i syfte att undersöka vad som 

är gällande rätt.16 

Med en rättsdogmatisk metod kommer det huvudsakliga underlaget och materialet för 

undersökningen följaktligen att utgöras av de traditionella rättskällorna.17 De traditionella 

rättskällorna utgörs i Sverige främst av lagar, förarbeten och praxis, men även doktrin 

(rättsvetenskaplig litteratur) kan vara vägledande.18 

Något som försvårar undersökningen är bristen på lagstiftning, som ju är den främsta 

rättskällan, avseende kommersiella tjänsteavtal. Analogier är vanligt förekommande i 

svensk civilrätt just eftersom lagstiftningen är fragmentartad. Analogier går ut på att man 

                                                 
12 Båda finns listade i Teknikföretagens översikt av standardavtal för produktleveranser. 
13 Jfr Agell, Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap, s. 55. 
14 Jfr Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 102. 
15 Jareborg, SvJT 2004 s. 4. 
16 Sandgren, TfR 2005 s. 649 och Peczenik, Vad är rätt?, s. 312 f. Jfr Lehrberg, Praktisk 

juridisk metod, s. 101 f. 
17 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 21. 
18 Lehrberg har kategoriserat rättskällorna som auktoritativa och supplerande, Lehrberg, 

Praktisk juridisk metod, s. 106 ff. Se även hans resonemang rörande doktrinens betyd-

else, s. 204 f. Jfr också Sandgren, TfR 2005 s. 651. 
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söker stöd i närliggande lagstiftning och så kallade allmänna rättsgrundsatser19 för att 

utreda vad som kan tänkas gälla på ett oreglerat rättsområde. Inom ramen för den här 

undersökningen är köplagen den huvudsakliga källan till analogier, men jämförelser med 

till exempel konsumentlagstiftningen kan också tänkas vara av relevans. Att granska för-

arbeten och motiv till den aktuella lagstiftningen är också intressant för att utreda i vad 

mån lagen ger uttryck för allmänna principer som kan stödja en utsträckt tillämpning av 

den aktuella lagens bestämmelser. 

Utgångspunkten i svensk rätt är att analogier måste göras med stor försiktighet, men 

inom ramen för svensk kommersiell obligationsrätt är analogier ofta nödvändiga och kan 

därför också företas med större frikostighet än på andra rättsområden. Analogier faller 

inom det tolkningsutrymme som kan sägas tillhöra domstolarna genom domstolarnas 

rättstillämpande funktion. 20  Detta – som kan beskrivas som domstolarnas tolknings-

företräde21 – innebär att slutsatser om gällande rätt inom rättsvetenskapen baserat på 

analogier oundvikligen utgör mer eller mindre kvalificerade spekulationer – oavsett hur 

väl underbyggda argumenten är – om de saknar stöd i praxis eller förarbeten.22 Detta är 

bra att ha i åtanke när slutsatserna och resultaten av den här undersökningen presenteras. 

1.5 Disposition 

Begreppen ”köp” respektive ”tjänst” används frekvent inom ramen för uppsatsen. Där-

för förklaras begreppens juridiska innebörd särskilt i avsnitt 2 innan uppsatsens frågeställ-

ningar behandlas i de efterföljande avsnitten. 

I avsnitt 3 behandlas innehållet i 2 § 2 st. KöpL och bakgrunden till bestämmelsen. 

Även vad som de lege lata torde gälla avseende bedömningen av blandade avtal enligt 

2 § 2 st. KöpL behandlas närmare. 

Avsnitt 4 är det mest centrala i förhållande till uppsatsens huvudsakliga syfte. Här 

behandlas kringtjänster och kommersiella tjänster. Avsnittet avslutas med en jämförelse 

                                                 
19 En allmän rättsgrundsats kan beskrivas som en rättssats som anses allmängiltig för 

rättssystemet och som därför är tillämplig även i oreglerade fall, Lehrberg, Praktisk 

juridisk metod, s. 145. 
20 Wiklund, SvJT 2014 s. 337. 
21  Domstolens ”tolkningsföreträde” kan härledas till 1 kap. 8 § Regeringsformen 

(1974:152) och domstolarnas rättskipande funktion jfr Munck, Högsta domstolen som 

normbildare, s. 187 ff. 
22 Lehrberg, s. 143 ff. 



 

 13 

och analys av skillnaderna i ansvarsfrågan mot bakgrund av de olika utfallen som en 

bedömning enligt 2 § 2 st. KöpL kan ge upphov till. 

I avsnitt 5 behandlas frågan om bedömningen av ett blandat avtal påverkas av att 

parterna hänvisat till ett standardavtal (NL 09 eller Orgalime S 2012). Först behandlas 

möjligheterna att överhuvudtaget tillämpa 2 § 2 st. KöpL på standardavtal. Avsnittet om-

fattar också en redogörelse för de karaktäristiska dragen hos ett standardavtal för att ge 

en bild av på vilket sätt standardavtal utmärker sig. Sedan behandlas ansvarsfrågan avse-

ende tjänster inom ramen för NL 09 eller Orgalime S 2012. Avsnittet avslutas med en 

framställning av den sammantagna slutsatsen och några reflektioner. Avsnitt 6 rundar av 

uppsatsen med en kort sammanfattning av mina slutsatser. 



 

 14 

2 Begreppsförklaringar 

2.1 Begreppens sammanhang 

Två mycket centrala begrepp i den här undersökningen är köp och tjänst. Inledningsvis 

kan det därför vara fördelaktigt att närmare precisera begreppen för att tydliggöra med 

vilken innebörd begreppen används inom ramen för uppsatsen. 

2.2 Köp 

Det finns en vedertagen generell definition av ett köp som är väldigt simpel och lättill-

gänglig: ett köp innebär att egendom byter ägare i utbyte mot ersättning i form av 

pengar.23 Den generella definitionen är bred och omfattar överlåtelser av alla former av 

egendom, såväl fast som lös egendom. 

Det centrala är alltså inte vilken egendom som är föremål för överlåtelsen, utan 

överlåtelsen av äganderätten till egendomen är det som karaktäriserar ett köp. Detta 

karaktäristiska drag skiljer också köpeavtal från nyttjanderättsavtal, säkerhetsöverlåtelser 

och optionsavtal, även om gränsdragningen mellan köpeavtal och dessa avtalstyper inte 

alltid är en enkel fråga.24  

En äganderättsövergång behöver dock inte alltid innebära att köp föreligger. Till 

exempel kan varken universalsuccession 25  eller gåva utgöra köp, trots att båda två 

åstadkommer en äganderättsövergång. Anledningen är att prestationerna i dylika fall är 

ensidiga, eftersom mottagaren inte förväntas erlägga någon betalning i utbyte mot egen-

domen.26 

Det finns ingen lag som omfattar alla köp utifrån den nyss nämnda definitionen. 

Köplagen definierar överhuvudtaget inte köp, men den generella definitionen har antagits 

vara utgångspunkten.27 En skillnad i jämförelse med den generella definitionen är att köp-

                                                 
23 Håstad, Köprätt – och annan kontraktsrätt, s. 27 och Munukka, Köplag (1990:931), 1 §. 

Jfr Ramberg & Herre, Allmän köprätt, s. 16. 
24 Se Munukka, Köplag (1990:931), 1 §. Ett exempel på en avtalstyp som ger upphov till 

svåra gränsdragningsfrågor i förhållande till nyttjanderättsavtal är så kallad finansiell 

leasing. 
25 Universalsuccession är ett begrepp som används för att beskriva innebörden av arv, det 

vill säga att arvtagaren övertar den samlade förmögenhetsmassa såväl ekonomiska rättig-

heter som skyldigheter från den avlidne. 
26 Håstad, Köprätt – och annan kontraktsrätt, s. 27. 
27 Ramberg & Herre, Köplagen, s. 72 och Munukka, Köplag (1990:931), 1 §. Jfr också 

Håstad, Köprätt – och annan kontraktsrätt, s. 27. 
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lagen enligt 1 § 1 st. enbart omfattar köp av lös egendom, medan köp av fast egendom 

regleras särskilt i 4 kap. JB.28 En annan skillnad är att köplagen i vissa delar även är 

tillämplig på fall där motprestationen utgörs av till exempel tjänster eller marknads-

föringsinsatser istället för vederlag i pengar. Även byten omfattas av lagens tillämpnings-

område, vilket framgår uttryckligen av 1 § 2 st. KöpL.29 Avtal om byte innebär i korthet 

att båda parternas prestationer består i lös egendom istället för att den ena ska prestera ett 

pengavederlag30. Enligt 1 § 3 st. KöpL undantas överlåtelse av tomträtt och 4 st. i samma 

paragraf fastslår vissa begränsningar i tillämpningen av köplagen på köp av byggnad som 

uppförts för stadigvarande bruk.31 Köplagen gör inte någon skillnad på omsättnings-

överlåtelser och säkerhetsöverlåtelser och kan därför tillämpas på säkerhetsöverlåtelser, 

även om överlåtelseformerna inte får samma sakrättsliga följder.32 

Det kan också tilläggas att köplagens tillämpningsområde till följd av analogier har 

breddats till att i relativt stor utsträckning omfatta även köp som faller utanför lagens 

direkta tillämpningsområde. Anledningen är att köplagens anses ge uttryck för allmänna 

principer på obligationsrättens område.33 

2.3 Tjänster 

2.3.1 Tjänst – utförande av arbete 

Inledningsvis kan ett förtydligande vara på sin plats. När det i denna uppsats talas om 

tjänsteavtal och dylikt avses inte anställningsavtal eller liknande uppdragsavtal på arbets-

rättens område, utan enbart avtal om köp av tjänst som ingåtts mellan två näringsidkare 

åsyftas. Att anställningsavtal inte omfattas framstår som ganska uppenbart. Särskilt som 

anställningsavtal tar sikte på ett avtal mellan en näringsidkare och en enskild, där den 

enskilde åtar sig att i utbyte mot lön utföra vissa arbetsuppgifter.34 I förhållande till andra 

former av uppdragsavtal är skillnaden kanske inte lika uppenbar, men för att använda 

Hessers terminologi omfattar uppsatsen bara företagsuppdrag, varmed Hesser menar att 

                                                 
28 Ramberg & Herre, Köplagen, s. 71. 
29 Munukka, Köplag (1990:931), 1 § 2 st. och Håstad, Köprätt – och annan kontraktsrätt, 

s. 29. Byten omfattades även av den äldre köplagen, jfr. 1 § 3 st. i 1905-års köplag. 
30 Jfr Munukka, Köplag (1990:931), 1 §. 
31 Munukka, Köplag (1990:931), 1 § 3 och 4 st. 
32 Ramberg & Herre, Köplagen, s. 71 och 87 f. 
33 Se NU 1984:5 s. 156. Jfr NJA 2013 s. 271 p. 7 i HD:s domskäl. 
34 Jfr Hellner/Hager/Persson häfte 1 s. 232. 
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uppdragstagaren är en juridisk person som i sin tur ålägger utförandet av tjänsten på någon 

inom organisationen.35 

Ett tjänsteavtal avser i regel ett åtagande från uppdragstagarens sida att utföra arbete 

åt beställaren i utbyte mot ersättning. Till skillnad från typfallet för köp av vara innebär 

alltså inte tjänsteavtalet att ägandet av en fysisk vara övergår till beställaren. Skillnaden 

ligger alltså i naturaprestationens karaktär – avser prestationen en vara eller utförande av 

arbete? Avtalets momentana respektive varaktiga karaktär kan också vara vägledande, då 

ett köpeavtal vanligen utgör ett momentant avtal medan ett tjänsteavtal typiskt sett är av 

en mer varaktig karaktär.36 

Det finns undantag i den beskrivna huvudregeln att en tjänst inte innebär någon 

äganderättsövergång. Ett typexempel kan vara att en reparatör tillför reservdelar till 

beställarens egendom i samband med en reparation. Fallet med reservdelar skapar däre-

mot inte några egentliga gränsdragningsproblem; detta kommer också att bli tydligt när 

vi tittar närmare på 2 § 2 st. KöpL.37 

Det finns också olika typer av tjänster och dessa brukar delas in i materiella respektive 

immateriella tjänster. Jag kommer att utveckla begreppen materiella och immateriella 

tjänster lite kort innan jag går in på problematiken kring blandade avtal. 

2.3.2 Materiella tjänster 

Installation, förvaring och arbete på lös egendom är några exempel på tjänster som utgör 

så kallade materiella tjänster. Gemensamt för dessa är att det arbete som ska utföras enligt 

tjänsteavtalet är knutet till ett fysiskt föremål. Ett konkret exempel är service och under-

hållsarbete på en maskin. Service och underhåll kan sägas utgöra en underkategori till 

arbete på lös egendom och är ett åtagande som innebär att uppdragstagaren under avtals-

tiden sköter om, enligt ovan angivna exempel, en maskin som tillhör beställaren för att 

förebygga slitage och andra skador. Andra undergrupper till arbete på lös egendom om-

fattar bland annat tillverknings- och reparationsarbeten.38 

                                                 
35 En närmare förklaring till skillnaden mellan uppdrag och anställning presenteras av 

Hesser, se Hesser, Immateriella tjänster, s. 17–23, se särskilt s. 22 om företagsuppdrag. 
36 Se Hellner/Hager/Persson, häfte 1, s. 25 f. 
37 Se NU 1984:5 s 164, se även Bengtsson, Särskilda avtalstyper I, s. 136. 
38 Se Hesser, Immateriella tjänster, s. 20. 
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2.3.3 Immateriella tjänster 

Immateriella tjänster omfattar alla tjänster som inte är materiella. Immateriella tjänster 

definieras alltså negativt. Det saknas också en tydlig gemensam nämnare för immateriella 

tjänster, bortsett från att tjänsten inte avser arbete på ett fysiskt föremål. Ofta handlar det 

dock om att beställaren på något sätt vill tillgodogöra sig uppdragstagarens kunskaper. 

Några exempel på immateriella tjänster är rådgivning, produktutveckling och design samt 

informationslämning i form av till exempel marknadsundersökningar och liknande 

rapporter.39 

När det kommer till immateriella tjänster är rättsområdets lagstiftning ungefär lika 

gles som för övriga tjänster, men det finns viss lagstiftning som lämpar sig för analogier 

såsom kommissionslagen (2009:865) och handelsagenturlagen (1991:351).40 Nämnas 

kan dock att immateriella tjänster till viss del saknar reglering även på konsumenträttens 

område eftersom konsumenttjänstlagen enbart omfattar materiella tjänster.41 

                                                 
39 Se Hesser, Immateriella tjänster, s. 19 ff. 
40 Hellner/Hager/Persson, häfte 1 s. 231 och Hesser, Immateriella tjänster, s. 25. 
41 1–3 §§ KTjL, viss lagstiftning på konsumenträttens område finns dock i form av bland 

annat lag (2003:862) om finansiellrådgivning till konsumenter, men även Fastighets-

mäklarlag (2011:666) och Lag (2005:405) om försäkringsförmedling är indispositiva till 

fördel för konsumenter. 
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3 Blandade avtal enligt köplagen 

3.1 Den aktuella bestämmelsen i köplagen – 2 § 2 st. KöpL 

I köplagens inledande bestämmelser regleras lagens tillämpningsområde. I lagens andra 

paragraf görs i första stycket en gränsdragning mellan tillverkningsköp och tillverknings-

tjänster.42 Där tydliggörs också att lagen är inte tillämplig på byggnadsentreprenader.43 I 

andra stycket regleras, som redan nämnts, gränsdragningen mellan tjänst och köp inom 

ramen för ett blandat avtal. 44 Med blandat avtal avses här enbart den situationen att ett 

och samma avtal omfattar förpliktelser av två olika slag – att tillhandahålla ett fysiskt 

föremål och att utföra en tjänst.45 Det är också viktigt att uppmärksamma att med ”arbete 

eller annan tjänst” i andra stycket avses prestationer som typiskt sett sker i samband med 

eller efter leveransen av varan, och som går ut på något annat än tillverkning av själva 

varan.46 

En bedömning enligt 2 § 2 st. KöpL kan, som nämndes redan i inledningen, landa i 

att en tjänst anses ingå i köpet som en kringtjänst eller att avtalet i sin helhet ska betraktas 

som ett tjänsteavtal eller också att det blandade avtalet i själva verket utgör två separata 

avtal – ett som avser varan och ett som avser tjänsten.47 För det fallet tjänsten anses utgöra 

en kringtjänst blir köplagen tillämplig även avseende tjänsten. De andra två fallen får 

bedömas utifrån gällande rätt avseende tjänster. 

För kommersiella avtal får bestämmelsen i 2 § 2 st. KöpL stor betydelse eftersom det 

saknas direkt tillämplig lagstiftning avseende kommersiella tjänsteköp. Köplagen inte är 

direkt tillämplig på tjänster, enligt 1 och 2 §§ KöpL e contrario, och kommersiella 

tjänsteavtal omfattas av förklarliga skäl inte heller av konsumenttjänstlagen, 1 § KTjL. 

Kommersiella tjänster är alltså helt oreglerade i den mån de inte omfattas av köplagen.48 

Det kan också nämnas att samtidigt som bestämmelsen i 2 § 2 st. KöpL infördes så 

introducerades även en likalydande bestämmelse i 2 § 2 st. KKL. En betydande skillnad 

                                                 
42 Jfr. Håstad, Köprätt – och annan kontraktsrätt, s. 27. 
43 Jfr. Håstad, Köprätt – och annan kontraktsrätt, s. 27 f. 
44 Jfr NU 1984:5 s. 164. 
45 Jfr NU 1984:5 s. 164, jfr också Schlechtriem och Schwenzer, Commentary on CISG, 

s. 66. 
46 Prop 1988/89:76 s. 65. 
47 Prop 1988/89:76 s. 64 och Munukka, Köplag (1990:931), 2 § 2 st. och Håstad, Köp-

rätt – och annan kontraktsrätt, s. 28.Jfr NJA 1951 s. 271.  
48 Se Munukka, Köplag (1990:931), 2 § 2 st. 
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finns dock på konsumenträttens område; det finns en korresponderande bestämmelse i 

2 § KTjL som tydliggör att konsumenttjänstlagen inte är tillämplig på tjänster som faller 

inom konsumentköplagens tillämpningsområde. Även om konsumenttjänstlagen inte om-

fattar alla typer av tjänster, såsom tidigare nämnts faller till exempel immateriella tjänster 

utanför lagens tillämpningsområde, så finns det tydligare vägledning i fråga om tjänster 

på det konsumenträttsliga området än i kommersiella fall.49 

3.2 Bakgrunden till den nuvarande bestämmelsen 

Bestämmelsen i 2 § 2 st. KöpL har ingen motsvarighet i sin föregångare lag (1905:38 s.1) 

om köp och byte av lös egendom50 utan har tillkommit i och med att den nuvarande köp-

lagen trädde i kraft. 51 För att närmare förstå bestämmelsens funktion är det därför särskilt 

intressant att närmare undersöka hur bestämmelsen uppkommit och varifrån den svenska 

lagstiftaren hämtat sin inspiration till regeln. 

Köprätten inom de nordiska länderna har sedan tidigare utvecklats i nära anslutning 

till varandra och de tidigare köplagarna i Danmark, Norge och Sverige tillkom efter ett 

gemensamt beredningsarbete i början av förra seklet.52 Inför införandet av den nuvarande 

köplagen genomfördes också en samnordisk utredning där instiftandet av nya köplagar i 

Danmark, Norge, Finland och Sverige behandlades. Fokus låg ursprungligen på att 

modernisera den nordiska köprätten, men i och med att Sverige och de andra nordiska 

länderna den 26 maj 1981 ratificerade FN-konventionen CISG beslutades att utredningen 

också skulle tillse att den nordiska köplagstiftningen i så stor utsträckning som möjligt 

skulle överensstämma med CISG.53 Det kan också tilläggas att CISG sedan 1 jan 1989 

gäller som svensk lag genom blankettlagen lag (1987:822) om internationella köp. Enligt 

5 § KöpL har CISG företräde framför köplagen då CISG är tillämplig, vilket enligt huvud-

regeln i art. 1(1) är då parterna har sitt affärsställe i olika stater.54 

                                                 
49 Om tjänsten faller inom konsumenttjänstlagens tillämpningsområde, se 1–3 §§ KTjL; 

till exempel faller immateriella tjänster inte inom ramen för konsumenttjänstlagen. 
50 Omnämns vidare som ”1905-års köplag”. 
51 Prop 1988/89:76 s 64. 
52 NU 1984:5 s. 15. 
53 NU 1984:5 s. 139. 
54 Det ställs också krav på att staterna är fördragsslutande stater eller att internationellt 

privaträttsliga regler leder till att lagen i en fördragsslutande stat skall tillämpas, se art. 

1(1) a–b. Det finns dock vissa situationer som har undantagits genom den svenska blank-

ettlagen. Till exempel framgår av 2 § lag (1987:822) om internationella köp att CISG inte 

blir tillämplig då båda parter har sitt affärsställen i Danmark, Finland, Island, Norge eller 

Sverige. 
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CISG har tillkommit mot bakgrund av tidigare konventioner, som dock aldrig kom att 

uppnå samma erkännande som CISG har kommit att uppnå.55 Syftet med art. 3(2) är att 

åstadkomma en gränsdragning mellan tjänst och köp för att avgöra konventionens till-

ämpningsområde i förhållande till blandade avtal. 56  Förlagor till art. 3 återfinns i 

ULIS art. 6 och ULF art. 1(7). Andra stycket tillkom emellertid först i och med CISG i 

ett försök att fylla den lucka, som första stycket lämnade avseende blandade avtal.57 Uti-

från den dokumentation som återger UNICITRAL:s arbete med framtagandet av CISG, 

men också utifrån det som finns skrivet om artikeln i doktrinen, är det tydligt att både den 

samnordiska utredningen och de svenska förarbetena är starkt influerade av CISG. 58 

Samtliga av de nordiska lagförslagen som presenterades i den samnordiska utredningen 

innehöll en bestämmelse motsvarande den i CISG art. 3(2).59 I själva verket är lydelsen i 

2 § 2 st. KöpL i princip en direkt översättning av CISG art. 3(2). Den svenska lagstiftaren 

anammade som belyst bestämmelsen i enlighet med förslaget, så även de finska och nor-

ska lagstiftarna.60 Danmark behöll istället sin gällande lagstiftning.61 Det är mot bakgrund 

av det anförda uppenbart att den aktuella bestämmelsen härstammar direkt från CISG. 

Det kan dock påpekas att trots att 1905-års köplag inte innehöll någon bestämmelse 

liknande den nuvarande bestämmelsen antogs köplagen i viss utsträckning vara tillämplig 

på blandade avtal. Almén uttalade nämligen i sin kommentar till 1905-års köplag att trots 

att ett avtal omfattar såväl leverans av en lös sak som installation av densamma i fast 

                                                 
55 Bridge, The International Sale of Goods, s. 467 och 472 f. Se också Ramberg & Herre, 

Allmän köprätt, s. 23. 
56  Secretariat´s Commentary Official Records (A/CONF 97/19), s. 16 och Honnold, 

Documentary History of the Uniform Law for International Sales, s. 215 f. Jfr också 

Schlechtriem & Schwenzer, Commantary on CISG, s. 66 och Lookofsky, Understanding 

the CISG, s. 18. 
57 Honnold, Documentary History of the Uniform Law for International Sales, s. 215 f. 

och Schlechtriem & Schwenzer, Commantary on CISG, s. 60. Det kan också påpekas att 

bestämmelsen i art. 3(1) också hade en motsvarighet i 2 § 1905-års köplag, Ramberg & 

Herre, Köplagen, s. 95. 
58Om art. 3 se: Secretariat´s Commentary Official Records (A/CONF 97/19) s. 16-17 och 

Honnold, Documentary History of the Uniform Law for International Sales, s. 31, 46, 62-

63, 96, 198, 215-216, 235, 242, 276, 282, 393, 406-407, 462-466, 491, 644, 656, 714, 

736. Jfr Schlechtriem & Schwenzer, Commantary on CISG, s. 60-72. Jfr också 

NU 1984:5 s. 165 & 199, prop 1988/89:76 s. 64 f. 
59 NU 1984:5 s. 47, 65, 99 och 123.  
60 Se den finska köplag 27.3.1987/355 2.2 § och den norska kjøpsloven 13. Mai 1998 nr. 

27 § 2(2). 
61 Danskarna kom att enbart acceptera CISG som ett regelverk för internationella köp, se 

Kleineman, The CISG Convention and Domestic Contract Law, s. 21 f. jfr Gerhard, 

Köprättens grunder, s. 18 och Wilhelmsson m.fl., Huvudpunkter i köplagen, s. 18. 
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egendom, innebär inslaget av tjänst inte nödvändigtvis att avtalet förlorar sin karaktär av 

köp. Om varans värde överstiger tjänstens värde, och varan efter installation inte förlorar 

sin karaktär som ”självständigt existerande” lös sak kan köplagen fortfarande tillämpas.62 

3.3 Gränsdragningen mellan tjänst och köp 

3.3.1 Den övervägande delen av förpliktelsen – en helhetsbedömning 

3.3.1.1 Värdeförhållandet och andra faktorer 

Förarbetena till köplagen beskriver kringtjänster som tjänster vilka typiskt sett tillhanda-

hålls i samband med leveransen eller efter att leverans har skett, men som utgörs av något 

annat än själva tillverkningen av produkten.63 Om köpet utgör den övervägande delen av 

avtalet betraktas tjänsten som en kringtjänst och avtalet faller inom köplagens till-

ämpningsområde.64 Det avgörande rekvisitet i bedömningen är om tjänsten utgör den 

övervägande delen av säljarens förpliktelse eller inte.65 Rekvisitet har jämförts med ”väs-

entlig del” i 2 § 1 st. KöpL och det har uttalats att: 

”[u]ttrycket ”övervägande del” jämfört med ”väsentlig del” medför dock att 

inslaget av tjänst måste vara större och överväga inslaget av köp för att avtalet 

skall exkluderas från köplagens tillämpningsområde.”66 

Rekvisitet ”väsentlig del” används i första stycket för att åstadkomma en gränsdragning 

mellan tillverkningsköp och arbetsbetingning, varav den senare inte omfattas av köplag-

ens tillämpningsområde.67 Arbetsbetingning föreligger då beställaren ska tillhandahålla 

en väsentlig del av materialet.68 Vad som utgör en väsentlig del av materialet kan variera 

beroende på de konkreta omständigheterna och får avgöras utifrån en samlad bedömning 

av avtalet.69 Materialets värde är av betydelse, men hänsyn tas också till det tillhanda-

                                                 
62 Se Almén, Om köp och byte av lös egendom, s. 58 f. Jfr också NJA 2001 s. 138 som 

behandlas närmare i avsnitt 3.3.1.2 nedan. 
63 Prop 1988/89:76 s 64. 
64 Prop 1988/89:76 s 64. 
65 Munukka, Köplag (1990:931), 2 § 2 st. 
66 Ramberg & Herre, Köplagen, s. 98 f. Jfr liknande uttalande gällande ”substantial part” 

i art 3(1) och ”preponderant part” i 3(2). se Schlechtriem & Schwenzer, Commantary on 

CISG, s. 63. 
67 Munukka, Köplag (1990:931), 2 §. 
68 Se 2 § 1 st. 1 men. KöpL. 
69 NU 1984:5 s. 17, prop 1988/89:76 s. 63 och Munukka, Köplag (1990:931), 2 § 1 st. 
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hållna materialets betydelse vid tillverkningen av slutprodukten.70 Hur stor eller liten del 

av materialet som kan anses utgöra en ”väsentlig del” är ganska flytande.71 Det har till 

exempel avseende ”substantial part” i CISG art. 3(1) uttalats att det kan röra sig om allti-

från 15 till mer än 50 procent av materialet.72 För att återgå till förhållandet mellan 

”övervägande delen” och ”väsentlig del” borde ”övervägande delen” åtminstone som 

huvudregel, utgöra mer än 50 procent eftersom den antas utgöra en större del än ”väs-

entlig del”.73 En sådan slutsats stämmer också överens med den språkliga innebörden av 

ordet ”övervägande”.74 Att fastslå en procentsats är dock svårt när hänsyn inte enbart ska 

tas till tjänstens värde. 

Lydelsen i andra stycket ger ingen ledning i hur bedömningen enligt övervägande-

rekvisitet ska företas.75 I propositionen har dock uttalats att förpliktelsens värde är av 

betydelse, men att även andra faktorer måste beaktas.76 Att arbetsprestationen kräver 

erforderlig fackkunskap, skicklighet eller särskild utrustning tas upp i propositionen som 

sådana andra faktorer.77 Lagstiftaren verkar således ha lämnat visst tolkningsutrymme för 

utveckling i praxis. I praxis finns dock inget avgörande från HD som tar sikte på 

2 § 2 st. KöpL; däremot finns ett avgörande avseende den likalydande bestämmelsen i 

2 § 2 st. KKL. Det aktuella rättsfallet NJA 2001 s. 138 gällde frågan om preskription av 

köparens talerätt avseende köp och installation av en värmepanna. 

3.3.1.2 NJA 2001 s. 138 

I rättsfallet NJA 2001 s. 138 hade en privatperson köpt en värmepanna av Preem. Värme-

pannan levererades och installerades i maj 1990. Till följd av ett fel började värmepanna 

att läcka. Felet upptäcktes i augusti 1996 och ledde till att hela pannan fick bytas ut. 

Privatpersonens rätt att kräva ersättning för skadan övertogs av dennes försäkringsbolag, 

Trygg-Hansa. 

                                                 
70 Prop 1988/89:76 s. 63, jfr Munukka, Köplag (1990:931), 2 § 1 st. 
71 Kihlman, Köplagen 2 §, Lexino, 2.1.3 (Väsentlig del). 
72 Schlechtriem & Schwenzer, Commantary on CISG, s. 64 se särskilt not 34.  
73 Jfr Ramberg & Herre, Köplagen, s. 98 f. och Kihlman, Köplagen 2 §, Lexino, 2.3 

(Andra stycket – Arbetsbeting). Jfr också Schlechtriem & Schwenzer, Commantary on 

CISG, s. 70 f. 
74 Nationalencyklopedin, övervägande. 
75 Jfr 2 § 2 st. KöpL. 
76 Prop 1988/89:76 s. 64. 
77 Prop 1988/89:76 s. 64. 
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Trygg-Hansa anförde som grund för sitt ersättningsanspråk mot Preem att bytet av 

värmepannan utgjorde avhjälpande av fel i konsumenttjänstlagens mening; vilket varit 

berättigat till följd av felet, som innebar att värmepannan avvikit från vad som hade 

avtalats eller från kravet på normalt god beskaffenhet. Preem, som bestred ersättnings-

yrkandet, anförde i första hand att reklamationsfristen hade löpt ut, då det var 

konsumentköplagen som var tillämplig, och inte konsumenttjänstlagen som Trygg-Hansa 

gjort gällande.78 Det var ostridigt mellan parterna att reklamation skett inom skälig tid, 

men att reklamation skett mer än 2 år efter att värmepannan levererats och installerats. 

Följande fråga kom att hänskjutas till HD i enlighet med 56 kap. 13 § RB: 

”Är det i målet aktuella köpet, med åtföljande installations- och monterings-

arbete, att betrakta som ett köp enligt konsumentköplagen, eller ett sådant arbete 

som avses i 1 § 2 konsumenttjänstlagen, dvs. arbete på fast egendom, byggnader 

eller andra anläggningar […] eller på andra fasta saker?” 

Svaret på frågan hade betydelse för vilken preskriptionstid som gällde i målet. I den vid 

tiden för leveransen gällande konsumentköplagen (1978:877) föreskrevs en preskrip-

tionstid om två år,79 medan preskriptionstiden för sådana arbeten beskrivna i 1 § 2 KTjL 

är tio år.80 

I HD kom frågan således att handla om gränsdragningen mellan tjänst och köp inom 

ramen för blandade avtal, men den i målet tillämpliga lagstiftningen, 1978-års kons-

umentköplag som kompletterades av 1905-års köplag, innehöll inte någon bestämmelse 

som uttryckligen behandlade blandade avtal. HD tog fasta på uttalandet i Alméns komm-

entar till 1905-års köplag som behandlades ovan i avsnitt 3.2.81  Alméns uttalande i 

kombination med att konsumenttjänstlagen enligt 2 § 2 st. KTjL inte är tillämplig beträff-

ande sådana installations-, monterings- eller andra arbeten som näringsidkaren utför för 

att fullgöra ett köpavtal ansågs av HD kunna läggas till grund för en bedömning som är 

väldigt lik den som numera föreskrivs i 2 § 2 st. KKL. 

HD uttalade att huruvida varan eller tjänsten utgör den övervägande delen av förplikt-

elsen måste avgöras utifrån en helhetsbedömning, där hänsyn inte enbart ska tas till 

                                                 
78 I andra hand anförde Preem, för det fall konsumenttjänstlagen ansågs tillämplig i mål-

et, att det inte var fråga om arbete på byggnad eller fast egendom i den mening som av-

ses i 17 § konsumenttjänstlagen. 
79 Den nuvarande konsumentköplagen trädde i kraft först den 1 jan. 1991. 
80 Se 17 § 1 st. 2 men. KTjL. 
81 Jfr Almén, Om köp och byte av lös egendom, s. 58 f. 
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förpliktelsernas värde. Efter en jämförelse av förarbetena till konsumenttjänstlagen82 och 

den numera gällande konsumentköplagen 83  ansåg HD att hänsyn även måste tas till 

huruvida det krävts särskild fackkunskap, skicklighet eller särskild utrustning vid utför-

andet. Ytterligare en faktor som HD tog upp, som kan härledas till Alméns uttalande om 

”självständigt existerande”, är om varan – i det här fallet värmepumpen – efter installa-

tionen lätt kunnat frigöras och därmed behåller sin identitet.84 HD nådde i fallet slutsatsen 

att avtalet om leverans och installationen av värmepumpen i sin helhet var att betrakta 

som köp och att preskriptionstiden i köplagen således var tillämplig på avtalsförhållandet.  

Trots att 2 § 2 st. KKL inte var tillämplig i målet är det tydligt att HD i sin bedömning 

hämtat inspiration från bestämmelsen, särskilt då HD tog hänsyn till faktorer som i princip 

är direkt hämtade ur förarbetsuttalanden angående den nuvarande bestämmelsen.85 Fallet 

har också vunnit genomslag i underrättspraxis på konsumenträttens område. Där utgångs-

punkt för bedömningar enligt 2 § 2 st. KKL tagits i de faktorer som HD tog hänsyn till i 

NJA 2001 s. 138.86 

Vilken betydelse har då prejudikatet i förhållande till 2 § 2 st. KöpL? NJA 2001 s. 138 

är visserligen ett konsumenträttsligt fall, men 2 § 2 st. KKL och 2 § 2 st. KöpL är exakt 

likalydande. Detta förhållande ger anledning att anta att bedömningskriterierna i 

NJA 2001 s. 138 är tillämpliga även i kommersiella sammanhang. Det finns framförallt 

två omständigheter som stödjer en sådan slutsats. Den ena är att HD genom sin hänvisning 

till Alméns lagkommentar härlett sin bedömning till den gamla köplagen och den icke-

konsumenträttsliga köprätten. Den andra är att uttalandet angående bedömningsfakt-

orerna i förarbetena till konsumentköplagen, som HD hänvisade till, är exakt identiska 

med dem i köplagens förarbeten.87 

HD avviker dock från en formulering i förarbetena. Istället för ”erforderlig fackkun-

skap” väljer HD att skriva ”särskild fackkunskap” i domskälen. Att HD väljer att sänka 

nivån från erforderlig till särskild anser jag har en rimlig förklaring. Lydelsen i 

                                                 
82 Prop 1984/85:110 s. 153 f. 
83 Prop 1989/ 90:89 s. 64 f. 
84 Se Kihlman, JT 2001–02, s. 131, jfr Almén, Om köp och byte av lös egendom, s. 58 f. 
85 Jfr Prop 1989/90:89 s. 64. 
86 Se till exempel mål nr. T 1596–12 och mål nr. T 2935–15. 
87”Vid bedömningen av vad som skall anses utgöra den övervägande delen av partens 

förpliktelse är värdet en faktor av betydelse. Men även andra omständigheter måste 

beaktas. Arbetet kan på grund av erforderlig fackkunskap, skicklighet eller särskild ut-

rustning utgöra det viktigaste inslaget i den ena partens prestationsskyldighet.” Se både 

prop 1988/89:76 s. 64 och prop 1989/90:89 s. 64. 
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konsumentköplagens förarbeten har med största sannolikhet kopierats rakt av från 

köplagens förarbeten. Inom ramen för konsumenträtten har dock näringsidkaren mer 

långtgående skyldigheter än vad som är fallet inom ramen för den kommersiella obliga-

tionsrätten. Till exempel är näringsidkare enligt 4 § KTjL förpliktigad att utföra en tjänst 

fackmässigt. Kravet på fackmässighet är tvingande till fördel för konsumenten och en 

tjänst som inte är fackmässigt utförd utgör en grund för fel enligt 9 § KTjL.88 Även vid 

tillverkningsköp ska enligt 2 § KKL, som hänvisar till 4 §KTjL, tillverkningen vara 

fackmässigt utförd. 89  Kravet på fackmässighet har däremot ingen motsvarighet i 

köplagen. Mot bakgrund av det anförda förefaller det inte så konstigt att HD väljer att 

bedöma om tjänsten utgör den övervägande delen utifrån om arbetet krävt ”särskild 

fackkunskap”, istället för ”erforderlig fackkunskap”. Däremot anser jag det inte finnas 

någon anledning att i kommersiella fall avvika från förarbetenas ”erforderlig fackkun-

skap”. Fallets prejudiciella värde får därför anses begränsat i denna del. 

Vidare uttalar HD att det är fråga om en helhetsbedömning från fall till fall, vilket 

enligt min mening ger visst utrymme för tolkningen att de bedömningskriterier som tagits 

upp i fallet inte är uttömmande. Under andra omständigheter kanske det finns anledning 

att ta hänsyn till ytterligare omständigheter. En sådan ytterligare omständighet skulle kun-

na vara tjänstens utsträckning i tiden. Om utförandet av tjänsten sträcker sig långt fram i 

tiden, efter det att själva produktleveransen har fullbordats, borde det kunna tala för att 

tjänsten utgör den övervägande delen av förpliktelsen, även om köpet utgör den ekonom-

iskt övervägande delen.90 

3.3.1.3 Avtalets huvudsyfte 

En aspekt som inte kommit fram i NJA 2001 s. 138 och som åtminstone inte uttryckligen 

framgår av förarbetena är i vad mån avtalets huvudsyfte bör beaktas inom ramen för 

bedömningen.91 Däremot har Ramberg och Herre i sin kommentar till köplagen framhållit 

att det i bedömningen även bör beakta vad som är avtalets huvudsyfte.92 Även om detta 

uttalande inte har något uttryckligt stöd i förarbetena anser jag att det kan utläsas mellan 

                                                 
88 Unnersjö, Konsumenttjänstlag (1985:716) 4 §. 
89 Unnersjö, Konsumentköplag (1990:932) 2 §. 
90 Jfr Schlechtriem & Schwenzer, Commantary on CISG, s. 68. 
91 Jfr prop 1988/89:76 s. 64. 
92 Ramberg & Herre, Köplagen, s. 98 f. jfr Munukka, Köplag (1990:931), 2 § 2 st. Jfr 

också Bridge, The International Sale of Goods, s. 484. 



 

 26 

raderna. Till exempel skulle avtalets syfte kunna utläsas som betydelsefullt i följande 

formulering: 

”[e]tt avtal som går ut på leverans och montering av reservdelar till komplicerad 

teknisk utrustning är t.ex. i regel att bedömas som en tjänst även om reservdel-

arna är av större värde än arbetet.”93 

Liknande kategoriska uttalanden avseende reparationstjänster förekommer också i 

doktrinen, men om reparationsavtalets huvudsakliga syfte ska beaktas framstår dessa 

uttalanden som välmotiverade.94 Huvudsyftet för beställaren med en reparationstjänst kan 

antas vara att tillse att det som är trasigt återigen blir funktionsdugligt; huruvida det måste 

tillföras reservdelar eller inte för att uppnå funktionsduglighet torde därför i de flesta fall 

betraktas som en bisak. 

Visserligen kräver reparationsarbeten ofta erforderlig fackkunskap, skicklighet eller 

särskild utrustning, vilket bidrar till att reparationsarbeten generellt anses utgöra tjänste-

avtal, men jag anser ändå att det inom ramen för helhetsbedömningen finns utrymme att 

beakta avtalets huvudsyfte. 

Det går också att hitta visst stöd för att huvudsyftet med avtalet är av betydelse inom 

ramen för CISG.95 I ett tyskt rättsfall mellan en tysk köpare och en svensk leverantör 

aktualiserades en bedömning enligt art. 3(2). Den tyska domstolen tog i sin bedömning 

bland annat hänsyn till syftet med avtalet, som i fallet bedömdes vara leveransen av en 

cylinder som anpassats efter beställarens individuella behov.96 

Huruvida köplagen är tillämplig eller ej avgörs alltså genom en helhetsbedömning 

med beaktande av de faktorer som tagits upp i det här avsnittet, men övervägande-

rekvisitet besvarar inte självständigt frågan om det blandade avtalet istället ska betraktas 

som två separata avtal. 

                                                 
93  Prop 1988/89:76 s. 64 (min kursivering). Jfr också ”led i fullgörande av köpet” i 

prop 1984/85:110 s. 153. 
94 Se till exempel Bengtsson, Särskilda avtalstyper, s. 136 och Håstad, Köprätt – och 

annan kontraktsrätt, s. 27 f. 
95 Jfr Bridge, The International Sale of Goods, s. 484. 
96 Germany 26 November 1998 District Court Mainz (Cylinder case). 
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3.3.2 Blandade avtal – ett eller två avtal 

3.3.2.1 ”Två tillräckligt självständiga delar” 

Frågan huruvida ett blandat avtal istället bör behandlas som två avtal istället för ett – där 

köplagen tillämpas på köpet och regler för tjänst tillämpas på tjänstemomentet – berörs i 

lagens förarbeten: 

”Bestämmelsen [i 2 § 2 st. KöpL] utgår från att förpliktelsen är att betrakta som 

odelbar. Den besvarar inte frågan huruvida olika delar i ett avtal som lämpligen 

kan delas upp bör – i stället för att betraktas som en helhet – bedömas enligt 

skilda regelsystem. Bestämmelsen utgör således inte hinder mot att man i 

situationer där den avtalade prestationen består av två tillräckligt självständiga 

delar, den ena avseende ett köp och den andra avseende en tjänst, tillämpar de 

köprättsliga reglerna på den ena delen och tjänsteregler på den andra.”97 

Av detta uttalande framgår att oavsett om en tjänst bedöms utgöra den övervägande delen 

eller inte så finns det fortfarande utrymme att bedöma det blandade avtalet som två sep-

arata avtal om tjänsten utgör en tillräckligt självständig del av avtalet. Vad som avses med 

att ”den avtalade prestationen består av två tillräckligt självständiga delar” utvecklas 

emellertid inte. 

Innan jag går vidare och utvecklar förutsättningarna för att dela upp ett blandat avtal 

enligt svensk rätt kan påpekas att det inom ramen för CISG art. 3(2) synes föreligga en 

större restriktivitet avseende möjligheten att dela upp avtalet i två separata avtal.98 Den 

främsta anledningen till detta verkar vara att parterna endast i sällsynta undantagsfall kan 

antas ha avsett att ingå två separata avtal som innebär tillämpning av två skilda 

rättssystem.99 Den nationella lagstiftningen som blir tillämplig på tjänsten är ju potentiellt 

väsensskild från CISG och det kan därför vara olämpligt med hänsyn till partsavsikten att 

dela upp avtalet i två separata avtal.100 Vid en uppdelning inom ramen för köplagen blir 

det beskrivna problemet med tillämpliga regelverk inte alls lika påtagligt, eftersom regl-

erna avseende kommersiella tjänster i stor utsträckning bygger på analogier till köp-

                                                 
97 Prop 1988/89:76 s. 65. 
98 Jfr Schlechtriem & Schwenzer, Commantary on CISG, s. 68 f. och Bridge, Michael, 

The International Sale of Goods, s. 484 med prop 1988/89:76 s. 64. 
99 Bridge, Michael, The International Sale of Goods, s. 484 f. 
100 Schlechtriem & Schwenzer, Commantary on CISG, s. 68 f. 
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lagen.101 Det kan också tilläggas att det i Sekretariatets kommentar till CISG uttalas att 

frågan huruvida säljarens förpliktelser avseende leverans av varor och de som rör utför-

ande av tjänst kan betraktas som två separata avtal ska avgöras i enlighet med tillämplig 

nationell lag.102 

3.3.2.2 Förutsättningar för att dela upp ett blandat avtal 

För att överhuvudtaget kunna dela upp ett blandat avtal måste någon av parterna göra 

gällande att det i själva verket rör sig om två separata avtal, vilket kan härledas till att det 

som utgångspunkt är upp till parterna – och inte domstolarna – att reglera sitt avtalsför-

hållande. En parts åberopande är således en förutsättning för att en bedömning enligt 

2 § 2 st. KöpL ska kunna resultera i att det blandade avtalet delas upp i ett köpeavtal och 

ett tjänsteavtal.103 

I NJA 2001 s. 138, som behandlats i avsnitt 3.3.1.2, kom avtalet i sin helhet att be-

traktas som ett köpeavtal. Innan HD kom in på frågan om gränsdragning mellan köp och 

tjänst berördes dock möjligheten att dela upp avtalet i ett köp- och ett tjänsteavtal. I dom-

skälens femte stycke uttalade HD följande: 

” En viss försiktighet med en sådan uppdelning bör dock iakttas bl.a. med 

hänsyn till de problem som kan uppstå beträffande fastställande av orsaks-

samband och beräkning av prisavdrag för ett fel (jfr NJA 1951 s. 271). Det i 

målet aktuella avtalet omfattar leverans och installation till ett gemensamt pris 

och bör behandlas som en enhet.” 

Av det sagda framgår uttryckligen att för att avgöra om avtalet består av två tillräckligt 

självständiga delar kan beaktas huruvida avtalet uppställer ett gemensamt pris för de 

samlade prestationerna eller om det istället specificerar priset för de olika prestationerna. 

HD förefaller också göra en helhetsbedömning, som inbegriper en form av resultat-

/ändamålsorienterad avvägning. Eftersom HD beaktar eventuella svårigheter med att fast-

ställa orsakssamband och beräkna prisavdrag i samband med fel verkar de ta hänsyn till 

konsekvenserna av en eventuell uppdelning av avtalet. Mot bakgrund av det som nu fram-

                                                 
101 Hellner/Hager/Persson, häfte 2, s. 20, jfr SOU 1979:36 s. 36 och 114. Närmare om 

köplagens betydelse för kommersiella tjänster, se avsnitt 4.2 nedan. 
102 Secretariat´s Commentary Official Records (A/CONF 97/19), s. 17. 
103 Se Kihlman, Köplagen 2 §, Lexino, 2.3.2 (Ett eller två avtal). Det kan tilläggas att 

åberopsbördan helt och hållet ankommer på parterna i tvistemål och vad som åberopats 

av parterna utgör ramen för domstolens bedömning i dispositiva tvistemål, Jfr 17 kap. 

3 § RB, se även NJA 2003 s. 58. 
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förts framgår också ganska tydligt vad HD uppfattar som två tillräckligt självständiga 

delar; de avgörande faktorerna i fråga om – till exempel – pris måste tydligt kunna sär-

skiljas för tjänsten respektive köpet för att det ska vara möjligt att betrakta dem som två 

olika avtal. 

I NJA 2001 s. 138 rörde det sig dock som nämnt om ett konsumenträttsligt fall, vilket 

kan begränsa det prejudiciella värdet av fallet i förhållande till kommersiella fall. 

Konsumenträtten grundar sig på tanken att näringsidkare generellt sätt intar en starkare 

ställning än konsumenten, som därför måste skyddas. 104  Konsumentköplagen och 

konsumenttjänstlagen är till exempel indispositiva till fördel för konsumenten. 105 

Konsumenträttens indispositiva karaktär kan sägas innebära en utökad förutsebarhet i 

jämförelse med kommersiella fall, där avtalsfrihet råder. Om näringsidkaren, i det här 

fallet Preem, i efterhand gör gällande att det i själva verket rör sig om två avtal kan det 

sägas minska förutsebarheten, vilket i så fall får uppfattas som negativt för konsumenten. 

Detta skulle kunna motivera upprätthållandet av en större restriktivitet kring möjligheten 

att dela upp ett blandat avtal i konsumenträttsliga fall. Mot bakgrund av det anförda är 

det möjligt att HD, om det istället hade rört sig om ett kommersiellt fall, inte hade avfärdat 

möjligheten att dela upp avtalet endast mot bakgrund av att det i avtalet angivits ett 

gemensamt pris för leveransen och installationen. Prejudikatet bör därför enligt min men-

ing tillämpas med viss försiktighet i kommersiella sammanhang, även om det kan ge viss 

vägledning. 

Att det inom ramen för bedömningen är möjligt att beakta resultatet av att ett blandat 

avtal betraktas som ett eller två avtal kan tänkas särskilt relevant i den andra delen av den 

här uppsatsen, eftersom uppdelningen kan tänkas få mer långtgående följder då det bland-

ade avtalet hänvisar till ett standardavtal för produktleveranser. Jag kommer därför att 

återkomma till detta i avsnitt 5.106 Här närmast kommer jag att utveckla andra tänkbara 

faktorer som ligger i linje med en sådan sak som hur priset angivits i avtalet. 

Att det för prestationerna angivits ett gemensamt pris är ett exempel på hur tjänsten 

och köpet inom ramen för avtalet kan ha sammanflätats på ett sätt som gör dem till en 

odelbar enhet. Även om det faktum att ett gemensamt pris angivits kanske inte skulle få 

lika stor betydelse i ett kommersiellt fall som i NJA 2001 s. 138, kan det ändå tänkas vara 

                                                 
104  Håstad/Björkdahl/Brattström/Zackariasson, Civilrättens grunder, s. 59. Jfr Rodhe, 

Obligationsrätt, s. 8 ff. 
105 Jfr 3 § KKL och 3 § KTjL. 
106 Se avsnitt 5.5. 
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vägledande för vilka typer av faktorer som är tänkbara att beakta i sammanhanget. Andra 

saker som enligt min mening också kan tänkas relevanta är (i) tjänstens och köpets 

gemenskap och; (ii) tiden för prestationerna. Gränserna mellan de två framförda fakt-

orerna är antagligen svåra att upprätthålla inom ramen för en argumentation, men när 

argumenten läggs till grund för en helhetsbedömning, i bedömningen av om ett eller två 

avtal föreligger, finns inte heller enligt min mening något behov av att kunna upprätthålla 

några tydliga gränser. 

Den första faktorn, (i) tjänstens och köpets gemenskap, framstår kanske som något 

diffus, men eftersom gränsdragningen i det här fallet tar sikte på prestationernas själv-

ständighet i förhållande till varandra borde det också vara relevanta att beakta hur starkt 

sammankopplade prestationerna är, med andra ord hur stor gemenskap tjänsten har med 

köpet. Ett par exempel skulle kunna vara installation av en levererad maskin och ut-

bildning av beställarens driftpersonal. Utan installation och utbildning är det faktum att 

maskinen levererats utan värde för beställaren eftersom denne inte kan ta den levererad 

maskin i bruk, det föreligger således en form av nödvändig gemenskap. 

Med (ii) tiden för prestationerna syftar jag på när i tiden prestationerna ska utföras i 

förhållande till varandra, vilket kanske snarare utgör en del i bedömningen om tjänstens 

och köpets gemenskap. Om förpliktelserna presteras samtidigt eller om tjänsten på något 

sätt ingår som ett led i fullgörandet av köpet kan det vara svårare att urskilja tillräcklig 

självständighet än om tjänsten ska presteras efter det att köpet har fullgjorts. Om till ex-

empel en maskin som beställts även ska monteras av leverantören på plats hos beställaren, 

kan det vara svårt att avgöra var leveransen slutar och monteringen tar vid. Det kan också 

tänkas att avtalets utsträckning i tiden kan vara en faktor, till exempel att prestationer ska 

utföras periodvis under en längre tidsperiod. Ett sådant exempel skulle kunna vara om 

leverantören åtagit sig att under X antal år tillhandahålla beställaren med reservdelar, 

förpliktelsen har då inte samma tidsmässiga samband med leveransen som i fallet med 

montering. Stöd för att tiden för prestationerna har betydelse skulle också kunna uttolkas 

ur följande uttalande i propositionen: 

”Det kan exempelvis vara naturligt att se ett avtal om leverans av teknisk utrust-

ning och om årlig service på utrustningen som dels ett köpeavtal och dels ett 

tjänsteavtal.”107 

                                                 
107 Prop 1988/89:76 s. 65, min kursivering. Jfr NU 1984:5 s. 199. 
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Exemplet med årlig service illustrerar ett långvarigt åtagande av leverantören där tjänsten 

ska utföras efter det att varan har levererats. Om dessa slutsatser är riktiga torde tiden för 

prestationerna vara av betydelse för självständighetsbedömningen. Visst stöd för att köp-

et och tjänstens tidsmässiga samband är av betydelse går också att hitta i ett uttalande 

rörande CISG art. 3(2). Schlechtriem & Schwenzer uttalar i sin kommentar till artikeln 

att det tidsmässiga sambandet mellan leveransen av varor och tillhandahållandet av 

tjänster kan begränsa eller försvaga tolkningen att flera förpliktelser utgör ett enhetligt 

kontrakt.108 

Jag anser mot bakgrund av det anförda att det finns mycket som talar för att åtminstone 

prestationernas tidsmässiga samband har betydelse för bedömningen. I och med att det 

tidsmässiga sambandet är så pass starkt kopplat till prestationernas gemenskap i övrigt är 

det sannolikt att andra faktorer som innebär att prestationerna svårligen kan särskiljas får 

betydelse. 

En sak som däremot framstår som något oklart är vilken roll värdet på respektive 

prestation spelar i det här sammanhanget. Prestationernas värde har stor betydelse vid 

bedömningen av vad som utgör den övervägande delen och det kan därför vara relevant 

att fråga sig om det finns något samband mellan bedömningarna. Det är inte orimligt att 

dra slutsatsen att det kan påvisas större självständighet i fall där värdet av prestationerna 

är relativt jämbördiga, än om till exempel tjänsten bara utgör en bråkdel av den totala 

avtalssumman. I jämförelse bedöms köplagen kunna tillämpas på en tjänst som inte utgör 

den övervägande delen av avtalsförpliktelserna, eftersom en kringtjänst endast bedömts 

utgöra en bisak till köpet. Detta kan uppfattas som att lagstiftaren inte anser att en kring-

tjänst är tillräckligt betydelsefull, för att besvära sig med att tillämpa separata 

bestämmelser på de olika förpliktelserna. På motsvarande sätt kan det anses som omotiv-

erat att låta en tjänst eller ett köp av obetydligt värde utgöra ett eget avtal. I fall där köpet 

eller tjänsten utgör endast en liten del av den totala förpliktelsen framstår det också av 

effektivitetsskäl som omotiverat att behandla köpet och tjänsten separat. Det är helt enkelt 

mer rationellt att istället låta tjänsten behandlas som en del av köpet eller vice versa i 

sådana fall. Enligt min mening bör därför även värdeförhållandet tas med som en faktor 

inom ramen för helhetsbedömningen. 

Det är vidare min uppfattning att avtalstextens utformning kan få betydelse för be-

dömningen om ”den avtalade prestationen består av två tillräckligt självständiga delar”. 

                                                 
108 Se Schlechtriem & Schwenzer, Commantary on CISG, s. 68. 
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Rimligen bör det utifrån avtalstexten vara möjligt att definiera innehållet i respektive 

förpliktelse för att det ska vara möjligt att särskilja förpliktelserna i två separata avtal. Om 

det inte tydligt framgår vad som bestämts avseende respektive förpliktelse blir det svårt 

att dela upp köpet och tjänsten i två separata avtal. Att ta hänsyn till avtalstextens 

utformning på det beskrivna sättet gör att bedömningen tar en form som liknar traditionell 

avtalstolkning, eftersom hänsyn på ett motsvarande sätt tas till avtalets ordalydelse, sys-

tematik och ändamål.109 

Nästa steg är att närmare undersöka vilka effekter som följer av att ett blandat avtal 

anses utgöra två separata avtal eller att hela avtalet anses utgöra antingen ett köp eller en 

tjänst. För det fall att hela avtalet omfattas av köplagen enligt 2 § 2 st. KöpL uppkommer 

frågan hur köplagens ansvarsregler ska appliceras på kringtjänster, och för det fall en 

bedömning landar i att det istället rör sig om två separata avtal uppkommer frågan vad 

som då ska gälla avseende ansvar i den del som avser tjänsten. En sista uppkommande 

fråga är vad som händer när hela avtalet faller utanför köplagen och regler för tjänst ska 

tillämpas på hela avtalet. 

                                                 
109 Jfr Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 161. 
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4 Bedömningen i ansvarsfrågan 

4.1 Köplagens ansvarsregler i förhållande till tjänster 

4.1.1 Ansvar för kringtjänster enligt köplagen 

Köplagens regleringar av avtalsbrott och dess påföljder tar sikte på avtalets huvudsakliga 

förpliktelser och avtalsbrott som är hänförliga till biförpliktelser, såsom kringtjänster, 

regleras inte.110 Lagrådet uppmärksammade också i samband med lagens beredande att: 

”[p]aragrafens andra stycke tilldrar sig vidare särskilt intresse genom vad 

bestämmelserna motsättningsvis utsäger, nämligen att lagen skall bli gällande 

när en leverantör visserligen skall utföra arbetet eller annan tjänst, med [sic!] 

tjänsten inte utgör den övervägande delen av hans förpliktelse. Ett påfallande 

förhållande är att lagens sanktionssystem inte innehåller något om vad som skall 

gälla när dröjsmål eller fel förekommer med avseende på en sådan, i själva köpe-

avtalet inrymd sidoförpliktelse.”111 

Lagrådet påpekade att det svenska lagförslaget lämnade frågan öppen, men uttalade 

samtidigt att köplagens sanktionsprinciper torde vara tillämpliga vid bedömningen av 

avtalsbrott, utifrån vad som framkommit i den samnordiska utredningen om nordiska 

köplagar, och att det därför tedde sig naturligt att analogisera till vad som gäller för en 

vara när en kringtjänst har försummats. Däremot ansåg lagrådet det osäkert om fel eller 

försening i en kringtjänst kan utgöra grund för hävning av köpet.112 

 Enligt lagrådets uttalande kan de vid avtalsbrott aktuella sanktionsformerna som 

finns i köplagen – innehållande av betalning, fullgörelse, avhjälpande, omleverans, pris-

avdrag, skadestånd och, med viss osäkerhet, hävning – tillämpas analogt på tjänster. En 

sådan slutsats ter sig, precis som lagrådet påtalade, naturlig och ganska uppenbar då 

sanktionsformerna är vanligt förekommande även i internationella regelverk och köplag-

ens regler anses också i hög grad korrespondera med de allmänna avtalsrättsliga princip-

                                                 
110 Kihlman, Köplagen 17 §, Lexino, 3.1 (Vad gäller vid dröjsmål med utförandet av 

sidoförpliktelser?). Se också prop 1988/89:76 s. 235 f. och NU 1984:5 s. 166. Jfr Taxell, 

Köplagen: några riktlinjer, s. 58 ff. 
111 Prop 1988/89:76 s. 224. 
112 Se prop 1988/89:76 s. 226 som hänvisar till NU 1984:5 s. 166. 
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erna avseende påföljder vid avtalsbrott.113 Lagrådet berörde dock inte alls frågan under 

vilka förutsättningar sanktionerna ska kunna aktualiseras för tjänster och det framstår som 

om lagrådet till viss del undvek att angripa den problematik som det ursprungligen lyfte 

i det citerade uttalandet ovan. 

Taxell har uttalat att eftersom köplagens påföljder tar sikte på brott mot huvud-

förpliktelser så kan påföljderna inte utan vidare tillämpas på avtalsbrott hänförliga till 

biförpliktelser, eftersom biförpliktelser är av en annan karaktär och viktighetsgrad än 

huvudförpliktelser. 114 Taxell menar dock att man inte bör bryta ut utan snarare ordna in 

biförpliktelserna i köplagens påföljdssystem, samtidigt som hänsyn måste tas till rele-

vanta skillnader hos förpliktelserna.115 

4.1.2 Att ”ordna in” kringtjänster i köplagens påföljdssystem 

Hur ska då köplagens regler tillämpas på kringtjänster? Det verkar inte föreligga några 

större frågetecken kring möjligheterna att tillämpa påföljderna, eventuellt med undantag 

för hävning.116 Det som ligger till grund för ansvar enligt köplagen är i huvudsak säljarens 

och köparens förpliktelser som behandlas i 6–21 §§ KöpL.117 

I felbedömningen är 17 § KöpL kanske den mest centrala bestämmelsen. I första 

stycket framgår att varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackn-

ing ska stämma överens med vad som följer av avtalet. I andra stycket sägs att om inget 

annat följer av avtalet så ska varan (1) vara ägnad för det ändamål för vilket varor av 

samma slag i allmänhet används; (2) vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan 

var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål 

och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömn-

ing; (3) ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller 

                                                 
113 Ramberg & Ramberg Allmän avtalsrätt, s. 221 f. Jfr påföljdssystemet i CISG, se här-

om Ramberg & Herre, Allmän köprätt, s. 144 f. Jfr också Taxell, Köplagen: några rikt-

linjer, s. 59. 
114 Taxells uttalande som är hämtat ur ”Köplagen: några riktlinjer” behandlar egentligen 

den finska köplagen (27.3.1987/355) (se Taxell, Köplagen: några riktlinjer, s. 13), men i 

och med att den finska köprätten historiskt har influerats starkt av den svenska köprätten, 

och att de finska och svenska köplagarna utarbetats gemensamt samt det faktum att slut-

produkterna är i det närmaste identiska så anser jag att Taxells uttalande ändå kan till-

mätas betydelse i sammanhanget, jfr a.a. s. 14 f. 
115 Taxell, Köplagen: några riktlinjer, s. 59. 
116 Se not 112. 
117 Jfr Ramberg & Herre, Allmän köprätt, s. 63. 
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modell, och; (4) vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning 

behövs för att bevara eller skydda varan. 

De bakomliggande principerna till 17 § KöpL framgår av tredje stycket, som hänvisar 

tillbaka till första och andra stycket. Det som kommer till uttryck i tredje stycket är att 

varan är att anse som felaktig om den avviker från vad som föreskrivs i avtalet eller i 

något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Mot bakgrund 

av tredje stycket är det som tas upp i första och andra stycket enbart exemplifieringar på 

vad som ska kan utgöra fel i lagens mening.118 Avseende dröjsmål gäller motsvarande 

principer att leverans ska ske enligt vad som avtalats eller annars inom skälig tid, jfr 9 § 

och 22 § KöpL.119 

Dessa generellt formulerade principer kan utan större problem tillämpas även på 

biförpliktelser bestående i kringtjänster.120 Bedömning av fel och försening tar helt enkelt 

utgångspunkt i de förpliktelser som leverantören har åtagit sig.121 För att fastställa vilka 

förpliktelser som följer av avtalet kan traditionell avtalstolkning och vid behov utfyllnad 

användas, skillnaden blir att utgångspunkt får tas i handlingsnormer för tjänst, och inte 

köp.122 

Utfyllande regler saknas dock avseende kommersiella tjänster i och med att lagstiftn-

ing saknas och det som ligger närmast till hands är ytterligare analogier till köplagen. En 

följd av att gällande rätt för kommersiella tjänster bygger på en lång rad av analogier är 

bristande förutsebarhet. Dessutom kan det tänkas uppkomma tjänstespecifika problem, 

som inte kan besvaras ens med hjälp av analogier till köplagen, vilket innebär en närmast 

obefintlig förutsebarhet. Detta förhållande är långt ifrån optimalt, men inte heller unikt. 

Ett annat exempel är byggnadsentreprenader som enligt 2 § 1 st. KöpL faller utanför 

köplagens tillämpningsområde. Trots att byggnadsentreprenader inte omfattas av köplag-

en får köplagen tjänstgöra som utfyllande rätt till entreprenadavtal, med argumentet att 

                                                 
118 Se 4 kap. 19 § JB, Kihlman, Köplagen 17 §, Lexino, 2.1 (Köparens befogade förväntn-

ingar som övergripande norm) och Ramberg & Herre, Köplagen, s. 179 och 180 f. Jfr 

även Taxell, Köplagen: några riktlinjer, s. 61. 
119 Ramberg & Herre, Köplagen, s. 136. 
120 Som jag kommer komma till så är det också dessa principer som de lege lata torde 

gälla för tjänster utanför köplagens tillämpningsområde. 
121 Ramberg & Herre, Allmän köprätt, s. 128 f. 
122 Ramberg & Herre, Köplagen, s. 180 och 196 f. Jfr Taxell, Köplagen: några riktlinjer, 

s. 61. 



 

 36 

köplagen ger uttryck för flertalet allmänna principer på obligationsrättens område.123 Hur 

detta problem bör lösas är dock något som faller utanför ramen för denna uppsats.124 

Jag har noterat två saker som eventuellt kan innebära problem då köplagen ska 

tillämpas på kringtjänster: dels frågan om möjligheterna att grunda en hävningsrätt på 

avtalsbrott som hänför sig till en kringtjänst, som också noterades av lagrådet; dels det 

faktum att tjänster utgör så kallade omsorgsförpliktelser i större utsträckning än köp, som 

nästan uteslutande utgör så kallade resultatförpliktelser.125 

4.1.3 Kringtjänster och hävningsrätt 

Det nämndes ovan att Lagrådet i dess yttrande till förslaget om en ny köplag ställde sig 

tveksamma till möjligheten att häva hela köpet grundat på fel eller försening i kring-

tjänsten.126 Osäkerheten består antagligen i att hävning är en mycket långtgående påföljd, 

i strid med principen om fortsatt bundenhet vid avtalsbrott, och att en kringtjänst i 

egenskap av biförpliktelse endast har en underordnad betydelse jämte huvudförplikt-

elsen.127 För hävning uppställs det ett krav på att avtalsbrottet varit av väsentlig betydelse 

för beställaren, ett krav som kan tänkas svåruppnåeligt för en kringtjänst i egenskap av 

biförpliktelse. Därutöver krävs för hävning att säljaren insett eller borde ha insett att 

avtalsbrottet var av väsentlig betydelse för beställaren.128 

I 43 § KöpL regleras möjligheten att applicera påföljdskatalogen på partiella 

avtalsbrott. Avseende hävning stadgar paragrafen att hävning av köpet i dess helhet är 

möjligt till följd av partiellt avtalsbrott om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för 

köparen i fråga om hela köpet och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Om avtals-

brottet hänför sig till enbart en del av avtalet, vilket är fallet om fel eller försening enbart 

avser kringtjänsten i ett avtal, rör det sig om ett partiellt avtalsbrott. 

Jag ställer mig därför tveksam till att kringtjänster kategoriskt inte skulle kunna 

grunda rätt till hävning av köpet. Hänsyn måste rimligen kunna tas till kringtjänstens 

betydelse för fullgörelse av köpet. Tjänster som möjliggör att köpet fullgörs på ett riktigt 

                                                 
123 Se till exempel NJA 2013 s. 271 p. 7–10. 
124 Erica Hortlund har i sin examensuppsats ”Fel i tjänster” utrett behovet av en lag för 

kommersiella tjänster där denna problematik berörs. Hennes slutsats är att det finns ett 

behov av att införa en lag för kommersiella tjänster. 
125 Vad resultat- respektive omsorgsförpliktelser innebär beskrivs närmare avsnitt 4.1.4 

nedan, se också Ramberg & Herre, Allmän köprätt, s. 18 f. 
126 Jfr prop 1988/89:76 s. 226. 
127 Jfr Taxell, Köplagen: några riktlinjer, s. 59. 
128 Se 25 och 39 § KöpL. 
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sätt borde också kunna vara av väsentlig betydelse för beställaren. En bedömning i det 

enskilda fallet borde således tillgripas avseende möjligheten till hävning, även om möjlig-

heterna kanske är mycket begränsade vid brott mot en biförpliktelse jämte brott mot en 

huvudförpliktelse. Utöver Lagrådet verkar det – såvitt jag kunnat hitta – inte vara någon 

inom doktrinen som har diskuterat möjligheten att häva ett köpeavtal på grund av fel eller 

försening i en kringtjänst. 

4.1.4 Tjänster som utgör omsorgsförpliktelser 

En resultatförpliktelse definieras genom det resultat som önskas, till exempel att förse 

beställaren med en viss vara, till en viss angiven plats, vid ett särskilt angivet tillfälle. En 

omsorgsförpliktelse går istället ut på att med omsorg eftersträva ett visst resultat eller 

bästa möjliga resultat. Ett typexempel på omsorgsförpliktelser är rådgivningstjänster som 

ska utföras mot bakgrund av ”god sed”. Att det för ansvar vid omsorgsförpliktelser krävs 

culpa medan strikt ansvar gäller för resultatförpliktelser anses vara en allmän obligations-

rättslig princip – en princip som inte till fullo återspeglas i köplagen.129 

I köplagen förekommer det så kallade kontrollansvaret som reglerar frågan om 

ersättning till följd av dröjsmål (27 §) och fel (40 §).130 Enligt dessa lagrum gäller strikt 

ansvar för direkta skador; förutsatt att säljaren inte kan visa att dröjsmålet/felet ”beror på 

ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid 

köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit”.131 

Ersättning för samtliga skador förutsätter försummelse på säljarens sida.132 

Det är tydligt att bestämmelsernas utformning bygger på att köpet är en resultat-

förpliktelse. Hur ska man då ordna in tjänster som utgör omsorgsförpliktelser under 

köplagens ersättningsbestämmelser? Taxell har påpekat att man måste beakta relevanta 

olikheter hos förpliktelserna.133 Att kategorisera förpliktelser som resultat- respektive 

omsorgsförpliktelser bygger på karaktäristiska särdrag i utförandet av förpliktelserna. 

Kategoriseringen är dessutom så pass etablerad att den anses utgöra en allmän princip. 

Mot denna bakgrund finns det enligt min mening starka skäl att låta kravet på culpa få 

                                                 
129 Se Rodhe, Obligationsrätt, s. 20 f., och Ramberg & Herre, Allmän köprätt, s. 18 f. Jfr 

Hesser, Immateriella tjänster, s. 33 ff. Se även Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, 

s. 148. 
130 Ramberg & Herre, Allmän köprätt, s. 129. 
131 Se 27 § 1 st. och 40 § 1 st. 
132 Jfr st. 3 och 4 i 27 och 40 §§. 
133 Taxell, Köplagen: några riktlinjer, s. 59. 
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genomslag då köplagen tillämpas på tjänster som utgör omsorgsförpliktelser. I ersätt-

ningsfrågan avseende omsorgsförpliktelser bör man därför enligt min mening bortse från 

uppdelning av direkta och indirekta tjänster och istället ta utgångspunkt i fjärde stycket i 

27 och 40 §§ och kräva försummelse för såväl direkta som indirekta skador. 

4.2 Ansvar för tjänst utanför köplagens tillämpningsområde 

4.2.1 Inledning 

För att besvara frågan vad som gäller för tjänster som inte utgör kringtjänster är det nöd-

vändigt att undersöka gällande rätt avseende ansvar för fel och försening i tjänst. I och 

med att det för kommersiella tjänster saknas lagstiftning är det inte lika enkelt att fastställa 

vad som utgör fel eller försening, som det är för köp som omfattas av köplagen. Vissa 

etablerade principer existerar dock och de kan ge viss vägledning i vad som de lege lata 

torde gälla, även om det inte med fullständig säkerhet kan fastställas vad som gäller 

avseende leverantörens ansvar för fel eller försening i kommersiella avtalsförhållanden. 

Principerna är etablerade kontraktsrättsliga principer som också fått stort genomslag i 

köplagen.134 

Analogier till köplagen utgör också den huvudsakliga grunden för gällande rätt på 

tjänsteområdet i dagsläget.135 Därför har innehållet i det här avsnittet stora likheter med 

vad som redan framförts angående hur köplagen ska tillämpas på kringtjänster. Trots 

likheterna har jag valt att behandla frågan i ett separat avsnitt. Jag avser gå närmare in på 

hur principerna kan förankras i det svenska rättssystemet för att lägga en grund för en 

jämförande analys. 

4.2.2 Fel i tjänst 

Om fel i tjänster uttalades i SOU 1979:36136 om ”den nuvarande ordningen” att fel ska 

anses föreligga då leverantören inte utfört sitt tjänsteuppdrag i enlighet med vad som 

                                                 
134 Se Hellner/Hager/Persson, häfte 2, s. 20. 
135 Jfr SOU 1979:36 s. 36 och 114. 
136  Den statliga utredningen genomfördes inför instiftandet av konsumenttjänstlagen. 

Före instiftandet av den nuvarande konsumenttjänstlagen (1985:716) fanns ingen likn-

ande konsumentlagstiftning på tjänsteområdet, det som uttalades om gällande rätt torde 

därför vara gällande rätt avseende tjänsteområdet i stort, det vill säga för såväl kons-

umentavtal som kommersiella avtal, vilket ger utredningen relevans i det här samman-

hanget. 
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avtalats eller på ett sätt som beställaren annars har anledning att kräva. Uttalandet har inte 

givits stöd av någon källa men är formulerat som att det utgör en allmän princip. 137 

Att en tjänst som inte utförs avtalsenligt utgör fel torde också kunna härledas till den 

allmänna avtalsrättsliga principen pacta sunt servanda, vilken innebär att parterna är 

bundna till avtal som ingåtts och därmed är de bundna att företa de förpliktelser som de 

åtagit sig genom avtalet. Utifrån principen pacta sunt servanda är det naturligt att dra 

slutsatsen att om en parts prestationer avviker från vad denne är förpliktigad till så före-

ligger avtalsbrott.138 

Motsvarande princip återfinns även i 17 § KöpL, vilket framkom i avsnitt 4.1.2. 

Principen gällde även enligt 1905-års köplag.139 Mot bakgrund av att analogier till köp-

lagen nu som då ansetts utgöra den främsta rättskällan avseende tjänster torde också detta 

stödja uttalande om att fel i kommersiella tjänster föreligger då leverantören inte utfört 

sitt tjänsteuppdrag i enlighet med vad som avtalats eller på ett sätt som beställaren annars 

haft anledning att kräva. 

Något som ytterligare stödjer att uttalandet i SOU:n uttrycker en allmän princip 

är att denna princip återfinns även i den nuvarande konsumenttjänstlagen. Av 

9 § 1 st. 3 p. KTjL framgår att tjänsten ska anses felaktig, om resultatet avviker från vad 

som får anses avtalat. Att fel också kan föreligga då leverantören inte har utfört sitt 

uppdrag på ett sätt som beställaren haft anledning att kräva framgår också av konsument-

tjänstlagen även om det inte framgår uttryckligen. Enligt konsumenttjänstlagen har dock 

näringsidkaren långtgående förpliktelser och förväntas utföra tjänsten fackmässigt och 

med omsorg, näringsidkaren ska också tillvarata konsumentens intressen, vilket är ex-

empel på sådana saker som beställaren utöver vad som avtalats annars har anledning att 

kräva i konsumenträttsliga sammanhang. 

För att avgöra om leverantören utfört sitt uppdrag i enlighet med avtalet måste fast-

ställas vilka förpliktelser som denne de facto har åtagit sig. För att avgöra om fel före-

ligger måste, som nämnt i avsnitt 4.1.2 ovan, avtalsinnehållet fastställas och i oklara fall 

får avtalstolkning tillgripas, och om nödvändigt utfyllnad. 

                                                 
137 SOU 1979:36 s. 71. 
138 Jfr Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 221. 
139 Almén, Om köp och byte av lös egendom, s. 573 ff. och Ramberg & Herre, Köplagen, 

s. 179 ff. 



 

 40 

4.2.3 Försening i tjänst 

I SOU 1979:36 gjordes även ett principuttalande avseende dröjsmål. Enligt uttalandet 

föreligger dröjsmål om fullgörande inte sker inom den avtalade tiden eller – om ingen tid 

avtalats – inom skälig tid.140 

Att så också är fallet inom ramen för gällande rätt framstår inte som något kontrovers-

iellt. Både konsumenttjänstlagen och köplagen innehåller bestämmelser som uttrycker att 

dröjsmål föreligger om en tjänst inte slutförts inom avtalad tid eller – om någon tid inte 

avtalats – inom skälig tid.141 Denna överensstämmelse mellan konsumenttjänstlagen och 

köplagen kan motivera att det avseende dröjsmål är möjligt att analogisera till konsument-

tjänstlagen även i kommersiella sammanhang.142 Att analogisera till konsumenttjänst-

lagen skulle vara fördelaktigt eftersom 24 § 1 st. KTjL innehåller en bedömningsgrund 

för vad som utgör skälig tid: 

”[…] den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en 

tjänst av samma art och omfattning.” 

Någon liknande formulering finns överhuvudtaget inte i köplagen. Konsumenttjänst-

lagens lydelse kan dock jämföras med vad som uttalats om skälig tid i förarbetena till 

köplagen. Där framgår att vad som är en skälig tid kan variera beroende på omständlig-

heterna, till exempel om varan tillverkas före eller efter avtalsslutet, om varan finns på 

lager eller ska beställas från en tredje man.143 Både i konsumenttjänstlagen och i köplagen 

förefaller bedömningen för vad som utgör ”skälig tid” grunda sig i vad som kan anses 

rimligt mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. Konsumenttjänstlagens 

formulering förefaller inte heller särskilt fördelaktig för beställaren på ett sätt som gör 

den olämplig för tillämpning i kommersiella fall. Jag anser därför att det borde vara möjl-

igt att analogisera till konsumenttjänstlagen vad avser dröjsmål i kommersiella tjänster. 

Vidare kan tilläggas att i 24 § 2 st KTjL finns följande bestämmelse: 

”[d]röjsmål på näringsidkarens sida föreligger också, om näringsidkaren inte 

iakttar en överenskommen tid för påbörjande av tjänsten eller för ett arbetes 

framskridande.” 

                                                 
140 SOU 1979:36 s. 71 f. 
141 24 § KTjL och 9 och 22 §§ KöpL. 
142 Hellner/Hager/Person häfte 1, s. 109 och 116 samt häfte 2, s. 21. 
143 Prop 1988/89:76 s. 74. 
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Liksom i fallet med första stycket förefaller inte regeln särskilt fördelaktig för beställaren, 

som skulle kunna tala emot en analogi i kommersiella fall. Jag anser det därför rimligt att 

om parterna avtalat om en tid då utförandet av tjänsten ska påbörjas kan leverantören 

försätta sig i dröjsmål genom att underlåta att påbörja tjänsten i avtalad tid. Det kan dock 

tilläggas att i likhet med första stycket förutsätts att en försening inte beror på något för-

hållande på beställarens sida.144 

Precis som i fallet med fel kan också en tydlig parallell dras till den allmänna rätts-

principen om pacta sunt servanda vad gäller avsteg från avtalad tid. När någon tid för 

tjänstens utförande inte har avtalats är det också naturligt att anta att leverantören vid 

någon, inte alltför avlägsen, tidpunkt är skyldig att prestera enligt avtalet. Att leverantören 

kan underlåta att fullgöra avtalet med utgångspunkt i argumentet att någon tid inte har 

avtalats skulle motverka omsättningsintresset, som ofta tas upp som ett allmänt motiv 

inom civilrättsliga områden såsom bolagsrätt, sakrätt, fordringsrätt och allmän avtalsrätt 

och köprätt. Mot denna bakgrund torde det kunna uppställas krav på att fullgörelse ska 

ske inom skälig tid om ingen tid har avtalats. 

Utifrån det anförda kan konstateras att i de fall då parterna avtalat om en tid för 

prestationens fullgörande uppkommer egentligen inte några problem, trots frånvaron av 

lagstiftning på det kommersiella tjänsteområdet. Enligt min uppfattning är det också rim-

ligt att anta att vid bedömning av ett kommersiellt tjänsteavtal där någon tid inte har 

avtalats utifrån en individuell bedömning skulle en domstol komma att fastställa en skälig 

tid för fullgörelse. 

4.2.4 Förutsättningar för ansvar 

En produktleverans eller ett tjänsteavtal innebär förpliktelser för parterna att prestera 

något – en vara, en tjänst eller betalning – så kallade positiva förpliktelser. Positiva för-

pliktelser kan definieras på olika sätt, som en förpliktelse att åstadkomma ett visst resultat 

eller som en förpliktelse att visa omsorg. Denna kategorisering av förpliktelser som 

resultat- eller omsorgsförpliktelser påverkar som redan nämnt ansvarsfrågan. Enligt all-

männa obligationsrättsliga principer innebär resultatförpliktelser strikt ansvar för leveran-

tören, medan ansvar vid omsorgsförpliktelser kräver att leverantören förfarit culpöst.145 

I egenskap av ”allmän obligationsrättlig princip” är den tillämplig på alla förpliktelser, 

såväl köp som tjänst. För ansvar gäller alltså strikt ansvar för tjänster som utgör resultat-

                                                 
144 Jfr Unnersjö, Konsumenttjänstlag (1985:716), 24 § 2 st. 
145 Rodhe, Obligationsrätt, s. 20 f. och Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 148. 
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förpliktelser, medan culpa krävs för ansvar för omsorgsförpliktelser. Enligt dessa prin-

ciper kan sedan påföljder göras gällande. 

En fråga som uppkommer är om leverantören kan undgå ansvar för fel eller dröjsmål. 

Enligt 22 § KöpL kan leverantören undgå ansvar för det fall ett dröjsmål beror på beställ-

aren eller något förhållande på beställarens sida. Vidare kan leverantören undgå ansvar 

enligt 23 § KöpL om det för leverantören uppkommer hinder som inte kan övervinnas 

eller som endast kan övervinnas genom orimliga uppoffringar för leverantören. Motsvar-

ande gäller också fel enligt 30 § KöpL. Leverantören kan inte hållas ansvarig för fel som 

beror på beställaren eller något förhållande på beställarens sida. Liknande regler finns 

även i konsumenttjänstlagen.146 

Enligt köplagens regler undgår leverantören alltså ansvar om felet eller försening på 

något sätt beror på beställaren. En sådan ordning ter sig logisk och helt naturlig. Att 

beställaren ska kunna hålla leverantören ansvarig för något som denne själv orsakat fram-

står som föga troligt. Även i fallet med kommersiella tjänster torde en förutsättning för 

att leverantören ska kunna hållas ansvarig vara att beställaren inte själv orsakat felet eller 

förseningen. 

4.3 Rätten att göra gällande påföljder vid avtalsbrott 

4.3.1 De vanliga påföljderna vid avtalsbrott 

Det har redan konstaterats att köplagens påföljder kan tillämpas analogt på kringtjänster, 

även om möjligheterna till hävning är begränsade.147 De främsta påföljderna enligt all-

männa avtalsrättsliga principer är innehållande av prestation, krav på fullgörelse, prisav-

drag, hävning och skadestånd.148 Dessa påföljder representeras också i köplagen, varför 

köplagens påföljdskatalog torde vara tillämplig även utanför lagens tillämpningsområde 

på motsvarande sätt som för kringtjänster. 

4.3.2 Reklamation 

För att kunna göra gällande påföljder måste beställaren underrätta leverantören om fel 

eller försening genom så kallad reklamation. Det är en allmän princip att den som vill 

göra gällande en påföljd inte kan förhålla sig passiv.149 

                                                 
146 12 och 24 §§ KTjL. 
147 Se avsnitt 4.1.1 och 4.1.3. 
148 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 222 f. Jfr Rodhe, Obligationsrätt, s. 211 ff. 
149 Se Rodhe, Obligationsrätt, s. 204. 
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Att det som i fallet med kommersiella tjänster saknas en lagstadgad reklamationsplikt 

innebär inte att någon reklamationsplikt inte föreligger. En reklamationsplikt antas före-

ligga även i oreglerade fall, mot bakgrund av den allmänna skyldigheten att begränsa 

motpartens skador.150 Vilken reklamationsfrist som måste iakttas i oreglerade fall är där-

emot oklart. Det har diskuterats om kravet på att reklamation ska ske inom skälig tid i 

32 § 1 st. KöpL och 45 § kommissionslagen (2009:865) utgör en allmän princip. Enligt 

Ramberg och Herre finns det mycket som tyder på att så är fallet. De uttalar att standarden 

ske inom skälig tid torde vara tillräckligt flexibel för att det skall vara möjligt att ta hänsyn 

till de särskilda förutsättningar som gäller för olika kommersiella kontraktstyper.151 Herre 

har även behandlat frågan i sitt bidrag till Lennanders festskrift och där nått slutsatsen att 

reklamationsfristen även för kommersiella tjänster bör var ”inom skälig tid”.152 

Frågan har också behandlats i den uppmärksammade skiljedomen mellan Profil-

gruppen och KPMG, som nådde offentlighetens ljus sedan skiljedomen överklagats.153 

Ordförande i skiljenämnden var justitierådet Stefan Lindskog. KPMG hade i fallet gjort 

gällande att Profilgruppen haft att reklamera inom skälig tid för att bevara rätten till sitt 

skadeståndsanspråk. Detta enligt allmänna rättsgrundsatser om att reklamation måste ske 

inom skälig tid. 

Skiljenämnden utgick i sin bedömning från en på lojalitetsgrundsatser vilande upp-

lysningsplikt, som de sedan jämförde med en eventuell allmän princip om att reklamation 

ska ske inom skälig tid. Likt Ramberg och Herre uttalade skiljenämnden att bedömningen 

av vad som utgör skälig tid kan antas ge utrymme för en betydande flexibilitet och att den 

intresseavvägning som är nödvändig i båda fallen förefaller utföras enligt ungefär samma 

principer. På det hela taget ansåg skiljenämnden det möjligt att HD kan komma att anta 

reklamation inom skälig tid som en allmän rättsgrundsats.154 

I och med att både Lindskog och Herre är justitieråd ges viss tyngd åt dessa uttalanden. 

Det förefaller därför mycket sannolikt att HD när tillfälle ges bekräftar förekomsten av 

en allmän princip om att reklamation ska ske inom skälig tid. 

                                                 
150 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 223 f. och Rodhe, Obligationsrätt, s. 168 

och 181 f. Se också NJA 2007 s. 909. 
151 Ramberg & Herre, Köplagen, s. 305 not 20 och där jämförda källor. 
152 Herre, Något om reklamationsplikten vid köp av varor och tjänster, s. 139. 
153 Svea Hovrätt mål nr. T 1085–11. 
154 Svea Hovrätt mål nr. T 1085–11, se aktbilaga 4 s. 34–38, i den så kallade Profil-

gruppsdomen bedömdes inte Profilgruppen ha försatt sin rätt till skadestånd till följd av 

att reklamation skett för sent). 



 

 44 

4.3.3 Preskription 

När reklamation senast kan ske regleras genom preskriptionstiden. Frågan om preskrip-

tion var också aktuell i det hittills enda fallet från HD där gränsdragningsfrågan vid 

blandade avtal berörts – NJA 2001 s. 138 – som redan behandlats i 3.3.1.2 och 3.3.2.2.155 

Eftersom kommersiella tjänster är i princip helt oreglerade gäller 2 § PreskL och den 

allmänna preskriptionstiden om tio år.156 Det kan jämföras med köplagens preskriptions-

tid om två år, 32 § KöpL. Längre preskriptionstid inom ramen för köplagen gäller bara i 

fall då leverantören gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller handlat i strid mot tro och 

heder; i sådana fall har antagits att den allmänna tioårsregeln blir gällande trots att det 

inte framgår av lydelsen i 33 § KöpL eftersom beställaren inte rimligen kan åtnjuta en 

gränslös reklamationsfrist.157 

4.4 Något om blandade avtal som bedöms utgöra tjänsteavtal 

För det fall att tjänstemomentet i ett blandat avtal bedöms utgöra den övervägande delen 

innebär det, vilket redan har tagits upp, att köplagen överhuvudtaget inte blir tillämplig. 

Hela avtalet omfattas i sådana fall av det oreglerade ”regelverket” för kommersiella 

tjänster. Vad som anförts om fel och försening i tjänst i avsnitt 4.2 blir alltså gällande för 

avtalet som helhet, även den del i avtalet som anses utgöra köp. Frågeställningen i den 

här uppsatsen tar i huvudsak sikte på situationen då det förekommer fel eller försening i 

tjänst, men jag vill ändå kort kommentera situationen då köpet utgör en biförpliktelse till 

tjänsten. 

För det fall köpet anses utgöra en biförpliktelse kan det enligt min mening antas att 

det i mindre utsträckning innebär tillämpningssvårigheter i jämförelse med det omvända 

fallet. Den huvudsakliga rättskällan för analogier är som redan konstaterats köplagen. 

Uppkommer fel eller försening i leverans av en produkt torde det inte föreligga några 

större svårigheter att utforma analogier, eftersom köplagen är utformad för den typen av 

förpliktelser. 

Helt problemfritt är det antagligen inte, men jag kommer inte att närmare undersöka 

vilka problem som kan tänkas föreligga, eftersom det ligger utanför ramen för den här 

uppsatsen. 

                                                 
155 NJA 2001 s. 138. 
156 Jfr Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 224. 
157 Munukka, Köplag (1990:931), 33 §. 



 

 45 

4.5 Vad blir egentligen skillnaden – analys och slutsatser 

Den uppmärksamme läsaren kanske redan har noterat det, men i fallet med kommersiella 

tjänster framstår det som om att oavsett hur ett blandat avtal bedöms enligt 2 § 2 st. KöpL 

får ansvarsfrågan avseende tjänsten, på ett eller annat sätt, bestämmas genom analogier 

till köplagen. Vid en närmare skärskådning förefaller det alltså som något oklart i vad 

mån 2 § 2 st. KöpL får någon verklig effekt vid kommersiella avtal. Så för att återgå till 

den ursprungliga frågan; vilka skillnader medför resultatet i bedömningen av blandade 

avtal, enligt 2 § 2 st. KöpL, i ansvarsfrågan för tjänster inom ramen för kommersiella 

avtal? 

I mångt och mycket synes bedömningarna av fel och försening i tjänst inom och utom 

köplagen överensstämma. Huvudsakligen till följd av att köplagen även för kommersiella 

tjänster utgör den främsta rättskällan, om än analogvis. Både då köplagen är tillämplig 

och då köplagen inte är tillämplig gäller att fel föreligger i varan eller tjänsten om det 

förekommer avvikelser från vad som föreskrivits i avtalet eller från vad köparen med fog 

kunnat förutsätta. Bedömningen görs utifrån handlingsnormer för den aktuella förplikt-

elsen. Grunden för bedömningen är således densamma, även om det kan förekomma 

skillnader beträffande vad som i det enskilda fallet ska bedömas utgöra fel i en vara resp-

ektive en tjänst. 

För dröjsmål gäller också vad som avtalats som huvudsaklig grund för ansvar. När 

någon tid inte har avtalats antas, enligt vad som anförts, tjänsten böra slutföras inom 

skälig tid. Även om det utanför köplagens tillämpningsområde kan vara möjligt att 

analogisera till 24 § KTjL, kommer antagligen skälighetsbedömningen ändå att utföras 

på motsvarande sätt då köplagen är tillämplig. Detta eftersom både köplagen och 

konsumenttjänstlagen tycks bedöma vad som utgör skälig tid utifrån vad som är rimligt 

mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. 

Vad avser ansvarsgrunderna förefaller således inga skillnader föreligga vid fel eller 

försening i tjänst oavsett om tjänsten omfattas av köplagen eller inte. De skillnader som 

kan antas föreligga framträder främst inom ramen för vad som i enskilda fall ska anses 

utgöra fel eller försening, och sådana variationer kan enligt min mening antas föreligga 

även mellan olika fall av köp. Det kan föreligga svårigheter att i enskilda fall avgöra vad 

som utgör fel eller försening i tjänst. Dylika svårigheter utgör dock inte i sig något hinder 

mot att fel som utgångspunkt föreligger då tjänsten utförts på ett sätt som avviker från 

vad som avtalats eller från vad beställaren annars haft fog att förutsätta, eller; att dröjsmål 
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som utgångspunkt föreligger då tjänsten inte slutförts i avtalad tid eller, om ingen tid 

avtalats, inom skälig tid. 

Såvitt jag kunnat hitta finns det ingen som uttalat sig om i vad mån de bakomliggande 

principerna för fel och försening i köplagen utgör allmänna obligationsrättsliga principer. 

Jag anser dock att det utifrån vad som anförts i det här avsnittet finns det mycket som 

tyder på att det är allmänna obligationsrättsliga principer att: fel föreligger då tjänsten 

utförts på ett sätt som avviker från vad som avtalats eller från vad beställaren annars haft 

fog att förutsätta och; dröjsmål föreligger då tjänsten inte slutförts i avtalad tid eller, om 

ingen tid avtalats, inom skälig tid. 

Vad gäller förutsättningar för ansvar har jag tagit upp: dels kontrollansvaret och den 

uppdelning som i köplagen görs mellan direkt och indirekt skada; dels den allmänna 

obligationsrättsliga principen rörande resultat- och omsorgsförpliktelser. Min slutsats är 

att eftersom köplagen bygger på att köp utgör resultatförpliktelser, så måste det till en 

anpassning av köplagens regelsystem när reglerna ska tillämpas på en omsorgsförplikt-

else. Enligt min mening bör kravet på culpa vid omsorgsförpliktelser uppställas även när 

köplagen ska tillämpas. I enlighet med denna slutsats föreligger ingen skillnad avseende 

tjänster som utgör omsorgsförpliktelser, oavsett om tjänsten betraktas som en kringtjänst 

eller ett separat tjänsteavtal enligt 2 § 2 st. KöpL. Avseende tjänster som utgör resultat-

förpliktelser finns det däremot en viss skillnad för kringtjänster. 

Något hinder att tillämpa köplagens uppdelning av direkt och indirekt skada föreligger 

inte eftersom det inte krävs culpa vid resultatförpliktelser. Vid resultatförpliktelser som 

faller utom köplagens tillämpningsområde gäller däremot strikt ansvar och leverantören 

blir antagligen tvungen att ersätta all skada, oberoende av om denne har varit culpös eller 

inte. Detta innebär i så fall att det är lättare att få ersättning för all skada till följd av 

avtalsbrott i förhållande till tjänsten, om det blandade avtalet antingen bedöms utgöra ett 

avtal om tjänst eller två separata avtal för tjänst och köp, än om det bedöms utgöra en 

kringtjänst – förutsatt att tjänsten utgör en resultatförpliktelse. 

I avsnitt 4.1.3 tar jag upp frågan om möjligheten att häva köpet till följd av fel i kring-

tjänsten. Min slutsats är att möjligheten att häva köpet till följd av fel eller försening i en 

kringtjänst är begränsad, men inte utesluten. Mot bakgrund av denna slutsats är det antag-

ligen något lättare att få till stånd en hävning av tjänsten för det fall ett blandat avtal 

antingen bedöms utgöra ett avtal om tjänst eller två separata avtal för köp och tjänst. 

I avsnitt 3.3.2.2 behandlar jag förutsättningarna för att dela upp ett blandat avtal i två 

avtal. Utifrån NJA 2001 s. 138 – sedan jag beaktat att prejudikatvärdet kan tänkas påverk-
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as av att det rör sig om ett konsumenträttsligt fall och inte ett kommersiellt fall – har jag 

dragit slutsatsen att en helhetsbedömning måste företas, inom vilken konsekvenserna av 

en eventuell uppdelning av avtalet också kan beaktas. Detta är en intressant aspekt, men 

jag kan inte se att det gör någon skillnad i bedömningen av kommersiella blandade avtal 

i allmänhet då 2 § 2 st. KöpL är direkt tillämplig. Däremot kan som nämndes tidigare 

möjligheten att beakta konsekvenserna av en uppdelning tänkas särskilt intressant i fall 

då ett blandat avtal baserats på ett standardavtal för produktleveranser. 

En väsentlig skillnad föreligger dock avseende preskriptionstiden. Om avtalet i sin 

helhet ska betraktas som tjänst eller om tjänsten kan brytas ut i ett separat avtal gäller den 

allmänna preskriptionstiden om tio år. Om avtalet istället ska betraktas som köp är 

preskriptionstiden bara två år. Även om skäliga reklamationsfrister måste iakttas är det 

klart fördelaktig att åtnjuta en åtta år längre preskriptionstid. 

Med tanke på att skillnaderna är så få kan man fråga sig om 2 § 2 st. KöpL överhuvud-

taget fyller någon funktion i dagsläget. Det har dock framförts att det finns ett behov av 

att införa en dispositiv lag för reglering av köp av tjänster mellan näringsidkare.158 För 

det fall att lagstiftaren framöver inför en sådan dispositiv lag skulle regeln – likt 

2 § 2 st. KKL – fylla en viktig funktion för gränsdragningen mellan lagarnas tillämpn-

ingsområden. 

                                                 
158 Motion 2016/17:1516. Jfr också Hortlund, Fel i tjänster, se särskilt s. 45. 
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5 Blandade avtal som omfattas av standardavtal 

5.1 Inledning 

Detta avsnitt ägnas åt den andra frågeställningen, det vill säga huruvida det föreligger 

några potentiella skillnader i hanteringen av blandade avtal vari parterna hänvisat till ett 

standardavtal avsett för produktleveranser. Det nämndes redan i avsnitt 1, men standard-

avtal anses ofta inta en särställning jämte andra avtal, bland annat på grund av hur 

standardavtalen förhåller sig till den dispositiva rätten och oreglerade rättsområden. 

Standardavtal används också i stor utsträckning i kommersiella sammanhang och därför 

anser jag att det är intressant att undersöka vilka följder användandet av ett standardavtal 

för produktleveranser får i fråga om leverantörens ansvar för en tjänst som inkluderats i 

avtalet. 

Eftersom köplagen är dispositiv till fördel för avtalsfriheten är det nödvändigt att 

inledningsvis undersöka om bestämmelserna om blandade avtal i 2 § 2 st. KöpL över-

huvudtaget är tillämpliga, då hänvisning gjorts till NL 09 eller Orgalime S 2012. Jag 

anser det nödvändigt att sedan redogöra för vad som utmärker standardavtal innan jag 

utifrån min slutsats i fråga om tillämpligheten av 2 § 2 st KöpL undersöker frågan om 

ansvar för fel och försening i tjänst i dylika fall. 

5.2 Köplagens tillämplighet i gränsdragningsfrågan 

I de första paragraferna i köplagen kommer, som redan nämnts, lagens tillämpnings-

område till uttryck. Först och främst kan framhållas att köplagen är dispositiv och att 

avtalsfrihet råder enligt 3 § KöpL.159 Särskilt avtalade villkor, som de i ett standardavtal, 

gäller därför framför köplagens bestämmelser, men köplagen har fortfarande en utfyll-

ande funktion.160 

Det är möjligt att inom ramen för ett avtal komma överens om vilka regler som ska 

tillämpas på avtalet och dess olika delar. Parterna kan alltså genom avtalet precisera eller 

avvika från de gränsdragningsprinciper som köplagen ger uttryck för om de önskar.161 

Någon bestämmelse som behandlar gränsdragningen vid blandade avtal finns dock inte i 

                                                 
159 Lehrberg, Köprätt, s. 24. 
160 Ramberg och Herre, Allmän köprätt, s. 37 f. Jfr också Contman, Köplagen som utfyll-

ande rätt till NL 09. 
161 NU 1984:5 Nordiska köplagar, s. 199. 
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vare sig NL 09 eller i Orgalime S 2012, vilket kan öppna för en tillämpning av 

2 § 2 st. KöpL. 

Båda standardavtalen är tillämpliga då parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat 

därom.162 Varken NL 09 eller Orgalime S 2012 innehåller någon bestämmelse som uttal-

ar att avtalen inte skulle vara tillämpliga på tjänster. Däremot framgår av definitionerna 

att med ”avtalet” avses avtalet om leverans av ”produkten”, och att med ”produkten” av-

ses det eller de föremål som ska levereras enligt avtalet.163 Liksom i fallet med köplagen 

är också alla bestämmelser i NL 09 och Orgalime S 2012 anpassade till köp av produkter 

och inte tjänster. Mot bakgrund av detta finns det anledning att anta att dessa standard-

avtal åtminstone inte varit avsedda att omfatta även tjänster som leverantören ska 

tillhandahålla beställaren. 

Contman har dock angående NL 09 uttalat att om tjänster har inkluderats i ett avtal 

som omfattas av NL 09 är det visserligen inte optimalt, men att regelverket i sådana fall 

får anpassas vid hantering av tjänsten. Contman tycks inte vara av uppfattningen att 

2 § 2 st. KöpL skulle vara tillämplig, eller att det skulle vara aktuellt att tillämpa allmänna 

regler för kommersiella tjänster på tjänsten.164 Jag kan liksom Contman inte se någon 

egentlig grund för att tjänster inte kan omfattas av NL 09. Även om avtalets utformning 

inte är anpassat efter tillhandahållande av tjänster, anser jag det inte vara tillräckligt för 

att anta att tjänster inte kan omfattas. Precis som Contman påpekar är det fullt möjligt att 

genom tolkning anpassa bestämmelserna i den mån det behövs, precis som i fallet med 

kringtjänster. Eftersom Orgalime S 2012 och NL 09 är mycket lika till sitt innehåll i 

denna del ser jag ingen anledning till någon annan slutsats avseende Orgalime S 2012.165 

Mot bakgrund av det anförda och i avsaknad av ett uttalat hinder mot att tillämpa 

NL 09 eller Orgalime S 2012 på tjänster saknas det grund för att tillämpa 2 § 2 st. KöpL 

då ett blandat avtal omfattas av något av standardavtalen. Trots det anser jag att det kan 

vara intressant att undersöka hur standardavtalens ansvarsregler ska appliceras på tjänste-

moment och hur mycket de skiljer sig från fall då köplagen är tillämplig. 

                                                 
162 NL 09 punkt 1 st. 1 och Orgalime S 2012 punkt 1. 
163 Orgalime S 2012 punkt 2, jfr NL 09 punkt 1 st. 2. 
164 Contman, Köplagen som utfyllade rätt till NL 09, s. 11. 
165 Se Teknikföretagens översikt av standardavtal för produktleveranser. 
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5.3 Standardavtalets karaktärsdrag 

5.3.1 Bakgrunden till standardavtalens uppkomst 

Lagstiftningen på civilrättens område är som redan nämnts fragmentarisk. På avtalsrätt-

ens område finns avtalslagen som en grundpelare, innehållande för området övergripande 

regleringar som införlivar allmänna avtalsrättsliga principer, såsom löftesprincipen.166 

Avtalslagen omgärdas sedan av flertalet mer detaljerade, materiella regelverk, som tar 

sikte på särskilda avtalstyper, i form av bland andra köplagen och konsumenttjänstlagen. 

Alla avtalstyper täcks som redan nämnts inte av den befintliga lagstiftningen, men 

genom att det i Sverige råder avtalsfrihet finns det möjlighet att täppa till luckorna i lag-

stiftningen genom uppställda avtalsvillkor; den lagstiftning som finns på avtalsrättens 

område är dessutom huvudsakligen dispositiv till fördel för just avtalsfriheten.167 Det står 

alltså parterna fritt att avtala om egna villkor i frånvaro av och vid sidan av lagstiftningen. 

I affärsvärlden och dess olika branscher har växt fram en uppsjö av olika standardavtal, 

med olika omfattning och syften. 

Det finns ingen lagstadgad definition av standardavtal, men det som vanligen avses är 

att samma avtalstext kan återanvändas mellan samma eller olika avtalsparter i flera avtal. 

Det finns standardavtal som utarbetas av företag för att användas i företagens egna 

kundrelationer, och det finns standardavtal som används med mycket stor spridning inom 

en hel bransch.168 Det mest kända är kanske AB-villkoren, senast AB 04, på entreprenad-

rättens område som utarbetats av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté.169 Vad 

gäller produktleveranser finns ett flertal standardavtal som används i branschen, men de 

som står i fokus för denna undersökning är NL 09 och Orgalime S 2012.170 

De finns flera anledningar till att kommersiella parter väljer att använda sig av 

standardavtal. Användandet av standardavtal är gynnsamt för omsättningsintresset efter-

som det besparar parterna att företa tidskrävande och mödosamma förhandlingar för att 

utforma individuella villkor varje gång avtal ska träffas. Standardavtalen har också delvis 

                                                 
166 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 13. 
167 Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 21 och s. 33. På konsumenträttens om-

råde finns ett antal regleringar som är indispositiva för att skydda konsumenten som anses 

utgöra en svagare part jämte en näringsidkare, a.a.s. 136. 
168 Zetterström, Svensk avtalsrätt, s. 55. 
169 ??? 
170 Jfr Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 154. 
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växt fram till följd av avtalslagens otillräcklighet i dagens samhälle av massproduktion 

och massförsäljning. 171 

Ett annat syfte med standardavtal kan vara att åstadkomma en förskjutning i parternas 

rättsförhållande jämfört med vad som gäller enligt dispositiva lagregler. Det är vanligt i 

kommersiella sammanhang att man genom standardavtal skapar ett mer säljarvänligt 

upplägg än vad dispositiv rätt föreskriver, det vill säga någon form av riskförskjutning 

eftersträvas. En anledning till att parter använder sig av standardavtal har redan berörts 

ovan – möjligheten att genom avtalet precisera rättsläget i de fall då lagstiftning saknas 

eller då rättsläget är oklart.172 

Det är inte ovanligt att det framförs åsikter om att standardavtalets syften och särart 

påverkar hur villkoren ska uppfattas och tolkas.173 Många av dem som skrivit om avtals-

tolkning väljer också att behandla standardavtalstolkning särskilt. 174  Hanteringen av 

standardavtal inom ramen för avtalstolkning kan tänkas intressant för en närmare förstå-

else av standardavtalet som rättsinstitut, varför detta behandlas nedan. Tolkning är också 

relevant i förhållande till den anpassning som är nödvändig för att NL 09 respektive 

Orgalime S 2012 ska kunna tillämpas på tjänster. 

5.3.2 Något om tolkning av standardavtal 

En vanlig åsikt är att parterna genom att tillämpa standardavtal valt att frångå dispositiv 

rätt och att tolkning mot bakgrund av dispositiv rätt därför bör göras med försiktighet.175 

En annan förekommande åsikt är att standardavtal, som är ämnade att tillämpas mellan 

flertalet olika parter, har motsvarande funktion som dispositiva lagregler och att standard-

avtal därför bör tolkas på likande sätt som lagar för att åstadkomma en enhetlig 

tolkning.176 Emellertid omfattas standardavtal som huvudregel av samma principer och 

tolkningsmetoder som gäller i svensk rätt i övrigt.177 

                                                 
171 Se Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 151. 
172 Se Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 151. 
173 Se till exempel Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II, s. 67 f., Hedwall, Tolkning av 

kommersiella avtal, s. 83 och 88 f. 
174 Se till särskilt Bernitz som ägnar hela kapitel 4 i sitt verk Standardavtalsrätt till tolk-

ning av standardavtal, men även Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal, 3.2. och 

Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II, 8.4.2. 
175 Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal, s. 89. 
176 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II, s. 67 f. 
177 Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal, s. 83. 
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Det huvudsakliga problemet med just standardavtal är att det sällan finns en gemen-

sam partsvilja i den traditionella bemärkelsen, eftersom att avtalet inte utformats för en 

enskild avtalsrelation.178 De allmänna avtalsvillkoren i ett standardavtal tillägnas sällan 

någon större uppmärksamhet när ett enskilt avtal ingås. Det är inte ens säkert att avtals-

villkoren överhuvudtaget diskuteras. Därför finns det sällan någon gemensam partsavsikt 

att tala om. Avsaknaden av en partsavsikt är också det som i huvudsak påverkar tolknings-

metoden avseende standardavtal. 

Det finns visserligen undantagsfall då ett standardavtal kan tänkas ha varit föremål för 

individuella förhandlingar och då får partsavsikten såklart betydelse. Om avtalet på något 

sätt individualiserats, genom att något eller några villkor har särreglerats mellan två 

parter, ges dessa villkor generellt sett företräde framför standardavtalets allmänna villkor. 

Detta följer av en allmänt hävdad tolkningsprincip om att individuellt avtalade villkor 

som tillförts ett standardavtal i tveksamma fall ska ges företräde framför allmänna avtals-

villkor.179 

Flera tolkningsprinciper avseende standardavtal kan härledas till denna princip. En 

sådan princip är att det som är skrivet går före vad som är tryckt.180 En annan är att 

särskilda utfästelser som kommit till uttryck muntligen ges företräde framför allmänna 

villkor, vilken har kommit till uttryck i ett flertal domstolsavgöranden.181 

Mot bakgrund av det hittills anförda ställer jag mig tveksam till att det föreligger en 

metodologisk skillnad vad avser tolkning av standardavtal jämte andra avtalsformer. 

Visserligen blir de delar av tolkningsprocessen som avser partsavsikten ofta obsoleta vid 

tolkning av standardavtal, men det betyder inte att tillvägagångssättet vid tolkning av 

standardavtal egentligen är ett annat. Partsavsikten är inte alltid möjlig att fastställa – 

                                                 
178 Bernitz, Standardavtalsrätt s. 86, se även Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, 

s. 152 f. och Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal, s. 84. 
179 Se Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 91. 
180 Se Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 91 f. Till exempel så tillämpades principen om att 

skrivet går före tryckt av HD i NJA 1964 s. 152. 
181  NJA 1980 s. 398 och NJA 1984 s. 280. De flesta fall har rört fastighetsköp där 

konkreta utfästelser lämnats avseende skicket på fastigheten givits företräde framför 

allmänna ansvarsfriskrivningar i standardiserade köpekontrakt, Bernitz, Standardavtals-

rätt, s. 92. Denna tolknings princip skulle också kunna härledas till att svensk rätt som 

huvudregel inte uppställer något formkrav för avtal varför det sagda ordet väger lika tungt 

som det tryckta, 1 § AvtL e contrario. Att det är lättare att bevisa vad som skrivits är – 

åtminstone i teorin – en annan sak. Hedwall har dock framfört att principen om företräde 

för muntliga utfästelser kanske inte är lämplig i kommersiella avtalsrelationer, om inte 

båda parterna medger en sådan ordning, Tolkning av kommersiella avtal, s. 86 f. 
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oavsett avtalsform – och då aktualiseras andra hänsynstaganden, precis som vid tolkning 

av standardavtal. Jag skulle därför vilja hävda att samma tolkningsprocess tillämpas, men 

att olika delar av tolkningsprocessen är mer eller mindre aktuella vid standardavtalstolk-

ning respektive allmän avtalstolkning. Det finns också stöd i praxis för att domstolen även 

i fallet med standardavtal inleder med att försöka fastställa en partsavsikt, och först sedan 

det har konstaterats att någon partsavsikt inte kan fastställas, går domstolen vidare med 

en mer objektiv bedömning.182 Även om man kan tycka sig uttyda en viss rangordning i 

betydelsen av olika tolkningsdata är HD fortfarande ganska eklektisk i sitt tolkningsför-

farande och verkar ofta sträva efter att uppnå ett rimligt och godtagbart resultat.183 

Vad gäller tolkning och utfyllnad av standardavtal mot bakgrund av (närliggande) 

dispositiv rätt finns det flertalet exempel på uttryckt tveksamhet och förebråelser om förs-

iktighet.184 Det finns dock praxis som tyder på motsatsen. HD har vid flera olika tillfällen 

tolkat standardavtal i ljuset av dispositiv rätt.185 I NJA 2014 s. 960, som rörde frågan om 

rätt till ersättning för beräknad avhjälpandekostnad inom ramen för ABT 94 när varken 

entreprenören eller beställaren avhjälpt felet, uttalade dock HD att: 

”[d]en dispositiva rättens genomslagskraft kan i vissa fall behöva begränsas, 

t.ex. när visserligen på den ena sidan avtalskontexten inte ger någon direkt 

ledning men på den andra sidan den relevanta dispositiva rättsregeln passar illa 

i avtalssystemet. Således ska ytterst och sist göras en mer övergripande rimlig-

hetsbedömning, som undantagsvis kan innebära att en avtalslucka fylls med en 

till det specifika avtalet tillpassad regel.”186 

Detta uttalande följdes av en bedömning av vad som skulle ha gällt enligt dispositiv rätt 

och därefter om det var förenligt med standardavtalets regler och systematik innan HD 

med grund i dispositiv rätt gav beställaren rätt till ersättning för avhjälpandekostnaden.187 

Vad HD menar i det citerade uttalandet framgår klart och tydligt och kräver inga ytter-

ligare förklaringar. Uttalandet stödjer att tolkning och utfyllnad av standardavtal måste 

företas med viss försiktighet. Först måste bedömas om en regel inom ramen för den 

                                                 
182 NJA 1990 s. 24, NJA 2012 s. 597, NJA 2013 s. 271 och NJA 2014 s. 960. 
183 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 89 och NJA 2010 s. 559. Se även Lehrberg, Avtalsrätt-

ens grundelement, s. 269. 
184 Jfr not 173 och 174. 
185 NJA 2012 s. 597, NJA 2013 s. 271 och NJA 2014 s. 960. 
186 NJA 2014 s. 960, p. 23 i HD:s domslut. 
187 NJA 2014 s. 960, p. 26–29 och p. 30–35 i HD:s domslut. 
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dispositiva rätten passar in i det aktuella standardavtalets regelsystem i stort. Är det inte 

möjligt kan det istället vara rimligt att utforma en utfyllande bestämmelse, som passar in 

i det aktuella standardavtalets regelsystem. 

5.4 Ansvar för tjänst – enligt NL 09 och Orgalime S 2012 

5.4.1 Inledning 

I avsnitt 4 ovan har jag beskrivit vad som gäller i fråga om ansvar för kommersiella 

tjänster i allmänhet och för kringtjänster som ska inordnas under köplagens regler. I det 

här avsnittet avser jag att undersöka vad som gäller i fråga om ansvar då en tjänst ska 

omfattas av ansvarsbestämmelserna i NL 09 respektive Orgalime S 2012. I likhet med 

avsnitt 4 kommer jag gå igenom vad som enligt NL 09 respektive Orgalime S 2012 utgör 

fel respektive försening samt vilka påföljder som aktualiseras. 

Bestämmelserna i NL 09 och Orgalime S 2012 överensstämmer i ganska stor ut-

sträckning. Vissa skillnader föreligger dock avseende bestämmelserna som rör fel och 

försening.188 De grundläggande principerna är dock desamma i båda avtalen och jag har 

därför valt att behandla dem parallellt snarare än var för sig. Det kan påpekas att standard-

avtalens systematik inte återspeglar köplagens systematik, men att de bestämmelser i 

köplagen som saknar motsvarigheter i standardavtalen ändå kan antas ha en utfyllande 

funktion i förhållande till standardavtalen.189 

5.4.2 Fel i tjänst 

Fel regleras genom punkterna 21–34 i NL 09 och punkterna 23–39 i Orgalime S 2012. 

Bestämmelsernas utformning och formuleringar är inte identiska, men innehållsmässigt 

finns mycket stora likheter. Några innehållsmässiga skillnader finns dock och de kommer 

att framgå av den härpå följande genomgången av felreglerna i de båda standardavtalen. 

Av NL 09 punkt 21 st. 1, som motsvarar Orgalime S 2012 punkt 23, framgår att sälj-

aren ansvarar för fel i produkten som beror på bristfälligheter i konstruktion, material 

eller tillverkning. I NL 09 punkt 21 st. 2 finns även en bestämmelse som stadgar att sälj-

aren även ansvarar för skada som felet orsakar på produkten. Sedan redogörs för ett antal 

fall då säljaren inte ansvarar för fel, dessa är: då felet beror på material som tillhanda-

hållits av köparen;190 då felet beror på en konstruktion som föreskrivits eller specificerats 

                                                 
188 Se Teknikföretagens översikt av standardavtal för produktleveranser. 
189 Jfr 3 § KöpL och Contman, Köplagen som utfyllande rätt till NL 09. 
190 NL 09 punkt 21 st. 3 och Orgalime S 2012 punkt 24. 
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av köparen;191 då felet orsakats av omständigheter efter risken för produkten övergått till 

köparen, till exempel fel till följd av oriktig användning, bristfälligt underhåll, oriktigt 

utförda reparationer, etcetera.192 Säljaren ansvarar inte heller för normal förslitning eller 

försämring.193 

De påföljder som aktualiseras i fall då fel föreligger är i första hand avhjälpande i 

form av utbyte eller reparation.194 Om säljaren inte avhjälper felet kan köparen enligt 

NL 09 punkt 32 välja att: a) på säljarens risk och bekostnad själv eller genom att anlita 

en tredje man avhjälpa felet, eller; b) begära prisavdrag med högst 20 procent av det 

avtalade priset. Enligt Orgalime S 2012 gäller något annorlunda att om säljaren inte har 

avhjälpt felet har köparen rätt att själv eller genom att anlitande en tredje man reparera 

produkten.195 Om reparationsarbetet är framgångsrikt ska säljaren ersätta köparen för 

rimliga kostnader.196 Först om reparationsarbetet misslyckats har köparen rätt att anting-

en: a) kräva prisavdrag som motsvarar värdeminskningen hos produkten, men med högst 

15 procent av det avtalade priset, eller; b) häva köpet om felet är så väsentligt att det från-

tar köparen en betydande del av nyttan med avtalet.197 

Vid hävning enligt Orgalime S 2012 har köparen även rätt till ersättning för förluster, 

sina kostnader och skador, dock med högst 15 procent av den del av det avtalade priset 

som hänför sig till den del av produkten som hävningen avser.198 Hävning enligt NL 09 

får ske då felet är väsentligt eller om felet alltjämt är väsentligt efter att köparen enligt 

punkt 32 a) försökt avhjälpa felet.199 Vid hävning har köparen också rätt till ersättning för 

den skada han lider, men ersättningen uppgår inte till mer än 20 procent av det avtalade 

priset. Köparen har endast rätt till mer ersättning än de 15 respektive 20 procent som före-

skrivs, om säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet, först då kan köparen få full 

ersättning för produktionsbortfall, utebliven vinst och andra ekonomiska följdförluster.200 

                                                 
191 NL 09 punkt 21 st. 3 och Orgalime S 2012 punkt 24. 
192 NL 09 punkt 22 och Orgalime S 2012 punkt 25 och 26. 
193 NL 09 punkt 22 och Orgalime S 2012 punkt 26. 
194 NL 09 punkt 21 st. 1 och Orgalime S 2012 punkt 23, se även till exempel punkt 30 om 

just utbyte och reparation. Jfr köplagens terminologi, avhjälpande och omleverans, se här-

om Contman, Köplagen som utfyllande rätt till NL 09, s. 67. 
195 Orgalime S 2012 punkt 36 st. 2. 
196 Orgalime S 2012 punkt 36 st. 3. 
197 Orgalime S 2012 punkt 37. 
198 Orgalime S 2012 punkt 37 b). 
199 NL 09 punkt 32 st. 2. 
200 NL 09 punkt 34 och Orgalime S 2012 punkt 39. 
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Jag ser inga större problem i att applicera de påföljder som föreskrivs i dessa standard-

avtal på tjänster. Inte heller att fastställa vad som utgör fel i en tjänst, i enlighet med 

bestämmelserna, kräver några större modifieringar av felreglerna enligt min mening. 

Både NL 09 och Orgalime S 2012 föreskriver att säljaren ansvarar för fel som beror på 

bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. Detta uttalande skulle kunna 

tolkas som att det i fråga om tjänst ska föreligga fel i själva utförandet (konstruktion och 

tillverkning) eller i det material som använts för att utföra tjänsten (materialet). 

NL 09 punkt 21 st. 2 skulle kunna tolkas så att säljaren ansvarar för skada på produkten 

som uppkommit till följd av fel i till exempel en utförd installation av den levererade 

produkten. 

5.4.3 Försening i tjänst 

Säljarens försening regleras genom punkterna 10–14 i NL 09 och punkterna 11–16 i 

Orgalime S 2012. Liksom i fallet med fel är avvikelserna ganska få, även om några inne-

hållsmässiga skillnader föreligger. 

Säljaren ska leverera vid avtalad tidpunkt eller inom avtalad tidsrymd, till exempel 

kan säljaren ha utlovat leverans inom 30 dagar och då är denne skyldig att leverera inom 

30 dagar från och med avtalets ingående.201 Säljaren har också skyldighet att meddela 

köparen om han finner att leveransen kommer att försenas och, om det är möjligt, meddela 

när leverans beräknas kunna ske istället.202 Uteblir sådant meddelande har köparen – 

oberoende av vitesbestämmelserna – rätt till ersättning för merkostnader orsakade av 

förseningen som köparen kunde ha undvikit om säljaren lämnat meddelande om 

förseningen.203 

Påföljderna som aktualiseras vid försening är i första hand vite. Rätten till vite inträder 

så snart försening föreligger, det vill säga så snart dagen då leverans senast skulle ha skett 

har passerat. Enligt NL 09 utgår vite om 1 procent av det avtalade priset för varje påbörjad 

vecka som förseningen varar, om endast en del av leveransen är försenad ska dock vitet 

beräknas på den del av priset som är hänförligt till den del som omfattas av förseningen. 

Orgalime S 2012 erkänner på motsvarande sätt vite om 0,5 procent. Maximalt försenings-

vite uppgår enligt NL 09 till 10 procent av det avtalade priset eller det pris som är hänför-

                                                 
201 Jfr NL 09 punkt 10 och Orgalime S 2012 punkt 11 (som är något mer preciserad ifråga 

om från vilken tidpunkt en avtalad tidsrymd för leverans ska börja gälla). 
202 NL 09 punkt 11 och Orgalime S 2012 punkt 12 st. 1. 
203 NL 09 punkt 11 och Orgalime S 2012 punkt 12 st. 2. 
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ligt till den del som är försenad (jfr ovan). Enligt Orgalime S 2012 uppgår maximalt vite 

till 7,5 procent.204 

Om köparen är berättigad till maximalt vite och leverans fortfarande inte har skett kan 

köparen kräva leverans inom viss tid, om säljaren därefter underlåter att leverera har 

köparen rätt att häva avtalet avseende den del av produkten som på grund av förseningen 

inte kan användas som parterna avsett. 205 Enligt NL 09 kan köparen i den mån dennes 

skador överstiger det maximala vitesbeloppet även kräva skadestånd med upp till 10 pro-

cent av det avtalade priset eller det pris som är hänförligt till den del som är försenad.206 

Enligt Orgalime S 2012 får köparen vid hävning rätt till ersättning för uppkommen skada, 

inkluderat följdförluster och indirekta förluster. Den totala ersättningen inkluderat vite 

får dock inte överstiga 15 procent av det avtalade priset eller det pris som är hänförligt 

till den del som är försenad. 207 Köparen kan berättigas till ersättning som överstiger 

beloppsbegränsningarna enbart då säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.208 

Avseende förseningar är det närmast problemfritt att applicera påföljderna i standard-

avtalen. Den avgörande tidpunkten för när påföljderna kan göras gällande är då en tjänst 

inte slutförts i rätt tid, istället för då leverans inte skett i rätt tid. Däremot kan köparen 

tänkas lida skada redan av att utförandet av tjänsten inte påbörjas i tid.209 Att köparen 

skulle vara berättigad till vite i sådana fall kan dock enligt min mening inte uttolkas ur 

NL 09 eller Orgalime S 2012 bestämmelser. De båda standardavtalen är i jämförelse med 

köplagen mer säljarvänliga i sin utformning. Att tillerkänna köparen ytterligare ersättn-

ingsrätt, utan att det med enkelhet kan utläsas ur avtalet anser jag inte ligga i linje med 

standardavtalens generella utformning. Självklart kan köparen få rätt till vite eller till och 

med få rätt att häva avtalet om utförandet av tjänsten aldrig påbörjas eller om påbörjande 

sker efter den dag då tjänsten skulle ha varit slutförd; detta följer av att om utförandet av 

tjänsten inte påbörjats kan den inte heller ha slutförts. 

5.5 Slutsats och reflektioner 

Enligt vad som anförts ovan finns inga uppenbara problem i att applicera NL 09 eller 

Orgalime S 2012 på tjänster vad avser fel och försening. Det kan dock – likt fallet då 

                                                 
204 NL 09 punkt 13 och Orgalime S 2012 punkt 14. 
205 NL 09 punkt 14 och Orgalime S 2012 punkt 15. 
206 NL 09 punkt 14 st. 3 och 4. 
207 Orgalime S 2012 punkt 15 st. 3. 
208 NL 09 punkt 14 st. 5 och Orgalime S 2012 punkt 16. 
209 Jfr 24 § KTjL. 
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köplagen ska appliceras på kringtjänster – tänkas uppkomma problem inom ramen för 

den individuella bedömningen för vad som ska anses utgöra fel eller försening i det 

enskilda fallet. Som redan påpekats i min bedömning i avsnitt 4.5, innebär svårigheter 

inom ramen för en bedömning i ett enskilt fall emellertid inte något problem för tillämpn-

ingen av bestämmelserna per se. 

Mot bakgrund av det som anförts i framförallt avsnitt 4 och 5.4 är det ganska tydligt 

att det föreligger väsentliga skillnader mellan regelsystemen. Köplagen och de regler som 

antas gälla för kommersiella tjänster bygger på samma principer och erkänner ansvar för 

beställaren i motsvarande utsträckning. Jämförs istället standardavtalens regler med de 

regler som antas gälla för kommersiella tjänster är skillnaderna mer utpräglade. Till 

exempel förekommer i standardavtalen förseningsviten och beloppsbegränsningar avse-

ende ersättning för fel och försening, som inte har någon motsvarighet i köplagen. Ett 

annat exempel är att standardavtalen uppställer högre krav på köparen vad avser reklam-

ation än i köplagen, dessutom är preskriptionstiden kortare. Ytterligare skillnader finns 

också utanför just fel- och förseningsbestämmelserna. 

Dessa skillnader skulle kunna liknas vid de skillnader som antas vara orsaken till att 

CISG uppvisar en större restriktivitet avseende möjligheten att dela upp avtalet i två 

separata avtal.210 Liknande resonemang skulle kunna föras om de skillnader som före-

ligger mellan de regelsystem som skulle aktualiseras vid en tillämpning av 2 § 2 st. KöpL 

på standardavtal. Jag har visserligen redan konstaterat att 2 § 2 st. KöpL inte torde vara 

tillämplig då ett blandat avtal omfattas av något av standardavtalen, men jag anser att det 

som anförts ytterligare styrker att 2 § 2 st. KöpL inte torde vara tillämplig då parterna i 

ett blandat avtal har hänvisat till ett standardavtal.211 Resultatet av att ett blandat avtal i 

dylika fall delas upp i två separata avtal eller in sin helhet ska omfattas av regler för 

kommersiella tjänster rimmar illa med partsavsikten.212 Om parterna har valt att hänvisa 

till bestämmelserna i ett standardavtal som på ett uppenbart sätt avviker från de principer 

som gäller för kommersiella tjänster, har parterna sannolikt avsett att enhetliga regler ska 

tillämpas på samtliga förpliktelser även om avtalets ordalydelse inte omfattar samtliga 

förpliktelser. 

                                                 
210 Se avsnitt 3.3.2.1. 
211 Se avsnitt 5.2. 
212 Jfr avsnitt 3.3.1.2. 
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6 Summering och avslutning 

För att runda av den här uppsatsen vill jag kort summera vad jag har kommit fram till. 

Vad jag har kunnat utröna innebär inte gränsdragningen mellan tjänst och köp i 

2 § 2 st. KöpL några större skillnader avseende leverantörens ansvar för fel eller för-

sening. Den främsta orsaken (eller anledningen) är att området för kommersiella tjänster 

i mycket stor utsträckning bygger på analogier till köplagen, till följd av att det saknas 

lagstiftning vari kommersiella tjänster regleras. En skillnad som utmärker sig är den avse-

värda skillnaden i preskriptionstid mellan köplagens två år och den allmänna tioårsregeln. 

Därutöver föreligger även en skillnad i möjligheten att få ersättning för samtliga skador 

– såväl direkt som indirekt skada – för fel eller försening i tjänster som bedöms utgöra 

resultatförpliktelser. Utanför köplagens tillämpningsområde gäller vid resultatförplikt-

elser strikt ansvar för samtliga skador enligt en allmän obligationsrättlig princip. Ifall köp-

lagen är tillämplig ersätts däremot bara direkt skada såvida inte leverantören har agerat 

försumligt. 

Eftersom standardavtal används i stor utsträckning mellan kommersiella parter, har 

jag även ansett det intressant att titta närmare på vad det innebär för ansvarsfrågan att ett 

blandat avtal omfattas av ett standardavtal. Jag har kommit fram till att eftersom tillämpn-

ingsområdet för NL 09 och Orgalime S 2012 inte utesluter tjänster, så finns det heller 

ingen grund för att 2 § 2 st. KöpL skulle ha en utfyllande funktion. Om en tjänst inklud-

erats under bestämmelserna i NL 09 eller Orgalime S 2012, så får bestämmelserna tolkas 

och anpassas så att de kan tillämpas på tjänsten. Min bedömning är också att det inte 

innebär några större problem att anpassa bestämmelserna avseende fel och försening i 

standardavtalen för tillämpning på tjänster. 

Avslutningsvis vill jag framhålla att så länge det saknas dispositiv lagstiftning avse-

ende kommersiella tjänster föreligger en osäkerhet kring vad som ska gälla i fråga om 

ansvars för fel och försening i tjänst. Kommersiella parter som ingår avtal om tjänst – 

oavsett om tjänsten utgör en del av ett blandat avtal eller inte – bör ha detta i åtanke och 

förslagsvis se till att avtalet förses med ansvarsbestämmelser som är anpassade till tjänst. 
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