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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Entreprenadområdet är idag oreglerat i lag och den enda normkällan på området 

är Allmänna bestämmelser, vilka utformats av branschorganisationen BKK. Att 

det saknas lagstiftning på området har tidigare inte utgjort något vidare problem 

då de flesta entreprenadtvister avgjorts i skiljedomstol där handelsbruk och 

inbördes utvecklad praxis tillämpats för att lösa konflikter parter emellan. En 

förändring av detta har dock kommit att ske då Högsta domstolen i en rad 

rättsfall skapat en ny tolkningsmetod för standardavtal vid entreprenad, som 

kommit att innebära att konflikter härrörande till standardavtalet AB04, 

uteslutande lösts utifrån tillämpning av dispositiv rätt och analogier till Lagen 

(1990:931) Om köp av lösöre, vilken uttryckligen undantar entreprenad från dess 

tillämpningsområde. Det bör därför ifrågasättas huruvida tolkning bör ske utifrån 

en lag som egentligen inte är tillämplig och vad denna nya tolkningsmetod 

innebär för entreprenadområdets utveckling och status som legitimt rättsområde.   

1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka den dispositiva rättens inträde i 

entreprenad- och standardavtalsrättens hittills slutna sfär med fokus på tolkning 

av AB04 vid prövning av tvist i allmän domstol. I uppsatsen utreds även 

huruvida det kan anses föreligga en allmänt vedertagen entreprenadrätt, trots 

avsaknaden av lagtsiftning på området, och i vilken utsträckning lagstiftning är 

behövlig för just tolkning av entreprenadrättsliga standardavtal och undvikande 

av analogier till den dispositiva rätten.  
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1.3 Problemställning  

De problem som diskuteras i uppsatsen är bland annat huruvida entreprenad kan 

klassas som en självständig avtalsform och därmed även självständig 

kontraktsform trots avsaknaden av lagstiftning, och vad detta innebär för tolkning 

av AB04 vid tvist i allmän domstol. För att svara på denna fråga utreds även hur 

normbegreppet förhåller sig till entreprenad. En annan frågeställning är om 

köplagen bör utgöra det rimliga valet vid tolkning enligt dispositiv rätt då lagen 

uttryckligen undantar entreprenad från dess tillämpningsområde, och om den roll 

BKK kommit att erhålla inom entreprenadområdet verkligen är rimlig då de inte 

är ett lagstiftande organ.  

 

1.4 Metod 

Då det saknas lagstiftning inom entreprenadområdet kan det inte sägas föreligga 

någon egentlig gällande rätt att utgå från. Vid utredande av ovan presenterad 

problemställning har doktrin och den praxis som finns, utgjort den främsta 

källan. Beträffande frågor specifikt anknutna till AB04 och den nya 

tolkningsmetd som kommit att utformas, har jag utgått från tre avgöranden från 

Högsta domstolen och artiklar från diverse juridiska tidskrifter som 

behandlandlar ämnet.  Vid utredandet av köplagens förhållande till entreprenad 

och mer allmänna standardvtalsrättsliga frågor, har jag utgått från juridisk 

litteratur som behandlar ämnet och förarbeten till nya köplagen.   

 

1.5 Avgränsning 

Denna uppsats påvisar den problematik som föreligger vid tolkning av AB04 då 

det saknas lagstiftning på det entreprenadrättsliga området och valet av utfyllnad 

vid tolkning har kommit att falla på dispositiv rätt, det vill säga köprättsliga 

regler, vars lämplighet här ifrågasätts. Ur en köprättslig aspekt beslyses 
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undantagandet av entreprenad från lagens tillämpningsområde och relationen 

mellan avtalstolkning enligt köplagen och AB04. I uppsatsen diskuteras även 

huruvida entreprenad kan anses utgöra en självständig avtalstyp och vad detta 

innebär för avsaknaden av lagstiftning på området. Uppsatsen utreder 

byggentreprenadrättsliga spörsmål i större skala, vilket innebär att redogörelse 

för allmänna avtalsrättsliga principer inte sker. Uppsatsen syfter inte till att 

allmänt informera om entreprenad eller Allmänna bestämmelsers systematik, 

utan fokus ligger på den praxis som kommit att ta form i och med Högsta 

domstolens numera aktiva roll vid tolkning i entreprenadrättsliga tvister.            

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av totalt åtta kapitel med en i kapitel två inledande introduktion 

av ett antal olika entreprenadformer som finns i Sverige med fokus på de 

karaktärsdrag dessa former har, samt hur de skiljer sig åt. Kapitel två ämnar ge 

läsaren en inblick i  entreprenadarbetet, hur detta kan se ut och redogöra för 

partsförhållandets komplexiteten i ett partsförhållande, något som gäller alla 

entreprenadformer. I kapitel tre presenteras ett av uppsatsens huvudproblem, 

huruvida det föreligger en entreprenadrätt eller inte. Vid utredandet av svaret på 

denna fråga diskuteras definitionen av begreppet avtalstyp och vad som 

egentligen kan anses utgöra en norm. I och med detta presenteras Niklas 

Samuelssons, professor i civilrätt vid Lunds universitet, syn på entreprenadrätten 

och som motparter till dennes argument lyfts Mellqvist och Sundberg fram.  

Frågan huruvida det föreligger en entreprenadrätt eller inte är av yttersta vikt för 

diskussionen om tolkning, vilken utgör uppsatsens kärna.   

     Uppsatsens fjärde kapitel behandlar standardavtalets generella struktur, dess 

funktion och när standardavtal kan komma att tillämpas. I kapitlet diskuteras 

även om standardavtal ger uttryck för handelsbruk, en fråga vilken av vikt för hur 

tolkning av standardavtal bör ske. Vidare presenteras även en genomgång av 
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några av de i Sverige vanligaste standardavtalen med fokus på AB04, vilken roll 

detta standardavtal har inom den svenska entreprenad-branschen, dess 

utformande och en presentation av Byggandets kontrakts-kommitté, BKK, den 

branschorganisation som utformar Allmänna bestämmelser.  

     I kapitel fem presenteras internationella standardvillkor, särskilt FIDIC-

villkoren, vilka är allmänt erkända inom entreprenadbranschen som vägledande 

regler. Här diskuteras även FIDIC:s förhållande till den svenska 

standardavtalsrätten. 

     Kapitel sex utgör uppsatsens kärna. Med utgångspunkt i en rad avgöranden 

från Högsta domstolen illustreras här den rättsliga problematik, vilken föreligger 

vid valet av tolkning och utfyllnad av standardavtal i enlighet med dispositiv rätt, 

som uttryckligen undantar entreprenadrättsliga spörsmål från deras 

tillämpningsområde. I kapitel sju förs en övergripande diskussion, där uppsatsens 

olika aspekter fogas samman med fokus på tolkning enligt dispositivrätt, för att 

därmed illustrera de olika problem vilka är konstant närvarande vid uppkomsten 

av entreprenadrättsliga tvister. Uppsatsens sista kapitel, kapitel åtta, innehåller en 

avslutande sammanfattning där mina slutsatser beträffande uppsatsens olika 

områden presenteras.  

2 Entreprenadformer 

Vid kommersiella avtalsförhållanden rörande köp av till exempel lösöre, utgör 

främst köplagens regler avtalets innehåll och avtalslagen styr dess utformande. 

Dock förekommer det situationer då denna modell inte är optimal för parterna, 

till exempel vid entreprenadarbeten.  En viktig skillnad mellan entreprenad-

arbeten och andra typer av köprättsliga transaktioner är det faktum att parterna 

avtalar om ett objekt vilket ännu inte existerar när den beställande parten 

upphandlar entreprenaden. Här rör det sig om en tjänst mellan två parter, en 
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beställare av en tjänst och en entreprenör som anställs för att utföra tjänsten, som 

anställs för att utföra tjänsten på ett redan befintligt objekt eller för att uppföra ett 

nytt objekt.
1
 Vidare definieras begreppet entreprenadavtal med tidsaspekten som 

ett avgörande faktum att entreprenören inom viss angiven tid ska utföra vissa 

avtalade bygg- och anläggningsarbeten åt beställaren, vilken genom upphandling 

av entreprenören är tillförsäkrad en viss rättslig kompetens beträffande 

möjligheten att denne under arbetets gång kan ändra det avtalade åtagandet inom 

den avtalade tidsramen ifråga.
2
 Detta kan i sin tur resultera i både logistiska och 

lagtekniska problem. Vid en dylik situation är det av yttersta vikt att beställaren 

redan i upphandlingsskedet har klart för sig om vad som upphandlas och att detta 

kan förmedlas på ett klart och begripligt sätt till den entreprenör som ska utföra 

arbetet i fråga.
3
 När det gäller avtal rörande till exempel bygge eller installation 

är relationen mellan beställaren och den anlitande entreprenören avgörande för 

ansvarsfördelningen parterna emellan samt avgörande för vad beställaren kan 

förvänta sig av entreprenören, dennes prestation och tvärtom.  

     Inom den svenska entreprenadbranschen finns det en rad olika 

entreprenadformer som reglerar relationen mellan beställare och entreprenör. 

Nedan presenteras en genomgång av de olika entreprenadformerna för att påvisa 

det komplicerade ”köpförhållandet” som faktiskt föreligger då den klassiska 

köprättsliga modellen inte appliceras. Benämningen byggherre och beställare 

syftar på samma part i nedanstående redogörelse, dessa utgör den upphandlande 

parten.  

2.1 Mycket delad entreprenad 

Vid mycket delad entreprenad är det byggherren som själv upphandlar 

entreprenadens olika delar samt projekteringen av arbetet. Detta innebär att 

                                                           
1
 Ramberg, Kontraktstyper, s 63. 

2
 Samuelsson, s 17. 

3
 Höök, s 23. 
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byggherren sluter enskilda avtal med samtliga entreprenörer, vilka ansvarar för 

olika delar av bygget eller installationen. Entreprenörerna blir i detta fall 

jämställda och går under benämningen sidoentreprenörer.  Då byggherren själv 

erhåller det främsta ansvaret för samordandet av arbetets olika skeden, får han 

stor kontroll över ekonomin och prisbilden, vilket är av största intresse för 

möjligheten att styra arbetet i önskad riktining. Beträffande frågan om det 

juridiska ansvaret för projekteringen av arbetet svarar byggherren själv för detta i 

förhållande till de anlitade entreprenörerna. Detta kan dock komma att innebära 

svårigheter för byggherren beträffande bevisning vid ett eventuellt fel och leder 

inte sällan till att ansvaret aldrig lämnar byggnadsherren i fråga.
4
     

2.2 Delad entreprenad 

Den främsta skillnaden mellan mycket delad entreprenad och delad entreprenad 

är att byggherren avsäger sig en del av ansvaret vid den inledande fasen genom 

upphandlande av en huvudentreprenör. Huvudentreprenören ansvarar enbart för 

de underentreprenörer som denne i sin tur upphandlar. Övriga entreprenörer blir 

sidoentreprenörer i förhållande till huvudentreprenören och ansvarar därmed 

enbart under byggnadsherren. Byggherrens roll är att samordna de aktuella 

arbetsområden, vilka entreprenörerna är verksamma inom. Till skillnad från 

mycket delad entreprenad föreligger det vid denna entreprenadform en större risk 

att ansvaret för projektet kan komma att förskjutas, om än i en mindre mån, från 

byggherren till huvudentreprenören. Detta innebär dock enbart en påverkan på 

byggherren och underentreprenörerna, då byggherren inte längre bär det främsta 

ansvaret för deras prestationer.
5
  

2.3 Generalentreprenad 

Denna upphandlingsform kan även kallas byggentreprenad, eftersom beställaren 

eller byggherren i detta fall upphandlar en entreprenör som i sin tur erhåller det 
                                                           
4
 Höök, s 38 f. 

5
 Höök, s 39.  
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främsta ansvaret för upphandlandet av projektets alla delar. I denna sitaution är 

det generalentreprenören eller byggentreprenören som ensam upphandlar 

underentreprenörer och ansvarar för arbetets fortlöpande. Beställarens kontroll är 

i allra högsta grad begränsad, då denne enbart har kontakt med general-

entreprenören. Om beställaren vill ha särskild kontroll över vissa moment, kan så 

ske genom upphandlande av sidoentreprenörer vilka får ansvara för just dessa 

delar. Även vid denna entreprenadform ansvarar byggherren själv för 

upphandlandet av genreralentreprenören och framtagandet av projekteringen.
6
   

2.4 Samordnad generalentreprenad 

Om byggherren vill behålla den yttersta kontrollen över ekonomin och prisbilden 

sker det enklast genom samordnad generalentreprenad, vilket innebär att 

byggherren efter upphandling sluter avtal med den blivande 

generalentreprenören, varpå avtalet stipulerar att generalentreprenören övertar 

kontrollen över de av byggherren kontrakterade entreprenörerna. I och med detta 

förekommer det alltså två moment vid upphandlandet av denna typ av 

entreprenad. Under det första momentet har byggherren upphandlat och sedan 

kontrakterat en rad olika entreprenörer för diverse delmoment. Dessa blir i 

förhållande till varandra därmed sidoentreprenörer. Det andra momentet innebär 

att byggherren upphandlar en generalentreprenör, som genom avtalet övertar 

kontrollen över redan befintliga entreprenörer, vilka i sin tur erhåller statusen 

underentreprenörer i förhållande till generalentreprenören. En förustättning för 

att detta ska kunna ske är att de av byggherren redan kontrakterade 

entreprenörerna är villiga att acceptera att denne anlitar en generalentreprenör 

vilken de skall lyda under. För undvikande av konflikter är det av yttersta vikt att 

                                                           
6
 Höök, s 40.  
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det på ett tidigt stadium klargörs för sidoentreprenörerna att de inte svarar under 

byggherren i fråga.
7
 

2.5 Totalentreprenad 

Det utmärkande draget för totalentreprenad är att den upphandlade entreprenören 

står för den totala entreprenaden. Avtalet mellan denne och byggherren innebär 

att även projekteringen ligger inom dennes ansvarsområde förutom utförandet. 

Det faller sedan på totalentreprenören att anlita underentreprenörer för de olika 

delmomenten såsom VVS- och elinstallationer. Beträffande riskfördelningen av 

funktion och uppkomsten av fel blir totalentreprenören byggherrens motpart då 

denne bär ansvaret för att utförandet sker i förening med den av byggherren 

framtagna funktionsbeskrivningen. Till skillnad från ovan nämnda modeller 

åläggs, enligt denna modell, totalentreprenören ett funktionsansvar, vilket annars 

bärs av byggherren. Detta innebär dock inte att byggherren inte kan tillskrivas 

något ansvar i sitauationen, eftersom byggherren måste framtaga en 

funktionsbeskrivning som de facto går att utföra i enlighet med allmänna 

tekniska metoder. Detta innebär att entreprenören enbart ansvarar för utförandet 

för de av byggherren föreskrivna tekniska lösningar som framställts i funktions-

beskrivningen.
8
     

     Valet av entreprenadform skiftar utifrån bedömning av den ekonomiska 

aspekten, projekttiden och risktagandet för beställaren samt för entreprenören i 

fråga. Entreprenader rör ofta stora summor, vilket bidrar till vikten inför valet av 

i situationen lämpligast entreprenadform.
9
 Avgörande för valet av 

entreprenadform kan även vara beställarens erfarenhet av liknande situationer. En 

beställande part med stor erfarenhet, till exempel att denne är verksam inom 

byggbranschen, tenderar att i större utsträckning välja en entreprenadform som 

                                                           
7
 Höök, s 42. 

8
 Höök, s 44.  

9
 Ramberg, Kontraktstyper, s 63. 
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låter denne behålla så mycket av ansvaret för projektet som möjligt för att på 

egen hand styra över projekttid och material.
10

 Att generalisera på detta vis bör 

dock ske med försiktighet då många entreprenader i det enskilda fallet sällan sker 

fullständigt enligt ovan presenterade modeller. Emellertid är det inte alltid 

självklart för entreprenören vad beställaren egentligen vill ha och det faktum att 

entreprenadavtalet kan komma att bygga på diverse tekniskt komplicerade 

beskrivningar involverande både projektörer och arkitekter
11

 påvisar tjänstens 

komplexitet. Att det kan förekomma en rad olika sidoentreprenörer och 

underentreprenörer bidrar i än högre grad till detta. Klara likheter kan här dras till 

sammanflätade kontraktsförhållanden. 

     De karaktärsdrag entreprenader delar med sammanflätade kontrakts-

förhållanden avser organisationens uppbyggnad. Härvidlag förekommer ofta 

flera parter som dock inte har något kontraktsförhållande sinsemellan. 

Huvudentreprenören svarar för underentreprenören som i sin tur svarar för de 

underentreprenörer denne valt att anlita. Utöver detta svarar alla parter för de 

konsulter som de själva valt att anlita. Dock svarar inte till exempel byggmästare 

för sidoentreprenörer, eftersom dessa ligger på samma nivå i hierarkin. Dessutom 

föreligger det inte något kontraktsförhållande mellan sidoentreprenörer om dessa 

inte valt att träffa ett särskilt avtal mellan sig eller godkänt att ådraga sig 

förpliktelser gentemot varandra i avtalet de träffat med beställaren. 
12

 

3 Entreprenad som självständig avtalstyp? 

Det råder stora meningsskiljaktigheter inom den juridiska sfären huruvida 

entreprenad kan anses utgöra en egen del av den allmänna kontraktsrätten och 

därmed erhålla status som vedertagen avtalsform. Per Samuelsson diskuterar 

                                                           
10

 Höök, s 37. 
11

 Ramberg, Kontraktstyper, s 63. 
12

 Hellner, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, s 138. 
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detta i boken Entreprenadavtal- Särskilt om ändrade förhållanden och 

presenterar här en rad olika teorier besträffande entreprenadrättens status. 

Samuelsson hävdar att entreprenadrätten inte kan anses vara en självständig 

avtalsform och att entreprenadrätt inte kan klassas som ett särskilt rättsområde. 

Som skäl för denna slutsats anför Samulesson att något annat inte kan anses vara 

för handen, då ”det saknas tillgång till en auktoritativ källa med normer för 

bundenhet via utfyllning”.
13

 För att närmare förstå Samuelssons argument och 

huruvida dessa bör dementeras eller ej måste man ta en närmare titt på hur 

begreppen avtalstyp och norm definieras. Att det föreligger någon allmänt 

vedertagen uppfattning om vad  normbegrepp egentligen innebär och hur det ska 

tolkas kan konstateras vara en komplex fråga, vilken omöjligt kan resultera i ett 

klart svar, då innebörden av normbegreppet måste anses variera beroende på i 

vilket sammanhang avtalstypen (som styr definitionen av själva normbegreppet) 

förekommer. Utredandet av dessa begrepp och deras juridiska innebörd är av stor 

vikt för frågan om tolkning av standardvillkor och standardavtal, vilket behandlas 

senare i uppsatsen.  

3.1 Definiering av begreppet avtalstyp 

Med Arvidssons terminologi
14

 som utgångspunkt, hävdar Samuelsson att 

begreppet avtalstyp härleds till obligationsrättsliga modeller vilka reglerar ett 

visst slags avtal. Dessa obligationsrättsliga modeller, är i sin tur uppbyggda av 

både allmänt och icke allmänt vedertagna normer. Samuelsson åsyftar här 

kontraktsrättsliga normer, vilka är av särskild karaktär beroende på avtalsformen. 

Vissa av dessa avtalstyper är lagreglerade, såsom hyresavtal och köpeavtal, och 

de normer lagreglerna bygger på är specifika för just denna avtalstyp. Det går 

knappast att rakt av tillämpa, för dessa avtalstyper, specifika rättsliga normer i 

vilket annat kommersiellt avtalsförhållande som helst, då dessa normer är ett 

                                                           
13

 Samuelsson, s 47. 
14

 Arvidsson, s 213 ff. 
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resultat av avtalssituationen i fråga. Eftersom entreprenadavtalet inte faller in 

under någon lagstifting likt hyresavtal, vilka regleras inom hyresrätten och 

köpavtal vilka i sin tur regleras inom köprätten, är detta enligt Samuelsson den 

avgörande faktorn för att entreprenadrätten inte kan anses vara en självständig 

avtalsform eftersom här inte finns någon urskiljbar egen speciallagstiftning.
15

  

     Att begreppet entreprenadavtal inte finns definierat i lag eller någon annan 

form av författningstext bör kunna anses utgöra skäl nog att i viss utsträckning 

tillskriva Samuelssons konstaterande legitimitet. Den närmaste definitionen av 

entreprenadavtal som går att finna i den svenska lagstiftningen återfinns i 1 § 

(1985:716) Konsumentjänstlagen, vilken stadgar att lagen innehåller 

bestämmelser om tjänster som avser uppförande eller tillbyggnad av en- eller 

tvåbostadshus, så kallade småhusentreprenader. Hur entreprenadavtal ska 

definieras kan omöjligen ske utifrån detta lagstadgande, men avgränsningen i 

konsumenttjänstlagen ger en klar bild av vad som inte anses utgöra 

entreprenadarbete. Även i lagen (1990:931) om köp av lösöre och särskilt i 2 § 

återfinns en klar beskrivning av vad entreprenad inte är. Paragrafen med dess 

avgränsande karaktär utesluter  avtal om uppförande av byggnad eller annan fast 

anläggning på mark eller i vatten från lagens tillämpningsområde och påvisar i 

varje fall klart vad byggentreprenad inte är;  en rättslig handling vilken faller in 

under avtalstypen köp. 

3.2 Normbegreppet och entreprenad 

Samuelsson hävdar, vilket nämnts ovan att entreprenadavtal inte kan anses utgöra 

en egen avtalsform på grund av att entreprenad saknar tillgång till en auktoritativ 

normkälla för att bundenhet ska kunna ske via utfyllnad. Det kan härvidlag 

konstateras att begreppet avtalstyp enligt Samuelsson är beroende av om det 

föreligger en urskiljbar egen lagstiftning för att entreprenadavtal ska kunna 
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utgöra ett självständigt rättsområde.
16

 Vidare konstaterar Arvidsson att 

avtalstyper består av rättsnormer av utfyllande karaktär, som enbart kan tillämpas 

utifrån hur avtalet förhåller sig till dem. Dessa normer anses enligt Arvidsson, 

utgöra själva grunden för bunden utfyllning av ett avtal och innebär således att 

rättstillämparen är att ses som skyldig att tillämpa och fylla ut avtalet med just 

dessa normer. Detta resulterar i slutsatsen, vilken delas av både Arvidsson och 

Samuelsson, att bunden utfyllning (det vill säga normer vilka kan härledas ur 

lagstiftning), kan komma att ske endast om det vid behov av utfyllning föreligger 

allmänt vedertagna och väletablerade utfyllningsnormer vilka kan tillämpas.
17

 

     Det råder ingen tvekan om att det vid en tvist rörande avtal, oavsett om det 

handlar om bundenhet eller avtalsinnehållet i fråga, denna omöjligen kan lösas 

utan att någon form av tolkning sker. Både Samuelsson och Arvidsson påvisar 

den problematik som är för handen vid tolkning av standardiserade avtalsvillkor. 

Men att det skulle saknas auktoritiva källor för normer på området, måste 

ifrågasättas oavsett huruvida man ämnar försöka klassificera entreprenadrätten 

som en självständig avtalstyp eller inte.  

     Hur normbegreppet kommit att definieras inom juridiken, det vill säga 

rättsnormer, och hur begreppet ska förstås även inom standardavtalsrätten sker 

utifrån en rad olika led, vilka delar in begreppet i självständiga definitioner som 

ändock är beroende av varandra enligt följande: en norm innehåller regler vilka 

anger hur ett avtalsförhållande kan eller ska utformas; en norm innehåller även 

regler för hur bedömning och tillämpning av det enskilda avtalet ska ske samt hur 

man kan eller ska lösa konflikter bundna till avtalet; en norm kan på egen hand 

vara avgörande för ett utfall men kan även kompletteras med hjälp av annat 

rättsmaterial. Taxell talar om att det finns två olika grundtyper av normer: 

handlingsnormer och påföljsnormer. Medan handlingsnormen behandlar den 
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aktiva roll parterna måste ha för att avtalsbundenhet ska uppstå, har 

påföljdsnormen en annan effekt, då den behandlar de situationer när någon av 

parterna inte följt handlingsnormen i fråga. Således är påföljsnormen beroende av 

handlingsnormen.
18

  

     Man kan förenklat säga att normens främsta uppgift är att mellan parterna i ett 

avtal skapa förankring till verkligheten, vilken utgör själva avtalsförhållandet. 

Parternas agerande utanför avtalsförhållandet ska ske i enlighet med de normer 

som är aktuella. Detta kallas för normtillämpning och innebär att normen i fråga 

ställs i relation till parternas åtaganden och agerande, varpå man utifrån detta kan 

dra slutsatser om normen efterlevts eller inte och om detta kommer att resultera i 

vidtagande av åtgärder.
19

 Detta är enbart en förenklad förklaring av 

normbegreppet och normsystemet. Det finns en rad olika typer av normer, vilka 

inte kommer att diskuteras närmare i detta avsnitt. Dock bör det konstateras att 

Samuelssons syn på normhierarki och saknaden därav inom entreprenadrätten i 

teorin kan tyckas få genomslag, då det inom den akademiska världen råder klar 

uppfattning om hur normkällor ska rangordnas och vikten av denna rangordning. 

Det Samuelsson förbiser i detta avseende är det faktum att entreprenad i allra 

högsta grad är ett juridiskt område som inte kan begränsas till teori, utan kommit 

att ta form med utgångspunkt i det verkliga livet. Att ur denna aspekt tala om 

normhierarki och att det saknas en auktoritativ normkälla ter sig märkligt då man 

knappast kan utgå från förhärskade teoretiska modeller när man talar om något så 

levande som entreprenad. I det verkliga livet följer normer ingen hierarkisk 

ordning, utan denna hierarki skapas först när domstolen ska fatta beslut och 

väljer att prioritera vissa normer före andra. Hur domstolen väljer att rangordna 

källor är enligt Mellqvist, egentligen inte mer än ett exempel på hur en bedöming 

bör ske och en rättskälla är företrädesvis endast ett ställe för rättstillämparen att 
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 Taxell, L-E, Avtalsrätt, avsnitt 5.2. 
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 Taxell, L-E, Avtalsrättens normer, avsnitt 8.  
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hämta inspiration och vägledning i.
20

 Att det föreligger en klar rangordning, 

vilken är orubblig är kanske inte sant och att titta på normer ur detta perspektiv 

kan, enligt min mening, inte vara annat än hämmande för rättsutvecklingen då 

diverse alternativa normförslag onekligen faller mellan stolarna om man väljer 

att tillämpa detta snäva synssätt i praktiken.   

     Det bör även poängteras att avsaknaden av regelverk inom ett rättsområde bör 

kanske inte leda till att detta område helt förkastas, möjligtvis borde istället de 

normkällor som finns komma att utgöra de som står högst i rang. Enligt min 

mening bör det snarare ställas högre krav på de normkällor som finns även om 

dessa inte utgör lagstifting, detta skulle möjligtvis råda bot på det 

normhierarkiska problem Samuelsson presenterar. Hur detta skulle kunna komma 

att ske utifrån Allmänna bestämmelser kan man absolut ställa sig skeptisk till 

men så länge HD fortsätter att tolka Allmänna bestämmelser med analogier till 

köplagen bör dessa bestämmelser i längden anses kunna erhålla en allt högre 

status trots att de är utformade av branschorganisationer.       

     Trots den kritik som presenterats av Samuelsson och Arvidsson beträffande 

entreprenadrätten inte kan anses utgöra en självständig avtalstyp beträffande 

rättsläget idag, bör det dock, enligt min mening, inte vara omöjligt att i famtiden 

förskjuta denna tanke för att lämna plats åt möjligheten att en mer eller mindre 

renodlad standardavtalsrätt kan komma att upprättas. Något som talar för detta är 

bland annat Högsta domstolens allt mer aktiva roll vid entreprenadrättsliga 

tvister, något som diskuteras närmare i avsnitt 6. Vidare bör det uppmärksammas 

att Samuelssons och Arvidssons konstaterande knappast kan anses utgöra någon 

generell uppfattning även om den delas av bland annat Bernitz
21

, som även han 

motsätter sig idéen om ett självständigt entreprenadrättsligt avtalsområde. Det 

                                                           
20

 Mellqvist, SvJT 2013, s 238. 
21

 Bernitz, s 30, konstaterar att någon standardavtalsrätt inte finns men anser att det däremot skett en 

utveckling inom den allmänna avtalsrättsliga ramen, att denna vidgats till fördel för standardavtal. 
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måste i detta skede ifrågasättas huruvida det ens är gångbart att ur ett civilrättsligt 

perspektiv dela in kontraktstyper i självständiga rättsområden. Enligt min mening 

utgör detta inte ett optimalt tillvägagångssätt.  

      En strävan efter ordning och hierarkisk indelning beträffande avtalsområden 

står i direkt kontrast till civilrättens spretiga och egensinniga karaktär. Om 

förutsättningen för att ett självständigt avtalsrättsligt område ska uppstå är 

lagstadgagde normer och kodifiering av sedvanerätt, måste man inom civilrätten 

vidga sina vyer eftersom lagstiftning knappast kan uppstå på egen hand. Istället 

måste man erkänna de entreprenadrättsliga regler som finns idag som ett uttryck 

för sedvana, vilket normer i grund och botten är. Att man i den juridiska världen 

sedan inte anser att de regler, vilka kommer till uttryck i Allmänna bestämmelser, 

är av någon högre kvalitet, då dessa framtagits inom entreprenadbranschen, 

förekommer det inte heller någon annan reglering för entreprenader i fråga. Men 

att detta skulle vara den avgörande faktorn för huruvida man kan tala om en 

självständig avtalstyp eller inte, anser jag inte bör ske. Varför föreligger det 

överhuvudtaget en föreställning om att en viss avtalstyp kräver egen lagstiftning 

för att erhålla rättslig status? Om man anser detta, kan det omöjligen finnas 

utrymme för någon form av rättslig bedömnig som inte bygger på självklara 

analogier. Detta är sällan fallet, men vore det så,  riskerar all rättsutveckling på 

området att avstanna. Bland annat Mellqvist diskuterar Samuelssons syn på 

standardavtal som rättsområde och ifrågasätter starkt Samuelssons dementering 

av standardavtalsrätten som icke existerande. 

3.2.1 Mellqvist kontra Samuelsson 

I sin artikel i SvJT konstaterar Mellqvist bland annat att olika kontraktsrättsliga 

discipliner ofta bygger broar mellan varandra, vilket resulterar i att dessa 

discipliner kommer varandra närmare och i många avseenden kommer att 

influera varandra. Detta har dock inte skett beträffande entreprenadrätten, som 

kommit att erhålla en mer isolerad roll från övriga discipliner inom kontrakts-
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rätten, vilket resulterat i att entreprenadrätten kan sägas leva ett eget liv. 

Mellqvist anser vidare att ett skäl för entreprenadrättens egensinnighet, till 

skilland från andra kontraktsrättsliga områden, är att entreprenadrätten på egen 

hand utformat sina regelverk, det vill säga Allmänna bestämmelser, som vuxit 

och utvecklats utan någon större påverkan av andra rättsbildningar. Detta bör 

även ses mot bakgrund av att de flesta entreprenadrättsliga tvister lösts via 

skiljeförfarande. Dessa två faktorer i kombination har resulterat i den isolerade 

ställning entreprendrätten idag innehar.
22

 Med detta i åtanke ter sig Mellqvists 

restriktivtet gentemot Samulessons argument att enbart normkällor, vilka är 

reglerade i lag, skulle kunna fungera som utfyllande normer vid avtalstolkning 

och om detta inte kan ske, kan något avtalsområde inte anses existera, 

fullkomligt rimlig. Mellqvist menar att denna slutsats är alldels för lättvindig då 

den grundar sig på alltför enkla argument vidare konstaterar Mellqvist 

konstaterar vidare att entreprenadrätt som avtalstyp  knappast kan förkastas på 

grund av att det saknas en auktoritativ källa av normer på området. Detta 

förefaller högst logisk i sammanhanget.
23

 Att både Bernitz och Samuelsson i 

sammanhanget låtit sina publikationer heta Entreprenadavtal respektive 

Standardavtalsrätt bidrar enligt min mening till ännu större skepsis inför 

författarnas dementering av entreprenad som egen avtalstyp och rättsområde. 

Mellqvist anser att det i entreprenadrättsliga sammahang kanske inte är av allra 

största vikt att lagstiftning föreligger eller inte föreligger. Som skäl för detta 

kontroversiella uttalande anför han att entreprenadrätten är brokig och dess 

gränser diffusa och att någon lagstiftning kanske inte är behövlig då det inom 

entreprenadkretsar knappast råder någon tvekan om begreppens innebörd eller 

vad de olika entreprenadformerna egentligen omfattar.
24
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 Mellqvist, SvJT 2013, s 233-265. 
23

 Mellqvist, SvJT 2013, s 236. 
24

 Mellqvist, SvJT 2013, s 237. 
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3.2.2. Konsumenttjänstlagen – en rimlig hjälpreda? 

I Samuelssons jämförelse av entreprenadrätten och konsumenträtten, diskuteras 

huruvida konsumettjänstlagen skulle kunna komma att fungera som utfyllande 

norm när så krävs. Samuelsson anser att konsumenttjänstlagen i bästa fall ”enbart 

kan ses som en uppsättning potentiellt kompletterande normer av dispositiv 

karaktär”
25

 vilket starkt ifrågasätts av Mellqvist som riktigt nog påpekar att 

konsumenttjänstlagen och förarbeten till denna, prop 1984/85:85 och SOU 

1979:36, är bland det mest gedigna och välarbetade inom svensk lagstifting och 

att det finns ett flertal argument att hämta från konsumenttjänstlagen vid de flesta 

obligationsrättsliga tvister.
26

 Härmed måste det konstateras att konsument-

tjänstlagen på god grund kan anses utgöra en given källa för analogier vid 

utfyllning av entreprenad-rättsliga avtal. Härvidlag ter det sig rimligt att 

samtidigt ifrågasätta varför det svenska rättsväsendet hyser en så stark förkärlek 

för analogier av köplagen vid behov av utfyllning. Borde det inte vara lämpligare 

att ibland utgå från konsumenttjänstlagen och låta detta regelverk återspegla de 

svenska obligationsrättsliga principer, vilka här ges uttryck för och deras 

avgörande roll för tolkning av avtal? Detta borde kanske kunna ses som 

tillräckligt med incitament för att snarare tillämpa konsumenttjänstlagen vid 

utfyllning, då denna, till skillnad från köplagen, inte uttryckligen utesluter alla 

kontraktsrättsliga situationer, vilka är att jämställa med entreprenad från lagens 

tillämpningsområde. Dock föreligger en problematik vilken inte kan undvikas, att 

konsumentjänstlagen ger uttryck för konsumenten som den i avtalet svagare 

parten. Lagens regler är onekligen färgade av konsumenskyddsaspekten vilken 

inte kan tillskrivas parterna i enptreprenadförhållandet. Enligt min mening kan 

man på goda grunder diskutera om inte konsumenttjänstlagen kan utgöra en 

rimlig hjälpreda för argumentation vid tvistlösning, men längre än så bör man 

kanske inte dra det.  
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3.3 Avtalsbeteckning och nya kontraktstyper  

Behovet av att kategorisera avtal i olika kontraktstyper och därtill tillämpliga 

reglerverk är inte nytt, vilket belyses av Sundberg i dennes artikel i SvJT från 

1961, på området.
27

 Sundberg anför att denna kategorisering bland annat kan 

härledas till den romerska rätten, vilken inte erkände avtal som giltiga om avtalet 

parterna emellan inte täcktes av redan etablerade kontraktstyper. Denna 

företeelse tycks, enligt Sundberg, vuxit sig ännu starkare i samband med 

rättspositivismens genomslag, som kom att innebära höga krav på rättsreglers 

fulländande. Att dela in regler i kontraktsyper ansågs högst lämpligt för att uppnå 

helhet och struktur.
28

 Idag anses systemet med fasta kontraktstyper snarare 

förekomma på grund av dess ekonomiserande effekt, vilken anses uppnådd då 

fasta kontraktstyper resulterar i uttömmande av avtalsparternas inbördes 

förhållande. Detta sker i sin tur genom att koppla partsförhållandet till en specifik 

avtalstyp genom att ge det en specifik beteckning, vilket sker genom bedömning 

av diverse anknytningsord. Detta kan illustreras enligt följande: förekommer 

ordet hyra i avtalet rör det sig antagligen om ett hyresavtal och tillämplig lag för 

parternas avtalsförhållande blir således hyreslagen, menar Sundberg.
29

 Med detta 

exempel vill Sundberg illusterar hur vikten av begreppsbildning kommit att få en 

avgörande  inverkan på uppställandet av avtalstyper. I samband med detta bör 

man även uppmärksamma att rubricering av ett avtalsförhållande även är 

avgörande för den rättsliga påföljden vid en eventuell tvist. Detta kan anses vara 

ett utmärkande drag för den allmänna avtalsrätten i Sverige, det vill säga att 

avtalets innehåll och  vad det reglerar påverkar rättsföljden ur den aspekten att 

avtalets rättsliga status framgår av dess egentliga innehåll. Detta innebär dock 

inte att avtalets innehåll på något vis inskränker de rättsföljder som kan komma 

att aktualiseras. Enbart innehållet i ett avtal kan avgöra om det ska ses som ett 

                                                           
27

 Sundberg, SvJT 1961, s 10 ff. 
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köpeavtal eller inte, men med köplagen som tillämplig lag följer en rad olika 

rättsföljder.
30

 Sundberg anser vidare att ett av de främsta skälen för indelning i 

kontraktstyper är behovet av att kunna utläsa rättsföljder vid uppkommen tvist 

och att det i egentlig mening inte spelar någon roll för parterna ifråga huruvida 

deras avtal är att ses som till exempel hyresavtal eller köpeavtal. Detta är en 

intressant tanke som först kan  framstå som alltför enkel i sammanhanget. Vid 

närmare granskning ter det sig inte ologiskt att detta skulle kunna utgöra det 

främsta skälet för vårt behov av indelning i kontraktstyper.  

     Vidare påpekar Sundberg att typavtalet, standardavtalet, baserat på ovan 

angivna argumenat, måste ses som norm och att detta inte kan anses vara en 

onaturlig inställning. Han påpekar också att likna standardavtalet vid ett 

”komplex av normer” egentligen är detsamma som att genom avtalet bilda sig en 

uppfattning om vilka rättsföljder som egentligen aktualiseras. Att inte se 

standardavtalet på detta viset, utan enbart som ett uttryck för standardiserad 

rättsfakta, innebär att man gör skillnad på regler uttryckta i den offentliga 

lagstiftningen och regler i privata avtal som till exempel Allmänna bestämmelser.  

Sundberg anser vidare att man egentligen måste se standardavtalsförfattaren som 

lagstiftare, även om detta inte kan ske i faktisk mening. I och med detta borde 

alltså standardavtalet ses som lag.
31

  Detta kan kanske uppfattas som extremt, 

men om det inte föreligger någon lagstiftning på området, vilket det inte gör 

beträffande entreprenadrättsliga avtal, måste man ifrågastätta om inte de regler 

som finns ska ses som den högsta normkällan på område. Detta kan anses särskilt 

aktuellt inom det entreprenadrättsliga området, en bransch med stora ekonomiska 

medel som även spelar en betydande roll för samhällets infrastruktur. Detta 

måste dock självklart sättas i relation till BKK och om det kan anses lämpligt att 

en ideell organisation kan få ansvara för regler inom ett så betydelsefullt område. 
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Även ur denna aspekt måste man återvända till frågan om det inte föreligger ett 

klart behov av lagstiftning på området.  

3.3.1 Uppkomsten av nya kontraktstyper      

En annan intressant teori som Sundberg presenterar beträffande kontratstyper är 

hur bildandet av nya sådana kan komma att ske. Enligt Sundberg kan det 

avgörande för detta kopplas till vad vissa kontraktsyper egentligen uttrycker, 

bortsett från deras inverkan på rättsföljder, nämligen deras direkta anslutning till 

erkända rättigheter såsom nyttjanderättsavtal som ger borgenärer nyttjanderätt. 

Denna typ av rättigheter innebär förekommandet av sakrättsligt skydd och 

problematiken härvidlag är det faktum att nya sakrätter inte kan komma att 

bildas, vilket resulterar i att rättigheter kopplade till denna typ av kontraktstyper 

är begränsade till antal.
32

 Men frågan är om denna föreetelse även bör tillskrivas 

de situationer där det handlar om nybildande av kontraktstyper som inte är av 

sakrättslig karaktär. De skäl som talar emot nybildning av kontraktstyper är bland 

annat att förutsebarheten parterna emellan skulle komma att påverkas vilket i sin 

tur leder till ett oklart rättsläge för både avtalsparterna och rättsväsendet. 

Nybildningar av kontraktstyper skulle även kunna påverka de tvingande regler 

som redan reglerar vissa kontraktstyper. Dock föreligger här en risk att dessa 

skulle förlora sin roll om en nybilning sker inom ett närliggande 

kontraktsområde.
33

 Om dessa skäl tillsammans med Samuelssons agrument 

beträffande avsaknaden av etablerade normkällor kan ses som tillräckliga skäl för 

att en faktisk entreprenadrätt inte skulle komma att uppstå, framstår enligt min 

uppfattning som högst osannolikt. Det faktum att allt fler entreprenadrättsliga 

tvister idag avgörs i domstol och inte enligt skiljeförfarande innebär snarare att 

ett behov av lagstifting föreligger i allra högsta grad och därmed ett erkännande 

av entreprenad som självständig kontraktstyp. Att detta rättsområde kommit att 
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undvikas tidigare är förståeligt, då tvister aldrig kom till allmänhetens kännedom, 

men skiftandet beträffande detta ställer högre krav på tillförlitliga normkällor vid 

tolkning och inte enbart analogier av utfyllande regler.  

     Samuelsson dementerar förekomsten av entreprenad som självständig 

avtalstyp, det vill säga sådana avtal vars innehåll regleras i särskild lag. Dock 

erkänner han entreprenad som självständig avtalsform, vilket ska förstås som 

avtalstyper utan särskild lagstiftning.
34

 Samuelsson poängterar även att 

entreprenadavtal ska ses som en självständig avtalsform. Han konstaterar vidare 

att ej särskilt lagreglerade avtalsformer, såsom entreprenad, innebär att 

tillämpning av öppna tolkningsagrument med vidsträckta analogier kan komma 

att ske i mycket högre utsträckning än vid förekomsten av lagreglerade 

avtalstyper.
35

 Detta kan förefalla självklart, men vad Samuelsson egentligen 

avser med begreppet självständig avtalsform framgår inte och vad denna 

rubricering rent juridiskt kan komma att innebära får anses oklart.
36

 Möjligtvis 

avser Samuelsson med begreppet avtalsform det man i juridiska doktrin kallar 

avtal sui generis
37

, vilket innebär en klar motsägelse i Samuelssons 

argumentation, då han i och med detta indirekt erkänner entreprenadavtal som en 

form av unikalitet, vilket i allra högsta grad indikerar att detta juridiska område 

innehar en alldeles speciell position inom civilrätten och därmed kan dess 

position som självständig kontraktstyp, trots avsaknaden av lagstiftning, knappast 

förnekas. Om ett erkännande inte kan ske rent juridiskt utifrån detta, kan det ske 

åtminstone rent faktiskt.           
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4 Standardavtal – funktion, struktur och till-

lämpning 

Vid de flesta köprättsliga transaktioner ter det sig naturligt att låta köplagens 

regler utgöra innehållet i avtalet parterna emellan, då dessa regler går att tillämpa 

på små såväl som på stora transaktioner. Trots köplagens breda 

tillämpningsområde är det inte en självklarhet om lagen verkligen kan komma att 

tillhandahålla önskvärda lösningar vid uppkomsten av konflikt parterna emellan .  

Liksom för andra lagar, vilkas syfte är att kunna tillämpas vid så många olika 

typer av rättsliga situationer som möjligt med olika grad av komplexitet, saknas 

det utrymme i köplagen för mer precisa analyser och värderingar.
38

  Med 

utgångspunkt i detta råder det ingen tvekan om att det föreligger ett behov av 

avtal som reglerar transaktioner där klarhet och förutsebarhet är av yttersta vikt 

för parterna. I detta avseende kan det vara aktuellt att tillämpa ett redan 

färdigutformat avtal, vars innehåll och begrepp är specifika för parternas 

kontraktsförhållande. Standardavtal innehar just dessa egenskaper som köplagen 

och andra lagar många gånger saknar. Trots detta finns begreppet standardavtal 

inte definierat i lag
39

 och huruvida det finns en självständig standardavtalsrätt 

eller ej måste anses oklart, men det råder ingen tvekan om att standardavtalen 

fyller en funktion av stor vikt inom diverse olika kontraktsförhållanden. 

Standardavtal anses generellt ha två viktiga uppgifter: att precisera rättsläget och 

sänka transaktionskostnader.
40
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4.1 Precisering av rättsläget och minskade transaktions-

kostnader 

Att standardavtal medför möjlighet till precisering av rättsläget bör anses 

självklart, då dessa avtal är utformade för specifika transaktioner involverande 

specifika parter, vilket i sin tur utesluter behovet av allmänt uttryckta begrepp 

såsom i till exempel köplagen. Möjlighet till precisering av rättsläget vid 

tillämpning av standardvillkor i ett avtal kan alltså ske, eftersom villkoren i 

avtalet upprättats i syfte att användas i flera enskilda avtal och att fungera över en 

längre tid 0ch även gälla för framtida avtal. Därmed föreligger inte något krav att 

hänsyn ska tas till de konkreta behov som enskilda avtal innebär.
41

 

Standardavtalen är utformade för att tillämpas mellan många olika typer av 

avtalsparter vilkas syfte de onekligen måste anses uppfylla.    

     Att det i standardavtal finns utrymme för precisering av innebörden av olika 

begrepp och därmed precisering av rättsläget, innebär i sin tur reducerade 

transaktionskostnader för parterna, eftersom dessa slipper långdragna för-

handlingar när det gäller just utredande av rättsläget och diverse begrepps 

egentliga innebörd för avtalets innehåll.
42

 Sänkta transaktionskostnader är även 

ett direkt resultat av att det vid avtalsingåendet inte föreligger något behov att ta 

fram nytt avtalsunderlag, då standardavtalsunderlaget kan användas i större 

utsträckning vid olika transaktioner till skilland från individuellt framförhandlade 

sådana.
43

 Det är viktigt att belysa sambandet mellan entreprenad som avtalsform 

och standardavtal, eftersom det är genom dessa som entreprenader regleras. Det 

är alltså inom entreprenadrätten de flesta standardavtalen tillämpas. Emellertid 

har villkoren i standardavtalen aldrig varit föremål för individuell behandling, 

vilket innebär att denna karaktär av precision enbart gäller för de situationer 
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parterna valt att standardavtalet ska reglera.
44

 Standardavtalens precisering av 

rättsläget är inte enbart till fördel för sänkta transaktionskostnader, utan innebär 

även en möjlighet att förhindra rättsosäkerhet och öka förutsebarheten hos 

parterna, eftersom standardavtalet reglerar dels parktiska och dels verkliga 

faktorer som är specifika för kontraktstypen i fråga. I och med detta har man 

försökt minska risken för användning av orimliga analogier eller allmänna 

okodifierade rättsprinciper. Risken härmed är annars avtal med ett alltför abstrakt 

innehåll eller en avtalstolkning som enbart utgår från dispositiv rätt.
45

 Ironiskt 

nog är det i detta läga parterna ibland hamnar, när tvist uppkommer och 

standardiserade villkor måste tolkas. 

4.1.1 Riskfördelning 

Ur ett rättspolitiskt perspektiv anses dock det viktigaste syftet med tillämpningen 

av standardavtal vara att förskjuta riskfördelningen mellan parterna, för att på så 

vis utesluta vad som skulle kunna komma att gälla enligt dispositiva rättsregler. 

Den enda skillnaden detta egentligen innebär, till skillnad från till exempel 

köplagen, är att riskerna fördelas annorlunda parterna emellan, vilket är av 

intresse för parterna beroende på vilken typ av avtalssituation de befinner sig i.
46

  

     Karaktär som massavtal, vilket standardavtal har, fyller ett antal funktioner, 

vilka presenterats ovan. Emellertid föreligger det här flera problem som kan 

komma att aktualiseras när standardavtalen inte lyckas reglera avtalsförhållandet 

på ett tillfredsställande sätt, något som är en direkt följd av standardavtalens 

karaktär och det faktum att denna avtalstyp inte finns reglerad i lag. Huruvida det 

föreligger ett behov av lagreglering beträffande standardavtal eller inte är 

onekligen en viktig fråga som kommit att uppmärksammas i allt högre grad de 
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senaste åren i och medHögsta domstolens mer aktiva roll i entreprenadrättsliga 

tvister.  

4.2 Standardavtalens struktur 

De flesta standardavtal som är aktuella beträffande köprättsliga transaktioner 

delar i stor utsträckning samma struktur. Standardavtalen inleds med 

bestämmelser om tillämplighet, det vill säga när dessa kan tillämpas samt 

huruvida det föreligger något krav på till exempel skriftform. Att införa en 

formkravsbestämmelse i inledningen av avtalet skapar förutsebarhet hos parterna, 

som redan då får klart för sig att endast de bestämmelser som uttryckts i skrift är 

en del av avtalet i fråga. I och med detta kan parterna undvika tvister bestäffande 

avtalets innehåll, då muntliga utsagor inte anses utgöra en del av avtalet, bortsett 

från de gånger undantag uttryckligen görs.
47

 Förekomsten av ett skriftlighetskrav 

är inte ovanligt. Kravet innebär att endast det som skriftligen upprättats anses 

utgöra en del av det faktiska avtalsinnehållet. I detta avseende är det även vanligt 

med skriftligt krav vid förekomsten av ändingar i avtalet, där det klart ska framgå 

för parterna att deras respektive prestationer kan komma att förändras. Trots att 

det inte är ovanligt med skriftligt krav i standardavtal, kan det inte anses 

föreligga ett direkt krav enligt lag att detta ska ske för avtal eller ändringar i 

avtal.
48

 Enligt huvudprincipen i den svenska avtalsrätten uppställs inga formkrav 

förutom vid särskilda fall som till exempel köp av fast egendom enligt 4. Kap 1§ 

JB.  

     Efter standardavtalets inledande bestämmelser avseende tillämpning och 

skriftform är resterande bestämmelser av förklarliga skäl uppställda i 

koronologisk ordning motsvarande entreprenadens olika delmoment. 

Bestämmelser om leverans, leveransklausuler, förseningar och förseningsansvar 

följer efter bestämmelser rörande prov av vara för att fastställa att den 
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överensstämmer med avtalet, vilket är en förutsättning för leveransen i sig. Efter 

bestämmelser rörande leverans och försening regleras tidpunkten för köparens 

betalning samt vad som ska gälla om betalningen skulle utebli. Ii anslutning till 

dessa bestämmelser förekommer också regleringen av dröjsmålsränta. När avtalet 

reglerat ovanstående, är det vanligt att bestämmelser beträffande äganderätt- och 

återtaganderättsförbehåll anges. Bestämmelser om till exempel produktansvar, 

sektretess eller intrångstalan tas upp efter bestämmelser om säljarens felansvar 

och bestämmelser om olika slags garantier.
49

  

     Det bör påpekas att ovanstående redogörelse endast i stora drag beskriver 

standardavtalens faktiska struktur. Självklart förekommer det avvikelser vilka 

dels är beroende av vilket standardavtal det faktiskt rör sig om och dels vilken 

typ av köprättsliga transaktioner detta avtal reglerar. Huruvida standardavtal 

faktiskt följer denna struktur eller inte spelar mindre roll för avtalsinnehållets 

legalitet då avtalsbestämmelser som avviker från den dispositiva rätten är tillåtna 

i den mån de ändamålsenligt kan precisera den prestation  avtalet reglerar.
50

 

Det är även viktigt att uppmärksamma vilken typ av standardavtal det rör sig om, 

eftersom detta har direkt påverkan på avtalets utformande. Utgångspunkten är 

således vem eller vilka som utarbetat standardvillkoren. Det kan här göras en 

distinktion mellan dels ensidigt utarbetade standardvillkor och dels gemensamt 

utarbetade standardvillkor. Den första typen av standardvillkor avser sådana 

vilka upprättats av den ena parten i ett kontraktsförhållade och tillkommer 

därmed helt utan gemensamma förhandlingar. Vid tillämpningen av denna typ av 

ensidigt utformade villkor rör det sig om till exempel leveransvillkor som 

upprättats av en säljare för att brukas vid leverans mellan samtliga dennes 

köpare. Standardvillkor anses också ensidigt upprättade om de utarbetats av till 

exempel en organisation som företräder en ensam part, vilken i sin tur kan bestå 
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av en förening eller dylikt. Den andra formen av standardvillkor som utarbetats 

gemensamt går även under benämningen agreed documents. Dessa villkor har 

tillkommit genom att företrädare från båda partssidor gemensamt förhandlat fram 

villkoren som ska komma att utgöra avtalsinnehållet i fråga. Även vid 

utarbetandet av agreed documents kan det röra sig om en svagare och en starkare 

part. Det avgörande för denna rubricering är huruvida förhandlingar skett 

gemensamt eller ej.
51

 Allmänna bestämmelser faller således  under benämningen 

agreed documents, då de är framtagna av Byggandets konkraktskommitté, BKK, 

en ideell förening bestående av branschaktörer. 

4.2.1 Inkorporering av standardvillkor i det enskilda avtalet 

För att standardvillkor ska medföra bindande verkan för parterna, måste villkoren 

inkorporeras i det enskilda avtalet. Villkoren anses således inte ha någon 

bindande verkan innan de utgör en del av själva avtalet.
52

 Denna princip finns 

inte reglerad i lag, men anses allmänt vedertagen, då den kommit till uttryck i 

diverse rättsfall och uttalanden gjorda av Högsta domstolen och har i och med 

detta  kommit att erhålla status som huvudregel. Själva inkorporeringen innebär i 

parktiken att tillämpningen av standardvillkoren i fråga måste kommit till 

motpartens kännedom innan avtalsslutet för att anses utgöra del av avtalet. Detta 

sker i de allra flesta fall genom hänvisning antingen i det enskilda avtalet i fråga 

eller via till exempel e-post, att standardvillkor kommit att bifogs. Så länge både 

standardvillkoren och det enskilda avtalet återfinns tillsammans i samma 

dokument, anses det inte föreligga några problem huruvida inkorporering skett. 

Det föreligger dock inget krav på att motparten rent faktiskt tagit del av 

villkoren; kännedom därom anses tillräckligt.
53

 En alltför allmän hänvisning till 

standardvillkoren anses emellertid inte tillräckligt för att inkorporering ska anses 

ha skett. Det krävs således mer än en notis som hänvisar till var motparten kan 
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finna villkoren, en hänvisning till en hemsida anses inte tillräckligt.  Att 

motparten rent faktiskt tagit del av standardvillkoren kan dock omöjligen krävas 

då detta med stor sannolikhet skulle komma att leda till svårigheter beträffande 

bevisning huruvida så skett eller inte vid en eventuell tvist.
54

  

4.2.1.1 Entreprenad och ändringsbefogenhet 

Ett utmärkande drag för entreprenadavtalets struktur är den ändringsbefogenhet 

som åligger beställaren under den löpande kontraktstiden. Beställaren är 

nämligen tillförsäkrad rätten att ändra entreprenörens åtaganden. Det kan till 

exempel röra sig om tillägg av moment i arbetet som entreprenören har 

skyldighet att utföra, trots att dessa inte avtalats om från första början. Det 

föreligger dock möjlighet för parterna att inskränka denna ändringsbefogenhet, 

men någon möjlighet att helt avtala bort den föreligger inte. Enligt Samuelsson är 

det bland annat rättspolitiska skäl som inte tillåter en eliminering av 

ändringsbefogenheten och att en effektiv resursanvändning kräver ”öppenhet” för 

beställaren att ändra sig.
55

 Beställarens rätt till ändringar är, enligt Samuelsson, 

det utmärkande drag som innebär att entreprenadavtalet kan klassas som ett öppet 

ramavtal.
56

  

4.2.2 Standardavtal som handelsbruk 

I likhet med den dispositiva rätten har även handelsbruk en karaktär av utfyllnad 

och komplettering av avtalet parterna emellan. Då parterna valt att inte reglera 

vissa specifika områden i avtalet, kan handelsbruk komma att spela en avgörande 

roll för tolkning av just oreglerade spörsmål. Tillämpning av handelsbruk vid 

tolkning av avtal kan anses nödvändig först om den dispositiva rätten inte 

erbjuder tillräckligt lämpliga lösningar. Detta för tankarna till ovanstående 

diskussion beträffande normkällors status vid avtalstolkning. Det krävs således 
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att handelsbruket är klart etablerat, för att tvistelösning enligt dispositiv rätt inte 

ska komma att ske istället.
57

 Beträffande förhållandet mellan standardavtal och 

handelsbruk uttrycker Christina Ramberg vikten av att standardavtalet i sig inte 

utgör handelsbruk i egentlig mening. Hon påstår snarare att standardavtal, såsom 

AB04, ger uttryck för handelsbruk, vilket är avgörande för frågan om vad som 

anses utgöra avtalsinnehåll och inte.  Ramberg påpekar även att denna teoretiska 

tanke inte nödvändigtvis måste beaktas i de fall ett och samma standardavtal 

alltid används inom en viss bransch, utan att man i detta läge får anse att 

standardavtalet de facto är handelsbruk.
58

  Detta innebär onekligen att AB04, 

som är det främsta standardavtalet beträffande utförandeentreprenader, bör 

räknas som handelsbruk på området i fråga och därmed kan man anse att det 

erhåller status såsom normkälla, trots att det är ett agreed document. Kravet på 

etablering av handelsbruk måste väl även det anses uppfyllt ur den aspekten att 

AB04 är en reviderad version av tidigare AB-kontrakt, vilka alla tillkommit med 

det första AB-kontraktet, AB54, som grund. Till stöd för Christina Rambergs 

argument anger även Jan Ramberg en liknande tanke: att de standardavtal vilka 

allmänt brukas för vissa avtalstyper, liktde om handelsbruk, ger upphov till 

förutsebarhet och stabilitet på marknaden på samma sätt som handelsbruk.
59

 Att i 

detta hänseende då påstå likt Samulsson, att någon standardavtalsrätt inte kan 

anses föreligga på grund av bristande normkällor, vilket diskuterats ovan, måste 

ännu en gång ifrågasättas.  

     Till stöd för Samuelssons argument är dock det faktum att AB04 anses ge 

uttryck för mindre bra författande och allmänt låg juridisk kvalitet. Om detta är 

av relevans för frågan om krav på etablering av handelsbruk torde möjligtvis inte 

spela någon roll, då etablering antagligen måste anses föreligga i och med AB-
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avtalens historiska förankring. Dock tycks det svårt att hitta just förankring för 

detta argument i praxis och delar av doktrin.  

     I rättsfallet NJA 1985 s. 397 II, kan man utläsa en annan inställning hos 

Högsta domstolen beträffande frågan om handelsbruk. Vid tolkning av Högsta 

domstolens domskäl i målet, blir enligt Hellner slutsatsen att AB04 inte kan 

tillerkännas status som en samling av allmänna rättsgrundsatser vid tolkning av 

entreprenadavtal samt att AB04 inte kan ses som handelsbruk. I och med detta 

kan AB04 inte undantränga dispostiva lagregler som annars skulle komma att 

tillämpas.
60

  

     Även Bernitz diskuterar sambandet mellan handelsbruk och standardavtalet 

och uttrycker viss skepsism beträffande betraktandet av villkor som reglerar 

kontraktsbrott och andra frågor rörande riskfördelning som en typ av 

handelsbruk. Bernitz menar med detta att god ordning och förutsebarhet 

beträffande avtalsförhållandet går om intet i det fall man jämställer standardavtal 

med handelsbruk.
61

  Huruvida standardavtal ska ses som uttryck för handelsbruk 

eller inte, får i och med detta anses oklart. Om svaret på denna fråga är jakande, 

måste tolkingsproblemet ändå komma att påverkas. I detta avseende och med 

praxis som utgångspunkt, kan jag inte annat än dela Bernitz mening. Om det var 

allmänt vedertaget att standardavtal de facto gav uttryck för handelsbruk, skulle 

behovet att tillämpa dispositiv rätt vid tolkning inte förefalla lika angeläget som 

det förefaller vara idag.    

4.3 Tillämpning av standardavtal i Sverige 

Det föreligger ett stort antal olika standardavtal i Sverige soma tillämpas vid 

olika transaktioner rörande olika typer av partskonstellationer. I praktiken är det 

inte ovanligt att olika standardavtal kombineras eller att modifiering sker genom 
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införande av mer eller mindre individuella bestämmelser.
62

 Föreliggande avsnitt 

kommer endast att presentera några av dessa standardavtal för att därmed 

illustrera hur standardavtal kan komma att tillämpas på marknaden.  

     De kanske vanligaste standardavtalen som tillämpas i Sverige är  ALOS05, 

NL01 och Allmänna bestämelser som utgörs av bland annat AB04, ABT06 och 

ABK09. Vid leverans av varor inom den offentliga sektorn, det kan röra sig om 

antingen standardvaror eller specialtillverkade varor, tillämpas standardavtalet 

ALOS05, vilket är en förkortning av ”Allmänna bestämmelser för leverans av 

varor (utan montage) till offentlig sektor”. Avtalet tillkom år 2005 och är 

resultatet av ett samarbete mellan bland annat Sveriges kommuner, landsting, 

försvarsmakten, Svensk handel, organisationen Maskinleverantörerna och en rad 

andra branschorganisationer. Standardavtalet NL01 reglerar även det 

leveransvillkor, men är tillämpligt vid kontraktsförhållanden mellan de nordiska 

länderna. NL är en förkortning av Allmänna bestämmelser för leveranser av 

maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och 

mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Avtalet tillkom år 2001 och är 

gemensamt framtaget av bland annat Hovedorganisationen Dansk Industri, den 

finska samt norska motsvarigheten och den svenska organisationen 

Teknikföretagen. Dessa avtal reglerar alltså samma typ av kontraktsförhållande 

men inom olika områden.  

     Vidare förekommer det en rad andra standardavtal som tillämpas vid till 

exempel byggen, installationer och dylikt, och som går under samlingsnamnet 

Allmänna bestämmelser (det finns flera olika avtal som utgör en del av Allmänna 

bestämmelser, vilka alla förkortas olika, dock förekommer AB alltid i 

beteckningen). ABT06 innehåller allmänna bestämmelser för totalentreprenader 

avseende byggnads- anläggnings- och installationsarbet, medan ABK09 anger 

allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och 
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ingenjörsverksamhet och gäller från och med år 2009 och framåt. Det 

standardavtal som är av störst relevans för denna uppsats är AB04. AB04 är den 

senaste versionen av de standardvillkor som tillämpas vid byggnads-, 

anläggnings- och installationsentreprenader, så kallade utförandeentreprenader. 

AB-villkoren speglar den speciella karaktär som karaktäriserar 

entreprenadrättsliga avtal. Avtalet är främst att ses som ett uttryck för 

samarbetsförhållanden än något annat. Gorton liknar entreprenadavtalet vid ett 

bolagsavtal, ur den aspekten att parterna succesivt löser de konflikter och 

problem som kan uppkomma, snarare än att parterna vid ett enstaka tillfälle 

förhandlar om och ändrar avtalets villkor, vilka ska gälla uteslutande för avtalets 

uppfyllande och fullgörande.
63

 Samtliga Allmänna bestämmelser har framtagits 

av föreningen Byggandets Kontraktskommitté, hädanefter förkortat BKK.
64

 

4.4 BKK:s roll och AB04  

BKK är en ideell förening vars styrelseledamöter består av byggherrar och 

entreprenörer. Det är alltså branschmän som tillsammans utformat dessa 

Allmänna bestämmelser med handelsbruk och branschpraxis som utgångspunkt. 

Eftersom BKK inte är en statlig myndighet, saknar deras bestämmelser och 

utlåtanden de facto rättsligt bindande verkan men i och med att avtalsfrihet råder, 

hindrar detta inte parterna som sluter avtal med något av AB-kontrakten som val 

för reglerande av avtalsförhållandet, att tillämpa Allmänna bestämmelser, 

antingen i sin helhet eller som del av det enskilda avtalet genom inkorporering. 

Avsaknaden av lagstiftning beträffande entreprenad-rättsliga spörsmål inom den 

svenska civilrätten har lett till att Allmänna bestämmelser kommit att utgöra de 

handlingar som självständigt reglerar detta område. Detta innebär att BKK i sin 

tur kommit att erhålla en roll som de aldrig varit ämnade att få och BKK:s status 

inom entreprenadrätten, vilken kan ses som normbildande till sin karaktär, måste 
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ifrågasättas. Att Allmänna bestämmelser egentligen utgör en rad kompromisser 

mellan olika branschintressen blir snart uppenbart om man väljer att titta på 

systematiken i AB04; detsamma gäller graden av tydlighet, vilken 

bestämmelserna i avtalet till stor del saknar.
65

 Detta till trots har AB04 en unik 

ställning, då avtalet reglerar utförande av entreprenader men inte är att räkna som 

lagstiftning, möjligtvis som handelsbruk men det förkastas som normkälla. Detta 

är onekligen av intresse om man ser till AB-avtalets utveckling sedan BKK 

framtog det första avtalet år 1954.  

4.4.1 Tvistelösning enling AB04 

AB04 är den senast reviderade versionen av det klassiska AB-avtalet som gäller 

vid utförandeentreprenad. Då det saknas lagstifting på det entreprenadrättsliga 

området, är de regler som kommer till uttryck i AB04 de enda som finns att tillgå 

vid byggentreprenader i stor skala. Det föreligger en rad olika fördelar med att 

tillämpa standardavtal vid projekt rörande stora belopp, men det föreligger också 

problem då avtalet inte tillhandahåller erfoderliga lösningar vid tvist parterna 

emellan. I AB04 10 kap. stadgas att tvist ska avgöras i första hand av allmän 

domstol, förutsatt att det omtvistade beloppet inte uppenbart överstiger 150 

prisbasbelopp, och om så är fallet, ska tvist i andra hand avgöras genom 

skiljedom. Denna bestämmelse är ny för AB04 och förekom således inte i AB92. 

Det råder oenighet beträffande hur denna typ av bestämmelse ska tillämpas då 

part gör gällande att det omtvistade beloppet understiger 150 prisbasbelopp men 

motparten hävdar det motsatta. Enligt Hedberg skulle detta möjligtvis kunna 

tolkas så att om partens krav och motpartens motkrav tillsammans överstiger 

sagda prisbasbelopp, så är avgörande i allmän domstol uteslutet.
66

 Denna 

bestämmelse bör kunna ses som ett försök att föra in entreprenadrätten i det 

allmänna, att till skillnad från tidigare AB-avtal begränsa avgöranden genom 
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skiljedomstol och därmed skapa mer öppenhet. Hedberg poängterar dock att det 

föreligger möjlighet för motparten att förklara allmän domstol obehörig att pröva 

tvisten i de fall parten går till allmän domstol trots att skiljedomsklausul gäller.
67

 

Problemet med avgörande genom skiljedom är att tolkning av standardavtalet 

sker i det dolda, något som onekligen bidragit till att HD lyckats skapa en ny 

tolkningsmetod, där den dispositiva rätten kommit att spela en avgörande roll, 

vilket lett till omskrivningar av AB04 som aldrig var menade att ske. Denna nya 

bestämmelse beträffande prövning i allmän domstol är helt klart positiv, men om 

den tillkommit alltför sent återstår att se. 

4.5 Internationella standardvillkor 

Beträffande standardavtal på internationell och europeisk nivå, föreligger bland 

annat de så kallade ECE-villkoren. Dessa allmänna villkor för leverans av 

maskiner och anläggningar, som antogs redan år 1953, utarbetades av FN:s 

ekonomiska kommission för Europa, en underorganisation till FN. Villkoren kom 

att få vidsträckt spridning beträffande  internationella transaktioner och anses 

ligga till grund för hur nationella standardavtal kommit att utformas. ECE-

villkoren står bland annat som förebild för ovan nämnda standardavtalet NL01. 

Villkoren framtogs under en tid då det rådde stora politiska skillnader mellan 

Väst- och Östeuropa och standardvillkoren kom därmed att fungera i 

harmoniserande syfte staterna emellan. Då dessa skillnader med tiden 

överbryggts kom ECE-villkoren att förlora sitt harmoniserande syfte och även 

därmed sin relevans. Trots att tillämpning av ECE-villkoren idag inte sker i 

samma utsträckning som tidigare, har bestämmelserna kommit att spela en 

avgörande roll för utformandet av standardavtal både på ett nationellt och ett 

internationellt plan.
68

 Då fokus för denna uppsats riktas mot Allmänna 

bestämmelser och främst AB04, är det av mindre intresse att diskutera 
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internationella standardavtal på ett generellt plan, då de standardvillkor som 

framtagits av organisationen förkortad FIDIC, är det bäst lämpade alternativet till 

AB04.
69

  

4.5.1 FIDIC 

De bestämmelser på den internationella marknaden som reglerar 

entreprenadrättsliga spörsmål är de så kallade FIDIC-villkoren, vilka framtagits 

av den franska organisationen med samma namn, en förkortning av Fédération 

Internationale Des Ingénieurs-Conseils, vilket på engelska översätts till 

International Federation of Consulting Engineers. Organisationen bildades år 

1913 i samband med världsutställningen i Paris
70

 och villkoren bygger 

ursprungligen på de engelska ICE-reglerna beträffande ingenjörskontrakt.
71

 Det 

ter sig härför rimligt att belysa hur dessa villkor förhåller sig till andra 

rättssystem, som, till skillnad från det engelska, inte bygger på common law. I ett 

kapitel i boken FIDIC – An Analysis Of International Construction Contracts, 

jämför Samuelsson och Iwar skillnaderna mellan FIDIC och de svenska reglerna, 

vilka återfinns i AB-kontrakten. Samuelsson och Iwar påpekar att det föreligger 

svårigheter vid en jämförelse av FIDIC och de svenska reglerna, då dessa inte 

utgör faktisk lag i Sverige. Och att intresset av en jämförelse med AB-kontrakten 

därmed är att ses som begränsad.
72

 Några av de väsentliga skillnaderna mellan 

FIDIC och AB04, som belyses av Samuelsson och Iwar, är att det bland annat 

förekommer en force majeure-klausul i FIDIC, vilken inte återfinns i AB04. Man 

har istället valt att reglera force majeure-liknande sitautioner i de paragrafer som 

reglerar entreprenörens risk under kontraktstiden, förlängning av kontraktstiden 

och uppsägning av avtalet. Sammanfattningsvis anför Samuelsson och Iwar att 

denna skillnad främst är ”kosmetisk”, då samma sitautioner som regleras av force 
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majeure-klausulen i FIDIC fångas upp i AB-kontrakten, om än inte under samma 

benämning.
73

  

     Förutom att det inte förekommer någon force majeure-klausul i AB-

kontrakten, föreligger en annan skillnad mellan AB04 och FIDIC-villkoren. 

Reglerna besträffande beställarens rätt till skadestånd skiljer sig åt ur flera 

aspekter vid jämförelse mellan FIDIC och AB04. Reglerna om skadestånd, som 

återfinns i kapitel 5 i AB04, stadgar att beräkning av skadestånd ska ske veckovis 

och ska stå i proportion till kontraktssumman. Enligt FIDIC ska beräkning av 

skadestånd dock ske dagligen vid försening. Till skilland från reglerna i FIDIC, 

påpekar Samuelsson och Iwar att det inte föreligger något bakomliggande 

skyddsintresse av beställaren beträffande dennes skadeståndskrav, eftersom 

dennes skadeståndskrav kan komma att ställas mot entreprenörens rätt till 

förlängning av kontraktstiden om förseningen i fråga berott på omständigheter 

utanför entreprenörens kontroll.
74

 Att denna regel inte återfinns i FIDIC kan ses 

som en klar följd av att AB04 lutar mot en alltmer kontrollansvarsorienterad 

riktning, en effekt av köplagens inflytande på de entreprenadrättsliga 

standardavtalen. Beställarens rätt till skadestånd enligt FIDIC är något mer 

formell än i AB04, då beställaren, innan krav på skadestånd sker, måste 

underrätta entreprenören om att denne anser sig vara berättigad till skadestånd på 

grund av försening. Denna underrättelse ska ske så fort en försening kommer till 

beställarens vetskap. För att ett krav på skadestånd sedan ska kunna ställas mot 

entreprenören, måste parterna efter underrättelsen ingå avtal avseende om kravet 

på skadestånd är rimligt. Beställaren ska även ges rätt till förlängning av tiden för 

ställande av skadeståndskrav, för att härmed ges möjlighet att åberopa ytterligare 

fel. Beställaren måste således ta alla relevanta omständigheter i beaktande.
75
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     Samuelsson och Iwar belyser endast några få skillnader mellan FIDIC och 

AB04, och huruvida dessa är de främsta skillnaderna eller om fler föreligger, 

framgår inte. Klart står dock att FDIC-regelverket behandlar entreprenadrättsliga 

situationer på en något mer uttömmande nivå än vad som förekommer i AB04. 

Det föreligger även det faktum att AB04 framtagits mot bakgrund av den svenska 

obligationsrätten och den svenska köprätten, vilket resulterat i att avtalet tenderar 

att luta i en köplagsvänlig riktning. Om en part då skulle välja att tillämpa FIDIC 

vid en byggentreprenad, kanske på grund av att ena parten inte är svensk, skulle 

det antagligen leda till tolkningssvårigheter vid tvistelösning i svensk allmän 

domstol, inte minst ur den aspekten att tillämpningen av FIDIC skulle innebära 

svårigheter för tolkning enligt den dispositiva rätten i det fall att tvisten rör 

bestämmelser som är mer uttömmande än dess motsvarighet i AB04. Förutom 

problem knutna till tvistelösning, tycks det, enligt Samuelsson och Iwar, inte 

föreligga några större hinder för tillämpning av FIDIC istället för AB04 vid 

byggentreprenader. En rimlig tanke kan det förefalla, om det inte vore för den 

roll AB-kontrakten spelar inom den svenska entreprenörbranschen och att ett steg 

från dessa avtal skulle kunna leda till både minskad förutsebarhet samt en ny nivå 

av oklarhet vid tolkning då tvist föreligger. Det tycks mig mer lämpligt att istället 

låta FIDIC ses som ett komplement till AB04, där vägledning kan hämtas då 

oklarheter i de svenska avtalen föreligger.           

5 Entreprenad och den dispositiva rätten 

Inom den svenska rättsordningen, liksom inom så många andra rättsordningar, 

råder principen om avtalsfrihet. Avtalsfriheten gör det möjligt för fysiska och 

juridiska personer att på egen hand besluta om de villkor och det innehåll ett 

förevarande avtal parterna emellan ska komma att reglera.
76

  Detta kan ses som 

det absoluta uttrycket för ett demokratiskt samhälle, där kommersiella intressen 
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styr. De enda undantagen från denna princip är de fall då tvingande rättsregler 

föreligger. Dessa syftar till (i de flesta fall) att skydda den svagare parten i det 

förhandenvarande avtalsförhållandet och innebär därmed en säkerhet för dennes 

intressen oavsett vad parterna själva kommit att ge uttryck för beträffande 

avtalets innehåll. Exempel på lagar inom området som är av tvingande karaktär  

kan nämnas konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, hyreslagstiftningen i 

jordabalken, räntelagen och lagarna om avbetalningsköp.
77

 När parterna sluter 

avtal beträffande ett spörsmål som faller in under tillämpningen av någon av 

dessa tvingande rättsregler, står det klart att vad som stadgas i aktuell lag gäller 

vid avgörandet av en eventuell tvist. Det är först när avtalet parterna emellan 

reglerar spörsmål som faller utanför dessa lagar eller inte omfattas av någon 

lagstifting överhuvudtaget som problematiken beträffande hur tvisten skall lösas 

uppstår och dispositiva rättsregler träder in.  Det är just denna sitaution parterna 

befinner sig i vid entreprenadrättsliga tvister.
78

 Vilka dispositiva regler ska 

tillämpas då lagstifting inte finns och i vilken utsträckning bör tillämpning ske?  

Den dispositiva rätten syftar till att fylla ut de rättstomma rum som föreligger 

bland annat inom de områden där lagstiftning saknas. I ovan angivna rättsfall 

väljer Högsta domstolen att tillämpa allmänna obligationsrättsliga principer vid 

tolkning av bestämmelserna i Allmänna bestämmelser. Hur benämingen 

”allmänna obligationsrättsliga principer” ska förstås måste ifrågasättas. Menar 

Högsta domstolen de facto att enbart köplagens regler ger uttryck för allmänna 

obligationsrättsliga principer eller kan man möjligtvis dra uttalandet ännu längre 

och även inkludera de rättsliga principer som regleras i konsumentköp- och 

konsumenttjänstlagen? Vore det egentligen inte i linje med den dispositiva rätten 

och obligationsrätten att inkludera dessa regelverk vid lösning av entreprenad-

rättsliga tvister och att låta även dessa lagar fungera som inspirationskälla för 

Högsta domstolen, snarare än att enbart tillämpa köplagen då 2 § stadgar att 
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lagen  inte gäller vid uppförandet av byggnad eller annan fast anläggning på 

mark eller vatten.  

     Då entreprenader innebär en kombination av köp och tjänst där själva 

arbetsbetinget utgör den dominerande delen
79

, ter det sig  naturligt att ifrågasätta 

köplagens lämplighet då inslaget av ”köp” vid entreprenad är begränsat. Den 

avgörande frågan för tolkning vid entreprenadrättsliga tvister blir således 

huruvida köplagens regler överhuvudtaget bör tillämpas analogt, då lagen inte 

ens gäller för entreprenader och om analogier görs, i vilken utsträckning detta bör 

ske. 

5.1 Köplagen och entreprenad 

I  1 och 2 §§ köplagen stadgas när lagen är tillämplig och inte. Andra paragrafens 

första stycke utgör en begränsning av lagens tillämpningsområde. I första stycket 

stadgas att lagen inte är tillämplig om beställaren av en vara tillhandahåller den 

största delen av materialet för varan. Om det rör sig om en stor del av 

tillhandahållande av material, måste man beakta värdet av  materialet eller vikten 

av det tillhandahållna för själva slutprodukten. I en situation som denna rör det 

sig om ett så kallat tillverkingsköp, vilket är att klassas som tjänst eller 

arbetsbeting,
80

 eftersom tillverkaren ska producera något med material som redan 

utgör beställarens egendom.
81

 Styckets andra mening stadgar att lagen inte är 

tillämplig på avtal om uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på 

mark eller i vatten. I och med denna mening undantas byggnadsentreprenad från 

köplagens tillämpningsområde. Detta är ett viktigt undantagande från 

huvudregeln i köplagen, då det innebär att denna avtalstyp helt tillfaller att 

självständigt avtala om. Inte heller reglerna i 4 kap. Jordabalken är tillämplig på 
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endtreprenadavtal, då dessa enbart omfattar köp av fastigheter som redan 

existerar vid tidpunkten för avtalets ingående.  

     Paragrafens andra stycke tar sikte på så kallat blandat avtal, vilket är ett avtal 

som inte enbart reglerar till exempel köp av vara, utan även har inslag av andra 

former, såsom tjänst. Då tjänsten utgör den övervägande delen, rör det sig således 

om ett blandat avtal och köplagen är då inte längre tillämplig. I 1905 års köplag 

förekom inte denna åtskillnad. Den promlematik som aktualiseras vid 

tilämpningen av detta stycke, är hur man ska definiera ”en övervägande del” med 

avseende på tjänsten. Ytterligare en aspekt att ta i beaktande är om det rör sig om 

ett enda avtal eller om avtalet egentligen ska ses som flera separata avtal. Man 

kan även tänka sig att lagstiftaren avsett avtal som är en kombination av köp och 

tjänst, till exempel ett avtal om renovering av ett kök inklusive stambyte och 

dylikt. Rubriceringen av avtal som blandat avtal eller inte är av avgörande 

betydelse, då det utanför konsumenttjänstlagens tillämpningsområde saknas 

generella civilrättsliga regler för allmänna tjänsteprestationer. Detta leder till 

ovisshet beträffande valet av tillämpbar lagstiftning
82

.  I detta läge blir det inte 

helt klart att analogier till köplagen är helt lämpligt, då man måste beakta 

kontrollansvaret och de olika ansvarsförutsättningarna vid direkt och indirekt 

förlust. Köplagens utformande och struktur är således inte alltid optimal för alla 

typer av avtal, till exempel inte då tjänst utgör den främsta avtalsförpliktelsen. 

Avgörande för om avtalet i fråga faller utanför köplagens tillämpningsområde är 

således vad som anses utgöra ”en väsentlig del” enligt 2 § första stycket. Var 

gränsen mellan köp- och tjänsteprestation strikt ska dras kan knappast 

konstateras. Dock kan ledning ges vid jämförande av ”väsentlig del” och 

uttrycket ”övervägande del” i 2§ andra stycket. Vid en jämförelse av de två 

uttrycken står det relativt klart att det vid övervägande del innebär att inslaget av 

tjänst måste vara större och utgöra det övervägande inslaget i avtalet för att 
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avtalet i fråga ska anses exkluderat från köplagens tillämpningsområde. För att 

ett avtal ska falla utanför lagens tillämpningsområde, enligt paragrafens första 

stycke, måste bedömning ske av i vilken utsträckning beställarens 

tillhandahållande av material ska anses som mer än obetydligt för prestationen 

och att avtalet därmed ska betraktas som arbetsbeting istället för köp.
83

 

5.1.1 Entreprenad enligt 1905 års köplag 

Även i 2 § äldre köplagen belyses skillnaden mellan köp och arbetsbeting. Almén 

uttrycker i sin kommentar till 1905 års köplag, att om förbindelsen parterna 

emellan innebär att den ena parten ska avlämna en färdig produkt, är avtalet att 

klassas som köp. Han hävdar även att om det är den ena partens skyldighet att 

prestera det arbete som krävs för producerandet av produkten, ligger det närmare 

till hands att klassa avtalet som arbetsbeting.
84

 Almén påpekar att det 

förekommer stadganden i den ”nya” köplagstiftningen, som inte kan tillämpas 

analogt på avtal reglerande arbetsbeting. Men att avtal, där den ena parten har 

förbundit sig att tillhandahålla en produkt själv har rätt att ”förfärdiga 

densamma” eller ”taga den från annat håll” och att oavsett vad parten väljer i 

detta fall, ändrar det inte karaktären på avtalet, då någon arbetsskyldighet inte 

föreligger och därmed kan avtalet inte ses som något annat än ett köpeavtal. 

Dock hävdar Almén att det inte kan anses som lika klart att avtal, där ena parten 

åtagit sig att förfärdiga något i enlighet med särskilda, av motparten angivna, 

föreskrifter eller efter dennas specifika behov, är att räknas som köp i lagens 

mening, då detta föranleder en arbetsskyldighet som innebär att förpliktelsen 

snarare bör hänföras till arbetsbeting.
85

  För att ett avtal avseende arbetsbeting 

skulle falla in under äldre köplagens tillämpningsområde, krävdes att det rörde 

sig om ett förfärdigande eller tillverkning av ett helt nytt föremål och inte lagning 

eller bearbetning av en något redan existerande. Almén påpekar även, liksom vad 
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som gäller i nya köplagen, vikten av att beställaren själv inte tillhandahåller 

materialet för tillverkningen i fråga.
86

    

     Beträffande 2 § andra stycke i 1905 års köplag, förekommer även här 

undantagande av avtal som reglerar ”uppförande av hus, vattenverk eller annan 

byggnad.” I anslutning till detta uttrycker Almén att lagen om köp dels inte är 

tillämplig vid uppförandet av en hel byggnad och dels inte på avtal beträffande 

till exempel takläggning, uppförande av trappor eller inläggning av golv och 

dylikt.
87

  

     Sammanfattnigsvis kan här konstaters att varken gamla eller nya köplagen 

reglerar avtal där den övervägande prestationen är att klassas som tjänst, då 

beställaren tillhandahåller den väsentliga delen av materialet vid tillverkning av 

ett nytt föremål eller vid uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på 

mark eller i vatten. Här måste även Alméns konstaterande att analogier till 

köplagen avseende vissa typer av avtal kanske inte bör ske. Detta bör enligt min 

mening ses som ett tidigt uttryck för skepsism gentmot tillämpning av köplagens 

regler vid entreprenadrättsliga tvister, lagens dispositiva karaktär till trots. 

5.2 Vahlén om köplagens lämplighet 

Utfyllning genom dispositiv rätt vid tolkning av avtal är ingen ny företeelse och 

äldre köplagen (från år 1905), på samma sätt som nya köplagen, spelar en 

avgörande roll för tvistelösning inom entreprenadrätten. Detta diskuterades av 

Vahlén redan under 60-talet, som bland annat påpekar att man vid tolkning måste 

avgöra i vilken mån den måttstock  man väljer att använda sig av vid dragandet 

av analogier, ska vara av individuell eller generell karaktär samt att det vid val av 

utfyllande regler är avgörande vilken avtalstyp det rör sig om.
88

 I anslutning till 

detta påpekar Vahlén även att avgörande för om köplagens regler är tillämpliga 
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vid utfyllnad, är i första hand avtalet och om det kan fastställas att det har 

karaktären av köp, främst beträffande lös egendom. Parternas inbördes val av 

rubricering är i detta fall inte av betydelse för fastställandet av dess faktiska 

innehåll.
89

 Hur begreppet lös egendom sedemera ska uppfattas utläses av 2 § 

även i äldre köplagen, vilken stadgar att ”som köp av lös egendom anses sådan 

beställning, att man av annan betingar sig, att han skall mot vederlag något 

förfärdiga och ämnet därtill bestå, dock ej där fråga är om uppförande av hus, 

vattenverk eller annan byggnad.” Vahlén poängterar i samband med detta att man 

måste ifrågasätta huruvida det inte kan anses föreligga mer väl anpassade 

rättsregler än just köplagen i detta sammanghang, då lagens vida 

tillämpningsområde föranleder viss skepsism mot dess tillämpning vid denna typ 

av tvister; en åsikt jag i allra högsta grad delar.  

Vahlén belyser även att det i dessa sitautioner kan vara av betydelse att istället 

vända sig till sedvänja och handelsbruk. Trots att dessa inte kan intolkas i själva 

avtalsinnehållet, anser Vahlén att sedvänja och handelsbruk ändå kan komma att 

sätta lagens regler ur funktion. Till stöd för detta påstående anför Vahlén att 

lagtexten är formulerad på så vis att handelsbruk och sedvänja ska komma att gå 

före lagreglerna, men att denna ståndpunkt aldrig har kommit att accepteras i 

doktrin. Man kan i och med detta inte komma fram till någon annan slutsats än 

den som både Almén och Vahlén uttrycker, att tillämpning av köplagens regler 

vid tolkning passar illa vid avtal, vilka inte till största del reglerar ett 

köpeförfarande av lös egendom med högst ett smärre inslag av tjänst. 

5.3 Undantagandet av byggentreprenad i köplagen 

I propositionen 1988/89:76 om förslag till ny köplag, anges som skäl till varför 

byggentreprenad är undantaget från förslaget till den nya köplagen på samma sätt 

som  i äldre köplagen, att lagens regler på flera punkter, bland annat beträffande 
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hävning, är ”mindre lämpad att reglera konfliktsituationer av ifrågavarande 

slag”.
90

 Varför reglerna om hävning är mindre lämpade att tillämpa vid 

entreprenad, är att hävning är den absolut sista åtgärden man väljer att vidta vid 

kontraktsbrott och något som man in i det längsta ska undvika. Detta eftersom 

det ligger i båda parters intresse att prestationer fullgörs.
91

 Någon utveckling av 

detta påstående, att köplagen på flera punkter är mindre lämpad att reglera 

entreprenadrättsliga konflikter, sker inte i propositionen. Det förekommer istället 

en precisering av vilken typ av tillverkningsköp som faller in under lagens 

tillämpningsområde angivet i första stycket. Här stadgas att avtal om tillverkning 

av lös sak som efter tillverkningen ska komma att införlivas med fast egendom 

och däefter ses som fast egendom, är inte undantaget lagen förutsatt att 

beställaren inte tillhandahåller den väsentliga delen av materialet. Som exempel 

ges tillverkningen av en dörr till ett hus och här poängteras att även montering 

kan komma att ingå. I en situation som denna belyser lagstiftaren att man måste 

se till paragrafens andra stycke, då det slutar röra sig om ett beställningsköp och 

övergår till en tjänst om ena parten i avtalet ”förfärdigar” något som i och med  

själva tillverkningen ändrar karaktär och istället kommer att anta formen av fast 

egendom.
92

 Varför ett undantag sker förklaras dock inte närmare i propositionen. 

Man måste ifrågasätta om det främst är reglerna om hävning som utgör den 

avgörande faktorn till att köplagen inte innefattar byggentreprenad. Om så är 

fallet, borde det ju inte föreligga några större problem med att tillämpa köplagen, 

då entreprenadrättsliga tvister rör annat än hävningsfrågan. I propositionen ges 

hävningsreglerna enbart som ett exempel på de regler i lagen som passar mindre 

bra att dra analogier till och uppräkningen kan därmed inte ses som uttömande. I 

och med detta kan man fråga sig i vilken utsträckning köplagens regler är illa 

lämpade att appliceras på entreprenadförhållanden, om det gäller en övervägande 
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del av lagens paragrafer eller bara några få. Om det bara rör sig om en handfull 

paragrafer, är det kanske ändå inte helt olämpligt att ändå tillämpa köplagen, om 

tvisten i fråga inte berör de regler som, reglerar de största skillnaderna köp och 

entreprenad emellan. Men vilka dessa regler är vet vi inte, förutom reglerna om 

hävning. Man kan i och med detta även tänka sig den motsatta utgången, att 

ingen av köplagens regler borde tillämpas analogt vid entreprenadrättsliga tvister 

då det står klart att köp på olika punkter skiljer sig så pass mycket från 

entreprenad att köplagen knappast kan ses som det lämpliga valet.     

     Rådberg poängterar i inledningen till sin artikel från 2013, ”Risk enligt AB04. 

HD skriver om AB och skriver om AB” i Juridisk Tidsskrift, att skälet till varför 

lagstiftaren undantagit entreprenad från köplagens tillämpningsområde, är att de 

förhållanden som föreligger vid entreprenad skiljer sig ”påtagligt” från de som 

föreligger vid köp. Den påtagliga skillnaden, enligt Rådberg, är att entreprenad, 

till skillnad från köp, gäller varor och tjänster i kombination och att det vid 

entreprenad inte finns någon färdig produkt vid avtalets ingående.
93

 Detta tycks 

vara de enda klara skäl som föreligger för undantagandet av avtal reglerande 

byggentreprenad från köplagens tillämpningsområde. I vilken utsträckning 

analogier till köplagen ska göras, måste därmed falla på domstolen att besluta 

om. Detta är just vad HD gör i ovan nämnda rättsfall, då de väljer att tillämpa 

den dispositiva rätt som ”annars skulle vara tillämplig”, och därefter drar 

analogier till köplagen. Men är detta verkligen korrekt? Att analogier ska dras till 

köplagen måste anses givet, då konsumenttjänstlagen antagligen inte kan förse 

domstolen med tillfreddsställande lösningar, efersom konsumentskyddsaspekten, 

vilken lagen vilar på, inte föreligger vid entreprenadförhållandet. Frågan blir 

snarare i vilken utsträckning analogier till köplagen kan ske och bör ske, när det 

står klart att entreprenad är undantaget lagens tillämpningsområde på grund av de 

klara skillnaderna avtalstyperna emellan. Förutom hävningsfrågan tycks det inte 
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föreligga något klart svar på när köplagen de facto inte bör tillämpas och 

analogier därmed inte göras. 

6 Tolkning av AB04 och AB92 

När entreprenadrättsliga tvister uppkommer beträffande tolkning av regler eller 

begrepp i de av parterna tillämpade standardavtalet, står det klart att bristen på 

lagstifting innebär en rad olika komplikationer. Till detta förekommer det ännu 

en begränsande aspekt för tvistelösning inom detta juridiska område: det saknas 

omfattande praxis. Det främsta skälet för detta är det faktum att nästan alla 

entreprenadrättsliga tvister tidigare avgjordes genom skiljeförfarande i enlighet 

med de regler som standardavtalet angav.
94

 Detta har i sin tur resulterat i en 

isolering av entreprenadrätten som onekligen kommit att påverka domstolens 

möjlighet att på ett effekivt sätt och i enlighet med standardavtalens uppbyggnad 

och den kutym branschpraxis ger uttryck för, lösa de tvister vilka idag blir 

föremål för prövning i allmän domstol. Det faktum att skiljeförfarande var det 

främsta valet vid tvistlösning, är enligt min mening till stor nackdel för 

utvecklandet av rättsområdet och tillämpningen av entreprenadrättsliga 

standardavtal. Att det föreligger en rad beslut som aldrig publiceras och vars 

argument och tolkningssystematik inte kommer domstolen till del, innebär att 

nya metoder för tvistelösning på området i fråga måste skapas. Att det rent 

faktiskt föreligger flera avgöranden som skulle vara till stor hjälp för allmän 

domstol vid tolkingsproblematiken, men att dessa inte kommer allmänheten till 

del, är onekligen vanskligt. Man skulle kunna likna dessa skiljeavgöranden vid 

något slags skråväsen som inte existerar i offentliga sammanhang men som ändå 

finns någonstans, levandes ett eget liv bortom Högsta domstolens argumentation. 
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6.1 Högsta domstolen och tolkningsförfarandet 

Högsta domstolen har under de senste åren i en rad olika avgöranden kommit att 

ge uttryck för en ny syn på tolkning och utfyllnad av standardvillkor vid 

entreprenadrättsliga tvister. Dessa rättsfall har kommit att  uppmärksammas 

bland ett antal civilrättsjurister vars skepsism gentemot Högsta domstolens 

argumentation, rättstillämpning och tolkingsmetoder av standardavtal varit stor. 

Ett av dessa rättsfall, det första i sitt slag beträffande Högsta domstolens 

förhållningssätt till tolkning av i AB04 är NJA 2012 s 597, är den så kallade 

”Fortum-domen”.   

6.1.1 Fortumdomen- HD:s startskott 

Beställaren Fortum ingick avtal med Vägverket (idag Trafikverket) i rollen som 

entreprenör, beträffande byggandet av ett kraftverk. Entrepenaden var en 

utförandeentreprenad och det aktuella standardavtalet parterna emellan var 

AB92, föregångaren till AB04. Vägverket, som ansvarade bland annat för 

byggandet av vattenvägar till kraftverket, kom att försenas i sitt arbete, vilket var 

en bidragande faktor till en total försening av entreprenaden med hela 13 veckor. 

Även en annan sidoentreprenör bidrog till försening av idrifttagandet på grund av 

sen leverans av en generator. Denna försenade leverans innebar att Vägverket 

inte hade möjlighet att påbörja vissa gjutarbeten som de ansvarade för 

beträffande infogandet av generatorn i fråga. Frågan i målet var om Vägverket 

var skyldigt att utge förseningvite till Fortum på grund av dröjsmål. Högsta 

domstolen fastställde att Fortum hade rätt till förseningsvite beträffande dröjsmål 

av byggandet av vattenvägarna i enlighet med 5 kap. 1 § AB92 (numera 5 kap. 3 

§ AB04) som lyder ”en beställare har rätt till vite om entreprenören överskrider 

den kontraktstid som gäller för entreprenörens arbeten.” Härtill förekommer en 

rad olika undantag, vilka ger entreprenören rätt till förlängning av kontraktstiden, 

vilka bland annat återges i 4 kap. 2 § A 92. Bestämmelsen i 2 § ska sammanläsas 

med 3 § i samma kapitel, då denna paragraf preciserar de omständigheter vilka 
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föranleder tidsförlängning. Någon närmare genomgång av dessa regler kommer 

inte att ges här. 

      Det tvistiga i målet var dock inte om rätten till tidsförlängning förelåg 

beträffande vattenvägarna (det gjorde det inte), utan huruvida förseningsvite även 

kunde göras gällande beträffande Vägverkets gjutningsarbete av generatorn. 

     Beträffande gjutningsarbetet poängterar Högsta domstolen i domskälen att 

parterna valt att ändra tillämpningen av vitesklausulen i 5 kap. 1 § AB92, vilken i 

detta fall hade inneburit att Vägverket haft en skyldighet att betala Fortum 

förseningsvite för den tid Vägverket överskred kontraktstiden, trots att 

förseningen inte var en följd av vattenvägsarbetet utan orsakad av en annan 

sidoentreprenörs dröjsmål. Ändringen av vitesklausulen fick följande innehåll  

”vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett 

belopp av 300 000 kronor för varje påbörjad vecka … varmed idrifttagningen av 

kraftverket … blivit fördröjd”.
95

  

     Hur denna ändring ska förstås är vad Högsta domstolen i målet försöker 

utröna och det är i och med detta som domstolen ger uttryck för vad som blivit 

tongivande beträffande tolkning av entreprenadrättsliga tvister där parterna valt 

att tillämpa standardavtal. Högsta domstolen uttalar bland annat att det inte 

föreligger några omständigheter utöver själva kontraktstexten som kan bidra till 

att klargöra hur parterna vid avtalstidpunkten avsåg att klausulen skulle 

uppfattas. Efter en något hastig och haffsig genomgång av traditionell 

avtalstolkning, där ingen ledning tycktes komma ur varken ordalydelsen eller av 

avtalets systematik, kom domstolen fram till slutsatsen att det naturliga för 

bestämmandet av avtalsinnehållet är att utgå från vad som gäller enligt dispositiv 

rätt.
96
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6.1.2 Zürichdomen 

I rättsfallet NJA 2013 s. 271, ingick Uppsala kommun ett entreprenadavtal med 

Läckeby Water AB, avseende maskinarbeten. Det aktuella standradavtalet för 

entreprenaden var AB92 och Peab var generalentreprenör
97

 för byggnadsarbetet 

och kom i enlighet med detta att ses som beställare i förhållande till Läckeby. 

Peab, i enlighet med avtalet, övertog därmed kommunens rättigheter och 

skyldigheter gentemot Läckeby. I samband med idrifttagandet utförde Peab en 

rad funktionskontroller då en översvämning av verket kom att ske och det 

uppkom skador på de arbeten som utförts av Läckeby. Läckebys 

försäkringsbolag, Zürich, ersatte emellertid Läckeby för skadorna, men krävde 

att Peab skulle ersätta Zürich för försäkringspengarna som de utbetalat till 

Läckeby. Zürich anförde i första hand att Peab skulle ersätta dem i enlighet med 

5 kap. 4 § AB92 2 st, vilket innebar att Peab skulle komma att bli 

skadeståndsskyldiga oberoende av vållande till skadan. Efter en kortare 

regogörelse av åberopad bestämmelse, går Högsta domstolen in på ”allmänt om 

tolkning av AB92”. Här skriver domstolen att  vid tolkning av entreprenadavtal, 

som inte är reglerade i lag, måste fokus riktas på bakomliggande faktorer. Att 

AB92 har förhandlats fram mot bakgrund av allmänna obligationsrättsliga 

principer och köplagens regler och att det därför är naturligt att tolka villkoren i 

ljuset av den dispositiva rätt som annars hade kommit att tillämpas.
98

 Några av 

dessa obligationsrättliga principer kommer till uttryck i köplagens regler. Detta 

blir således utgångspunkten för tolkningen då domstolen, i brist på gemensam 

partsavsikt, istället tittar på avtalets systematik, om detta kan ge ledning för hur 

bestämmelsen ska tolkas. I samband med detta uttalande hänvisar domstolen till 

NJA 2012 s. 597, där detta uttalande för första gången kommer till uttryck. 

Högsta domstolen poängterar även att man vid vissa villkor måste beakta 

entreprenadavtalets speciella drag som skiljer sig från de vid köp. Någon 
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utveckling av detta stadgande sker dock inte. Det enda vi med säkerhet vet är att 

hävningsreglerna i köplagen inte bör tillämpas vid entreprenad, då detta 

uttryckligen stadgas i förarbetena till nya köplagen.
99

 

     Här kan nu konstateras att Högsta domstolen i och med uttalandet att 

”allmänna obligationsrättsliga principer vilka är aktuella vid tolkning av 

entreprenadavtal som återfinns och regleras i köplagen” skapat en 

tolkningsmetod med köplagens regler som det givna valet för konfliktlösning 

utan att nämna att byggentreprenader de facto är undantagna från lagens 

tilllämpningsområde.  

6.1.3 Felavhjälpandedomen 

I rättsfallet NJA 2014 s. 460 träffades 2007 avtal mellan parterna 

Byggnadsfirman AB (Byggnadsfirman) och Det Andra Bolaget House Sweden 

AB (Andrabolaget), om totalenentreprenad avseende uppförandet av en byggnad 

för industri och handel. Byggnadsfirman skulle enligt avtalet utföra 

konstruktions- och byggnadsarbeten bland annat beträffande en betongplatta. 

Byggnadsfirman väckte talan mot Andrabolaget och yrkade att detta skulle utge 

ersättning om 1 miljon kronor avseende vissa ändrings- och tilläggsarbeten. Det 

för parterna tillämpade standardavtalet var ABT94, som idag har ersatts av 

ABT06 och reglerar totalentreprenader, tillskilland från AB04 som reglerar 

utförandeentreprenader. De i tvisten aktuella reglerna var 7 kap. 25 och 26 §§, 

vilka reglerar avhjälpande av fel. I 25 § stadgas att entreprenören har en rätt men 

även en skyldighet att avhjälpa det som kommit att antecknas som fel i 

beskitningsutlåtandet samt sådant som beställaren anser utgöra fel och som 

skriftligen har på visst sätt har blivit påtalat. I denna paragraf kommer således 

huvudregeln beträffande entreprenörens avhjälpande till uttryck. I 26 § stadgas 

dock undantag från denna huvudregel. Sammanfattingsvis stadgar undantaget att 

entreprenören är inte skyldig att avhjälpa felet om det föreligger ett fel som inte i 
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väsentlig grad påverkar entreprenadens bestånd, utseende eller möjligheten att 

använda objektet på ändamålsenligt sätt. Istället har beställaren rätt till avdrag på 

entreprenadsumman.  

     Beträffande själva tolkningsfrågan i målet, som utgjordes av vad som gäller 

om beställaren inte kan eller vill avhjälpa ett väsentligt fel som vid besikting 

konstaterats föreligga, om beställaren har rätt till ersättning för beräknade 

avhjälpandekostander eller rätt till avdrag på entreprenadsumman. Högsta 

domstolen kom ganska snart fram till att någon ledning om vad parterna läst in i 

bestämmelserna inte förelåg om man tittade på individuella förhållanden. Högsta 

domstolen gick således vidare med tolkningsförfarandet och poängterade att 

nästa steg var att utröna det omtvistade villkorets ordalydelse genom att man 

tittade på avtalets systematik när utrymme för tolkning av ordalydelsen saknas. 

Även här tar det stopp för Högsta domstolen, som konstaterar att tolkning måste 

ske i ljuset av den dispositiva rätten med hänvisning till NJA 2013 s. 297 p.7. 

Dock tillägger domstolen i samband med denna hänvisning något, vilket inte 

gjorts i tidigare rättsfall, nämligen att den dispositiva rättens genomslagskraft kan 

behöva begränsas i vissa fall och särskilt då avtalskontexten inte ger någon 

ledning för tolkning samtidigt som den dispositiva rättsregeln passar illa i 

avtalssystemet.
100

 Domstolen tillägger även att det måste göras en övergripande 

rimlighetsbedömning som kan innebära att en avtalslucka fylls med en till det 

specifika avtalet tillpassad regel. Domstolen påpekar även, liksom i 2013 års fall, 

att man vid fastställandet av den dispositiva rätten för denna typ av avtal, får söka 

vägledning i allmänna obligationsrättsliga principer och närliggande avtalstyper. 

Sist, men inte minst, påpekar domstolen att av särskilt intresse vid val av 

dispositiv rätt är köplagens regler, men att det här rör sig om två olika avtalstyper 

och att man måste beakta entreprenadavtalets speciella drag, vilket även detta 

konstaterades i 2013 års fall. Detta tycks ha blivit de standardargument som 
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Högsta domstolen använder då den väljer att tolka entreprenadrättsliga tvister 

utifrån köplagens regler. Det tycks, enligt min uppfattning, föreligga en stark 

tendens hos domstolen att  vilja använda dessa reservationer för att ”ha ryggen 

fri” och kunna fortsätta med tvistelösningen utifrån regler som egentligen inte 

passar särskilt väl alls. Dessutom måste man ifrågasätta om obligationsrättsliga 

principer verkligen är detsamma som köplagen? Att Högsta domstolen 

poängterar skillnaderna mellan köpavtalet och entreprenadavtalet och att dessa 

måste beaktas vid tolkning enligt den dispositiva rätten, är inte detsamma som att 

rent faktiskt beakta dem. I NJA 2014 s. 960 sker dock jämförelser mellan den 

faktiska innebörden av de i ABT94 aktuella reglerna och deras motsvarighet i 

köplagen, vilket klart är ett steg i rätt riktning. Den lösning man sedan valde efter 

jämförelsen av ABT96 7 kap, 26 § och den dispositiva rätten, efter en allmän 

rimlighetsbedömning, var att låta entreprenadavtalets särart avgöra hur tolkning 

skulle ske. Dock förblir analogierna till köplagen ett faktum och frågan 

beträffande i vilken utsträckning detta bör vara fallet och vad som egentligen är 

rimliga analogier, kvarstår.    

6.2 ”Traditionell” tolkning av AB04  

Huruvida det faktiskt förelegat en allmän tolkning av AB04 råder det skilda 

meningar om, men det anses dock ha funnits särskilda förfaringssätt för hur 

tolkning bör ske inom entreprenadrätten och i synnerhet tolkning av AB04, som 

inte gäller för hur standardavtal rent allmänt ska tolkas och som kommit till 

uttryck i diverse skiljedomar inom entreprenadområdet.
101

 Vid tolkning av AB04 

har man i skiljdedomsavgöranden utgått från äldre versioner av avtalet, 

kommentarer till dessa samt motiven till avtalets föregångare. Att man valt denna 

typ av tillvägagångssätt vid utrönandet av hur avtalet ska tolkas, kan ses som ett 

uttryck för den svenska juridiska metoden, att söka svaret på det juridiska 
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problemet i förarbeten.
102

 Då det saknas lagstiftning på området, har det därmed 

inte funnits någa rättsliga avgöranden eller propositioner att hämta vägledning 

från och motiven kom därmed att spela en avgörande roll. Viktigt att komma 

ihåg är dock att AB04 utformats av BKK, en branschorganisation, och avtalet är 

ett så kallat agreed document och ett samarbete mellan olika branschintressen. 

De organisationer som tillsammans utgör BKK är de främsta aktörerna inom det 

entreprenadrättsliga området och det är deras intressen som motiven till AB04 

reflekterar. Denna situation har kommit att resultera i en ställning som kan liknas 

vid en lagstiftande roll för BKK, då företrädarna för entreprenadbranschen givits 

möjlighet att uttrycka sin syn på hur bestämmelserna i AB04 bör tolkas, vilket i 

praktiken kommit att jämställas med förarbeten.
103

  BKK har även på sin hemsida 

publicerat ”uttalanden” i flera tolkningsfrågor. Den traditionella tolkningen av 

AB04 kan sammanfattas som branschinriktad med ett starkt inflytande av hur 

BKK ansett att en viss bestämmelse ska tolkas. Det kan knappast anses korrekt 

att så stor vikt läggs vid avtalsförfattarnas avsikt, när det är avtalsparternas avsikt 

som är avgörande för tolkningensfrågan. Att ge BKK detta spelrum måste starkt 

ifrågasättas, då de varken innehar en lagstiftande roll eller är part i avtalet. Vad 

BKK anser att bestämmelser i AB04 de facto reglerar och hur dessa ska tolkas 

kan självfallet vara av betydelse för förutsebarheten vid tillämpande av AB04, 

men att låta denna branschorganisation dominera ett rättsligt område måste starkt 

ifrågasättas. Huruvida svaret på denna problematik är att Högsta domstolen 

uteslutande tillämpar den dispositiva rätt som inte reglerar entreprenadrättsliga 

spörsmål eller ej, återstår dock att se. Vid tillämpandet av denna nya 

tolkningsmetod, liksom vid traditionell tolkning, riskerar entreprenadrätten ändå 

att falla mellan lagstiftarstolarna och förbli ett oreglerat rättsområde.                 
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6.3 En ”ny” tolkningsmetod 

Genomgången av rättsfallen ovan klargör den metod Högsta domstolen kommit 

att fastställa som gällande vid tolkning av standardvillkor i entreprenadavtal. 

Tolkningsmetoden vid entreprenadavtal ska enligt Högsta domstolen vara 

densamma som vid tolkning av avtal i allmänhet och detta är just vad domstolen 

tillämpar. I första hand ska den gemensamma partsavsikten fastställas eller om 

det föreligger några omständigheter utanför avtalet som kan komma att ge 

uttryck för vad parterna avser. Detta är onekligen svårt och kanske till och med 

omöjligt, då parterna oftast bifogar standardavtalet utan att någon närmare 

diksussion avseende bestämmelsernas faktiska innebörd sker. Om någon 

gemensam partsavsikt inte kan utrönas, riktas tolkningen mot den aktuella 

bestämmelsens ordalydelse. Även här stöter domstolen på problem, men stadgar 

att vägledning kan hämtas genom att titta på systematiken i AB04, eftersom 

bestämmelserna utgör ett sammanhängande system. Det är i detta hänseende 

Högsta domstolen fastställer en metod vilken måste ifrågasättas. Domstolen 

hävdar att AB04, som har utformats med obligationsrättsliga principer och med 

köplagen som bakgrund, måste tolkas i ljuset av den dispositiva rätt som annars 

skulle vara tillämplig för denna typ av avtal.  

     Detta är den inställning som domstolen i sina domskäl genomgående står fast 

vid och som kommit att föranleda tolkning i ljuset av den dispositiva rätten. 

Dock nämner Högsta domstolen aldrig att den dispositiva rätt som annars skulle 

vara tillämplig är just köplagens regler och helt slentrianmässigt dras analogier 

till en lag som uttryckligen undantar denna typ av avtal från dess 

tillämpningsområde. Ännu mer anmätkningsvärt är att Högsta domstolen aldrig 

motiverar varför den dispositiva rätten är detsamma som köplagen eller i vilken 

utsträckning tolking enligt denna lag generellt bör ske. Domstolen framhåller 

förvisso i NJA 2013 s. 271, att det kan finnas anledning vid vissa villkor att 

beakta entreprenadrättens speciella drag. Här kan det konstateras att det saknas 
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något i Högsta domstolens argumentation. Att det ”naturliga” är att tolka denna 

typ av avtal i ljuset av köplagen måste ske under andra förutsättningar än de som 

domstolen ger uttryck för. Då entreprenad är undantagen köplagens 

tillämpningsområd, på grund av entreprenaders speciella karaktär, måste Högsta 

domstolen göra en bedömning i varje enskilt fall om den tvist som föreligger 

lämpligen kan lösas med ananlogier till köplagen eller om lagens bestämmelser 

beträffande konfliktens karaktär i fråga skiljer sig i för stor utsträckning. Om 

Högsta domstolen gör en bedömning av detta slag i det enskilda fallet, framgår 

dock inte.  

     Vid den ”traditionella” tolkningsmetoden som tidigare begagnades vid 

entreprenadtvister, lades fokus inte på den dispositiva rätten i samma usträckning 

som idag, då Högsta domstolen nästan uteslutande fokuserar på bestämmelsernas 

ordalydelse och att tolka dessa i ljuset av den dispositiva rätten. Ingvarson och 

Utterström kristiserar detta i sin artikel i SvJT, Hd:s intåg i entreprenadrättens 

slutna rum, där de belyser domstolens tendens att trots bestämmelsers otydliga 

ordalydelse och avvikelser från den dispositiva rätten, det ändock går att finna en 

lösning enligt dispositiv rätt med stöd av ”allmänna rimlighetsöverväganden”.
104

 

Enligt den ”traditionella” tolkningen valde man istället att lägga stor vikt vid 

BKK:s avsikt för hur en regel skulle tolkas. Ingvarson och Utterström poängterar 

även att det inte i ett enda av dessa tre rättsfall har det förekommit någon 

hänvisning till något av BKK:s motivuttalanden. Domstolens allmänna 

inställning till motivutlåtanden beträffande tidigare versioner av AB04 är oklar. 

Detta nya förfaringssätt, att enbart utgå ifrån dispositiv rätt, tycks hålla i sig.
105
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7 Diskussion 

Det råder idag stora oenigheter beträffande synen på entreprenad som 

självständig avtalsform och hur tolkning av det entreprenadrättsliga 

standardavtalet, AB04, vid tvist bör ske. Exemplen ovan illusterar två sidor av 

samma mynt. Å ena sidan föreligger tolkningsproblematiken, ett resultat av att 

det saknas lagstiftning på det entreprenadrättsliga området. Å andra sidan 

förekommer avsaknaden av lagstiftning. Dessa två företeelser är beroende av 

varandra, att åtskilja dem är inte möjligt. Vidare förekommer ytterligare en 

aspekt som har betydelse för tolkningsproblematiken, nämligen den roll BKK 

givits i tidigare avgöranden, att fritt uttala sig om hur tolkning av AB04 bör ske, 

något som onekligen påverkar dagens tokningsmetod då Högsta domstolen valt 

att istället enbart utgå från dispositiv rätt. I detta avsnitt kommer den problematik 

som föreligger vid tolkningsfrågan och vid frågan om entreprenad som 

sjävständig avtalsform och hur dessa är beroende av varandra att diskuteras 

närmare. 

     Hur tolkning av AB04 ska ske tycks idag skilja sig från den traditionella 

tolkningsmetod som tidigare förelegat. I ovan angivna rättsfall står det klart att 

Högsta domstolen anammat en tolkningsmetod som uteslutande tar sikte på den 

dispositiva rätten som ”annars hade kommit till tillämpning”. Högsta domstolen 

stadgar även att tolkning ska ske utifrån allmänna obligationsrättsliga principer 

och valet av dispositiv rätt faller i och med detta på köplagen. Till att börja med 

måste det ifrågasättas om allmänna obligationsrättsliga principer verkligen är 

detsamma som köplagens regler. Vid en första anblick kan detta kanske anses 

som en rimlig slutsats, men då köplagen uttryckligen undantar entreprenad från 

dess tillämpningsområde, rimmar detta onekligen illa i parktiken, något som 

kritiserats av bland annat både Vahlén och Rådberg. Det förekommer dock inga 

klara skäl i förarbeten eller doktrin till varför entreprenad är undantagen 

köplagen mer än att man i propositionen till nya köplagen uttryckt att lagen var 
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”mindre lämpad att reglera konfliktsituationer av ifrågavarande slag”.
106

 Det enda 

självklara skälet till undantagandet som finns angivet, är att hävningsreglerna i 

köplagen inte lämpar sig för entreprenadsituationer, då man vid 

entreprenadsituationer alltid försöker undvika hävning.
107

 Detta är definitivt ett 

gott argument, men det saknas ytterligare argumentation för att tillämpning inte 

kan ske beträffande resterande regler i köplagen. Möjligtvis att detta kan vara vad 

Högsta domstolen utgår ifrån, att ett undantagande av byggentreprenad föreligger 

enligt köplagen, men att det inte kan ses som uttömmande, då hävning ges som 

enda specifika situation, och att det i och med detta är fritt fram att dra analogier 

till den dispositiva rätten i situationer där det passar.   

     I detta hänseende blir det aktuellt att titta på köplagen ur en historisk aspekt. 

Kanske att den rådande tolkningsmetoden kan tänkas bygga på den gamla 

inställningen om 1905 års köplag som allomfattande med ett brett 

tillämpningsområde, vilket spänner över inte bara klassiska köptransaktioner utan 

även över andra avtalstyper. Almén belyser bland annat att det krävdes, för att 

arbetsbetinget skulle falla in under äldre köplagens tillämpningsområde, att det 

rörde sig om ett förfärdigande eller tillverkning av ett helt nytt föremål och inte 

lagning eller bearbetning av ett redan existerande föremål, och att takläggning 

och inkorporering av till exempel trappor i hus, därmed inte kunde anses falla in 

under denna smala utvidgning av köplagen.
108

 Almén, liksom Vahlén och 

Rådberg, har även uttryckt skepsism gentemot tillämpningen av den nya, liksom 

den gamla köplagen vid entreprenad, trots avsaknaden av lagstiftning.  Det tycks 

kort sagt inte föreligga något större utrymme för tillämpning av 

entrepreadrättsliga spörsmål  i enlighet med köplagens regler, men trots detta 

sker det ändå. Då det saknas lagstiftning ges inte många alternativ och det 

självklara valet vid tolkning av avtal faller självfallet på köplagen, då denna, som 
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Högsta domstolen formulerar det i Zürichdomen, ger uttryck för ”allmänna 

obligationsrättsliga principer”.
109

 Men i vilken utsträckning detta uttalande kan 

tillskrivas någon egentlig sanning, förblir oklart. Obligationsrättsliga principer 

kommer defintivt till uttryck i köplagen, men att dessa principer och lagen skulle 

ge uttryck för samma sak kan inte anses riktigt.  

     Denna nya tolkningsmetod, som fastslås av Högsta domstolen i ovan 

redovisade rättsfall, innebär ett klart fokusskifte från tidigare ”traditionell 

tolkning”, där motiven till AB04 och BKK:s avsikt beträffande hur tolkning av 

avtalet bör ske, stod i fokus.
110

 Detta måste ses som ett steg i rätt riktning. Att 

BKK till att börja med tilläts skaffa sig detta utrymme och uttala sig i 

tolkningsfrågor kan inte annat än starkt ifrågasättas. Sundberg anser att man bör 

erkänna typavtalsförfattare såsom lagstiftare i teknisk mening, men självfallet 

inte i egentlig mening. Men vilken status kan man egentligen tillerkänna AB04 

på området, då ordet ”lag” knappast får användas? Avtalet är ett agreed 

document som framtagits av en ideell förening, vilken egentligen är en 

intresseorganisation. (Att BKK är en intresseorganisation innebär dock inte att de 

inte värnar om entreprenadrättsliga intressen, snarare tvärtom.) AB04 har 

utformats med branschen i åtanke, avtalet ska vara lättolkat och lätt att ta till sig 

för de entreprenörer som kontinuerligt brukar avtalet. Dock har BKK, som är 

avtalets utformare, kommit att erhålla en roll i det svenska rättssystemet som de 

aldrig borde fått. BKK har givits möjlighet att i domstol uttala sig beträffande hur 

Allmänna bestämmelser och däribland AB04 ska tolkas. Detta måste ses som 

fulkomligt felaktigt. Till att börja med är BKK inte en myndighet och har ingen 

lagstiftande  roll, dvs vad de avsett med hur diverse paragarfer i avtalet ska tolkas 

har ingen egentlig bindande verkan eller någon faktisk rättsligt tyngd. Vidare är 

BKK inte part i avtalet. Även om standardavtal har kommit att tillämpas mellan 
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två parter innebär detta inte att BKK är delaktig. Att BKK i detta läge uttalar sig i 

domstol beträffande hur delar av standardavatalet ska tolkas, skulle de facto 

kunna ses som uttryck för en partsvilja, något som de inte äger rätten att uttrycka, 

då de inte är avtalspart. Avtalsfrihet råder, men detta innebär inte att BKK kan 

uttrycka partsvilja enbart för att de faktiska parterna valt att tillämpa 

standardavtal istället för att teckna ett särskilt avtal. Detta innebär vidare att BKK 

givits en roll de inte borde inneha och ett spelrum som snabbt måste minskas. 

Detta är något som Högsta domstolens nya tolkningsmetod kan komma att råda 

bot på. Huruvida detta fokusskifte istället bör ske genom tillämpning av illa 

passande dispositiv rätt kan än en gång ifrågasättas.  

     En positiv aspekt med denna nya tolknigsmetod är större förutsebarhet vid  

prövning av entreprenadrättsliga tvister. Då de flesta tidigare kommit att avgöras 

via skiljedomstol, har någon vedertagen praxis aldrig skapats och den inbördes 

praxis som existerat utom allmänhetens vetskap kommer inte längre tillmätas 

samma betydelse. Det i sin tur medför att man en gång för alla lyfter fram 

entreprenadrätten i öppen dager. Detta kan på lång sikt komma att innebära att 

civilrätten och entreprenadrätten närmar sig varandra, då Högsta domstolen 

numera prövar alltfler entreprenadrättsliga tvister. Den negativa konsekvensen av 

denna nya tolkingsmetod är att köplagen uttryckligen undantar entreprenad från 

dess tillämpningsområde. Köplagen är illa anpassad för att lösa de konflikter som 

kan komma att uppstå vid entreprenad och hävningsreglerna är ett exempel på 

detta, andra hjälpredor, tillika lagar, tycks inte finnas. Konsumenttjänstlagens 

lämplighet kan snabbt avskrivas, då lagen bygger på ett konsument- och 

näringsidkarförhållande. Att tillämpa denna lag istället skulle i praktiken inte 

fungera särskilt väl, då dess regler är färgade av konsumentskyddsspekten, vilket 

inte kan tillskrivas partsrelationen vid byggentreprenad. Den aspekten att 

köplagen utgör den enda tillämpliga dispositiva rättskällan och att civilrätten och 

entreprenadrätten kan komma att närma sig varandra i och med denna nya 
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tolkningsmetod, aktualiserar återigen behovet av entreprenad som självständig 

avtalstyp samt att lagstifta därom.  

     Det tycks onekligen föreligga olika inställningar om entreprenad anses utgöra 

en självständig avtalsform, vilket i sin tur tycks vara avgörande för frågan om  

lagstiftning. Ovan diskuterades detta bland annat utifrån Samuelssons och 

Mellqvists synvinklar, där Samuelsson starkt motsätter sig entreprenad såsom 

självständig avtalstyp då han anser att entreprenad saknar tillgång till en 

auktoritativ normkälla för att bundenhet ska kunna ske via utfyllnad, vilket enligt 

honom är fundamentalt för frågan om självständiga avtalstyper. Samuelsson 

hävdar även att begreppet avtalstyp bygger på obligationsrättsliga modeller som 

reglerar en viss typ av avtal, och att dessa modeller utgörs av vedertagna normer 

och att avsaknaden av lagstiftning i sig är skälet till varför entreprenadavtalet 

aldrig kan komma att erhålla status av självständig avtalstyp.
111

 Detta innebär 

dock inte att Samuelsson har rätt i sin argumentation, Mellqvist anser att 

Samuelssons slutsats beträffande entreprenad såsom avtalstyp och entreprenad 

såsom rättsområde knappast kan tillskrivas allmän giltighet, en slutsats jag delar. 

I och med detta kan Samuelssons argumentation knappast anses utgöra tillräcklig 

grund för att helt förkasta tanken av entreprenad som ett redan existerande 

rättsområde, oavsett förekomsten av lagstiftning eller inte. Avsaknaden av 

lagstiftning måste ses som ett resultat av undantagandet av entreprenad från 

köplagen och att entreprenadbranschen, genom framtagandet av Allmänna 

bestämmelser, kommit att isoleras från andra närliggande rättsområden varpå 

lagstiftning inte förefallit lika viktigt då området levt ett eget liv bortom det 

allmänna.
112

 Det förefaller i och med detta märkligt att med detta som bakgrund 

döma ut entreprenad som rättsområde och avtalstyp på grund av avsaknad av en 

auktoritativ normkälla vilket enligt Samuelsson är nödvändigt för bundenhet vid 
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utfyllnad då avtalstolkning sker. Följaktligen innebär detta att normbegreppet 

måste utvärderas och möjligtvis omvärderas, då inte enbart de normer vilka 

kommer till uttryck i lag bör anses inneha tillräckligt hög status för att utgöra 

akuktoritativa normkällor. Man måste snarare ställa högre krav på de normer som 

finns i de fall lagstiftning saknas. Men att erkänna Allmänna bestämmelser som 

lagstiftning kommer inte och borde inte ske, så problematiken beträffande 

avsaknaden av lagstiftning kvarstår, ett problem som  kommit att aktualiseras i 

och med att allt fler entreprenadtvister prövas i allmän domstol. Detta kräver en 

ny inställning till entreprenad såsom avtalstyp och rättsområde, då ett erkännande 

av entreprenad såsom självständig avtalstyp är av vikt, då indelandet av områden 

i avtalstyper innebär att man fyller annars rättstomma rum, något som kan anses 

föreligga i detta fall.   

     Ovan har även Sundbergs syn på nya kontraktstyper diskuterats och han lyfter 

bland annat fram den vikt begreppsbildning spelar för uppställandet av 

avtalstyper. Sundberg anför även att man måste se standardavtalsförfattaren som 

lagstiftare, trots att detta egentligen inte kan ske i faktisk mening och att 

standardavtalet därmed skulle jämställas med lag.
113

 Att Allmänna bestämmelser 

skulle komma att erhålla denna status har redan dementerats, men AB04 utgör 

den enda normkällan på området och då tolkning av avtalet kommit att ske 

utifrån BKK:s motivuttalanden, kan det knappast råda någon tvekan om att 

lagstifting snarare är att föredra. 

   Sammanfattningsvis kan här konstateras att problematiken beträffande 

tillämpningen av köplagen vid tolkning av AB04, avsaknaden av lagstiftning, 

BKK:s dominerande roll på området och skepsismen gentemot entreprenad 

såsom ett fakstiskt existerande rättsområde, kan ses som ett resultat av en 

splittrad civilrätt. Bertil Bengtsson diskuterar den svenska civilrättens splittring, i 

sin artikel med samma namn från 1991. I artikeln diskuterar han en rad 
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intressanta problem vilka kommit att återspeglas i den problematik som 

föreligger beträffande entreprenad och tolkning av AB04. Bengtsson poängterar 

bland annat att svenska rättsområden tidigare dominerades av vissa centrala lagar 

och att dessa ansågs ge uttryck för ”allmänna principer”, bland annat köplagen 

och avtalslagen utgjorde denna typ av dominerande lagar som ofta kunde 

tillämpas analogt.
114

 Detta tycks vara den inställning Högsta domstolen har idag 

beträffande tillämpningen av köplagen vid entreprenadtvister. Detta väcker i sin 

tur frågan om vad som egentligen är rimliga analogier och hur pass allmänna 

slutsatser kan domstolen egentligen dra. Då det saknas lagstiftning måste 

systematik och konsekvens vara av yttersta vikt för avgörande av tvister, inte 

bara ur en praktisk synvinkel men även för förutsebarheten. Konsekventa är 

Högsta domstolen beträffande tolkningsförfarandet, men förutsebarheten uteblir 

då denna nya tolkningsmetod innebär att entreprenadrätten kommer att ändras 

och indirekta omskrivningar av AB04 ske. Huruvida den nya tolkningsmetoden 

kommer att kvarstå eller inte återstår att se, avsaknad av lagstiftning, vidsträckt 

praxis och konsekvens vid tolkning av AB04 innebär onekligen ett hot mot 

rättssäkerheten och entreprenadrättens struktur. Då köplagen inte erbjuder 

tillräckligt tillfredsställande lösningar som den enda dispositiva rättskällan på 

området och då andra hjälpredor inte tycks finnas måste man ifrågasätta behovet 

av åtminstone en tjänstelag som kan fylla den funktion varken köplagen (eller 

konsumenttjänstlagen) idag lyckas med vid entreprenadtvister.               

    

8 Sammanfattande avslutning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka den dispositiva rättens inträde i 

entreprenad- och standardavtalsrättens hittills slutna sfär med fokus på tolkning 
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av standardavtalet AB04. I diskussionen har uppsatsens olika delar analyserats 

och därmed påvisat hur rättsläget ser ut idag beträffande köprätten och 

entreprenadrätten emellan. Det råder inget tvivel om att entreprenadområdet och 

köprätten delar många likheter, men det är främst skillnaderna som ofta gör sig 

påminda, inte minst då Högsta domstolen en gång för alla satt ned foten 

beträffande hur AB04 ska tolkas, det vill säga, i linje med dispositiv rätt. 

Huruvida tolkning av AB04 bör ske utifrån köplagens regler anser jag att det 

förligger goda argument för att starkt ifrågasätta. Det är inte lämpligt att dra 

analogier till en lag som uppenbart inte är anpassad för entreprendrättsliga tvister 

ifråga. Trots likheter köprätt och entreprenad emellan går det inte att frånkomma 

det faktum att entreprenad domineras av slaget tjänst, något som köplagen de 

facto inte reglerar. Entreprenad bör anses utgöra en egen avtalstyp och ett eget 

rättsområde, och undantagandet av entreprenad från köplagens 

tillämpningsområde utgör om något bevis för detta. Entreprenadavtalet bör 

därmed ses som avtal sui generis, vilket onekligen leder till ett behov av speciell 

lagstiftning, istället för de illa passande lösningar som köplagen erbjuder. 

Lagstiftning av entreprenad, eller i varje fall slaget tjänst, skulle inte enbart 

innebära en lösning på tolkningsproblematiken utan också minska det inflytandet 

BKK anskaffat sig på området. Kanske innebär denna nya tolkningsmetod att 

BKK:s möjligheter att uttala sig beträffande AB04, drastiskt minskar, vilket vore 

ett steg i rätt riktning. 

     Det kan här konstateras att trots alla nackdelar denna nya tolkningsmetod 

förvisso innebär för tillämpningen av AB04, har Högsta domstolen i och med 

sina avgöranden öppnat den juridiska sfären för en legitim entreprenadrätt och 

givit entreprenad en möjlighet att ta sin plats inom civilrätten, även om så sker 

genom tillämpning av dispositiv rätt. Vilken rättslig status entreprenad kommer 

att erhålla och om lagstiftning kommer att ske, återstår att se.    
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