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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten (fortsättningsvis ÄTA-arbeten) är en 

viktig och säregen del av entreprenadavtal.
1
 Eftersom det inte är möjligt för 

parter i entreprenadavtal att vid tiden för avtalets ingående exakt bestämma 

entreprenadens omfattning och detaljer, är det nödvändigt att i avtalet reglera 

hur parterna ska komma överens om ÄTA-arbeten, d.v.s. hur sådana arbeten 

ska beställas, genomföras och vilken ersättning entreprenören har rätt till.  

ÄTA-arbetena kan bli omfattande och i hög grad påverka det ursprungligen 

avtalade priset. Det är vanligt att parternas avtal föreskriver att ÄTA-arbeten 

ska godkännas skriftligen av en särskilt angiven person hos beställaren. Det är 

således fråga om ett avtalat formkrav.  

I praktiken inträffar ofta att parterna inte iakttar de avtalade formkraven. ÄTA-

arbeten utförs alltså utan att den angivna personen hos beställaren skriftligen 

har gett sitt godkännande. Istället kan parternas representanter på arbetsplatsen 

ha kommit överens om att ÄTA-arbeten ska utföras. Ibland händer det att bes-

tällaren vägrar att betala för entreprenörens ÄTA-arbeten med hänvisning till 

de avtalade formkraven. Denna uppsats kommer att behandla i vilken mån 

entreprenören kan få rätt till ersättning trots att de avtalade formkraven inte har 

uppfyllts. 

1.2 Syfte 

Som kommer att framgå i den vidare framställningen, har i juridisk doktrin 

flera författare hävdat att det vore alltför formalistiskt att neka en entreprenör 

betalt för utfört arbete på grund av att parterna inte följt ett avtalat formkrav. I 

doktrinen finns emellertid endast få djupgående analyser av problemet. Syftet 

med uppsatsen är att visa på vilka rättsliga grunder ersättningsfrågan vid ÄTA-

arbeten i kommersiella entreprenadförhållanden kan avgöras och att analysera 

hur HD kan tänkas avgöra ett fall där entreprenören begär ersättning för ÄTA-

arbeten trots att de avtalade formkraven inte iakttagits. Uppsatsen analyserar å 

                                                           
1
 Benämningen ÄTA-arbeten återfinns bl.a. i begreppsbestämningarna till AB 04 och är 

allmänt vedertagen inom entreprenadrätten. 
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ena sidan beställarens intresse av skydd mot överraskande ersättningsanspråk 

från entreprenören och å andra sidan entreprenörens intresse av att få betalt för 

utfört arbete.  

1.3 Metod och material 

1.3.1 Allmänt om metod 

Jag har använt mig av den rättsdogmatiska metoden. Detta innebär att jag har 

analyserat de rättskällor som är relevanta för frågeställningen. Frågan om vil-

ken verkan avtalade formkrav har och i vilken mån en entreprenör har rätt till 

ersättning för ÄTA-arbeten när formkrav inte följts saknar svar i lagstiftningen. 

Följaktligen finns heller inte förarbeten att hämta direkt vägledning ur. Jag har 

därför i hög grad baserat min analys på rättspraxis, standardavtal i entreprenad-

branschen, doktrin och internationella avtalsinstrument. Nedan beskriver jag 

närmare hur jag förhållit mig till dessa rättskällor. Med hänsyn till det oklara 

rättsläget får uppsatsen till stor del ett argumentativt innehåll, där olika gene-

rella avtalsrättsliga principer analyseras och ställs mot varandra. Detta sker i 

ljuset av entreprenadavtalets speciella natur och de bakomliggande intresse-

konflikterna.
2
 Även om uppsatsen blir argumenterande, är tanken inte att driva 

en de lege ferenda-diskussion, utan att i möjligaste mån utreda gällande rätt. 

1.3.2 Rättspraxis 

Det finns inget fall från Högsta domstolen som ger vägledning till hur avtalade 

formkrav om ÄTA-arbeten ska behandlas, vilket till stor del beror på att 

entreprenadtvister ofta avgörs genom skiljeförfaranden. Jag uppmärksammar 

vissa skiljeavgöranden, men de är ofta sekretessbelagda och därför svår-

åtkomliga. Rättskällevärdet av skiljedomar är lågt. Skiljedomar är inte norme-

rande för andra domstolar eller skiljenämnder. Skiljeförfarandet sker enbart i 

en instans och att det är svårt att veta exakt vad som har åberopats av parterna 

samt vilken relevans detta har haft för utgången. Detta gör sig särskilt starkt 

gällande vid sådana skiljedomar som inte är offentliggjorda utan enbart har 

refererats i juridisk litteratur. De flesta skiljedomar offentliggörs inte, vilket gör 

det svårt att dra några generella slutsatser från de fall som offentliggjorts eller 

                                                           
2
 Se ovan avsnitt 1.2. 
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refererats. För varje offentlig skiljedom med en viss utgång kan det finnas ett 

antal sekretessbelagda fall med liknande omständigheter där utgången blivit 

den motsatta.  Trots att skiljedomar har lågt rättskällevärde uppmärksammar 

jag sådana i uppsatsen i syfte att illustrera hur skiljemän resonerar och hur 

problemen kan se ut i praktiken. 

Det finns viss hovrättspraxis, som jag har beaktat. Även hovrättsavgöranden 

har lågt rättskällevärde. De ger inte avgörande vägledning till hur HD skulle 

komma att avgöra en tvist rörande entreprenörens rätt till ersättning när avta-

lade formkrav åsidosatts, men tjänar som illustration för vilka praktiska pro-

blem som kan uppkomma och hur en domstol kan resonera för att lösa dem. 

Detsamma gäller beträffande utländska domar. De har mycket begränsat värde 

som rättskälla i Sverige men de omständigheter och resonemang som legat till 

grund för utgången i de aktuella fallen kan tjäna som inspirationskälla för en 

svensk domstol.
3
 

1.3.3 Standardavtal 

I entreprenadbranschen är standardavtalen AB 04 och ABT 06 vanligt före-

kommande. Liksom vid de flesta former av standardavtal gäller som krav för 

dess tillämplighet att parterna inkorporerat standardavtalet i sitt avtals-

förhållande.
4
 Även om standardavtal inom entreprenadbranschen är vanligt 

förekommande, och i frånvaro av lagstiftning på området är särskilt betydelse-

fulla, förekommer att parterna inte inkorporerat något standardavtal, eller av-

talar specifikt om vissa bestämmelser i sitt individuella avtal.
5
 Särskilt mot 

bakgrund av frånvaron av lagstiftning i kommersiella entreprenadförhållanden, 

kan diskuteras om de principer som kommer till uttryck i dessa frekvent tilläm-

pade standardavtal är allmängiltiga inom entreprenadförhållanden, d.v.s. om de 

gäller utan att parterna inkorporerat dem i sitt individuella avtal. Det råder 

olika uppfattningar om framför allt AB 04 är en rättskälla inom entreprenad-

rätten, men enighet tycks råda om att AB 04 i sin helhet inte utgör handelsbruk. 

Många författare anser att vissa bestämmelser i AB 04 ge uttryck för allmänna 

                                                           
3
 Se t.ex. NJA 2009 s. 672, där HD uppmärksammat rättsläget utomlands. 

4
 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, 8 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 57. 

5
 Hellner, Jan, Hager, Richard & Persson, Annina H, Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. Första 

häftet. Särskilda avtal, 5 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 135. Se även Höök, Rolf, 

Entreprenadjuridik, 5 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2008, s. 64. 
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entreprenadrättsliga principer.
6
 Även om standardavtalen inte bedöms vara en 

rättskälla vid avgörandet av en tvist är det troligt att domstolen kommer att 

söka ledning i standardavtalen och analysera om den lösning som stipuleras i 

standardavtalet är lämplig. I uppsatsen kommer jag att analysera i vilken ut-

sträckning det är lämpligt att göra analogier till standardavtalens bestämmelser. 

1.3.4 Doktrin 

Doktrin anses generellt inte vara en lika stark rättskälla som prejudikat och 

förarbeten. I brist på vägledande praxis och i frånvaro av förarbeten inom den 

här behandlade frågeställningen, ökar doktrinens betydelse som rättskälla ef-

tersom det är sannolikt att HD vid ett avgörande av en fråga liknande den som 

behandlas i uppsatsen skulle beakta och påverkas av vad som uttalats i doktri-

nen. I doktrinen framförs idéer, lösningar och argument som är värda att beakta 

vid en analys av frågeställningen och därför är doktrin relevant att behandla i 

denna uppsats. 

På grund av den begränsade doktrin som finns om avtalade formkrav just i 

entreprenadavtal har jag även analyserat doktrin som behandlar avtalade form-

krav generellt. Även om entreprenadavtalet har vissa särdrag har det också 

mycket gemensamt med andra typer av kommersiella avtal, varför jag gjort 

bedömningen att de generella analyserna av avtalade formkrav i stor utsträck-

ning är relevanta även på den specifika frågeställningen. 

Det kan noteras att det under sommaren 2013 utkom ny litteratur av Stig 

Hedberg och Eilert Andersson som behandlar ÄTA-arbeten inom 

entreprenadkontrakt. Dessvärre utkom denna alltför tätt inpå uppsatsens 

färdigställande för att kunna beaktas. 

1.3.5 Internationella instrument 

Det är en allmän tendens inom förmögenhetsrätten att inspiration hämtas från 

internationella instrument när inhemska rättskällor inte ger klart svar på ett 

rättsligt problem. I UNIDROIT Principles, PECL samt DCFR finns lösningar 

på problem som inte är reglerade i svensk lagstiftning. Dessa instrument är inte 

rättsligt bindande på samma sätt som svensk lag. Däremot ger de uttryck för 

                                                           
6
 Se vidare avsnitt  8.2. 
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principer som råder i ett stort antal länder. Instrumenten är därför jämförbara 

med ”stark” doktrin. HD har i flera avgöranden hänvisat till dessa instrument.
7
 

Det är tänkbart att internationella instrument skulle kunna få betydelse om HD 

skulle avgöra en tvist rörande avtalade formkrav för ÄTA-arbeten. Därför har 

jag i denna uppsats beaktat vad som framkommer i instrumenten. 

1.4 Avgränsningar 

Avtalade formkrav kan se ut på en mängd olika sätt. I den här uppsatsen be-

handlas avtalade formkrav av innebörden att ÄTA-arbeten skriftligen ska god-

kännas av en specifikt utpekad person hos beställaren. Utöver detta kan avta-

lade formkrav exempelvis innehålla föreskrifter om hur pass specificerad 

beställningen på ÄTA-arbeten ska vara (hur mycket ÄTA-arbetena beräknas 

kosta osv.). Även när formkraven är än mer långtgående än de som behandlas i 

denna uppsats är det fråga om samma avvägning av beställarens respektive 

entreprenörens intressen när frågan om ersättning ska avgöras. Därför behand-

las inte andra formkrav än sådana som innebär att ÄTA-arbetena skriftligen ska 

godkännas av en specifikt utpekad person hos beställaren. 

Framställningen utgår från att de avtalade formkraven i sig är korrekt upp-

ställda och inkorporerade utifrån förutsättningarna vid avtalets ingående. Där-

för behandlas inte vad som ligger i kravet på ”skrift” eller hur det avtalade 

formkravet inkorporerats i parternas avtal. 

Problematiken som beskrivs i denna uppsats förekommer i alla länder. Så vitt 

jag känner till har ingen rättsordning en solklar lösning på problemet. En kom-

parativ analys skulle därför ligga nära till hands. Av tids- och utrymmesskäl 

kommer jag dock inte att göra en komparativ studie.  

Uppsatsen behandlar inte frågan om vad som utgör ÄTA-arbeten till skillnad 

från ursprungligen kontrakterade arbeten. Jag tar som utgångspunkt att det rör 

sig om ÄTA-arbeten. 

                                                           
7
 Beträffande UNIDROIT Principles och PECL, se t.ex. Håstads egna tillägg i NJA 2006 s. 638 

samt NJA 2008 s. 733. Se senast  HD:s dom 2013-06-26 i mål T 162-11 beträffande DCFR. 

Det är omdiskuterat på vilket sätt HD egentligen använt sig av de internationella instrumenten i 

den mån olika uppfattningar tycks råda om de ses som en rättskälla eller en inspirationskälla. 

Denna diskussion, som även innefattar gränsdragningsproblem beträffande vad som är en 

rättskälla, ska inte föras i detta sammanhang.   
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Avtalade formkrav har visst samband med s.k. integrationsklausuler,
8
 som van-

ligtvis syftar till att begränsa betydelsen av vad parterna diskuterat i samband 

med avtalsförhandlingarna. Sådana klausuler kommer inte att behandlas i upp-

satsen. 

En typ av avtalat formkrav som är närliggande sådana som kommer att beröras 

i denna uppsats är s.k. NOM-klausuler, där NOM står för No Oral 

Modification.
9
 Ibland betraktar man i litteraturen avtalade formkrav för ÄTA-

arbeten som en form av NOM-klausul.
10

 För förståelsen av vissa delar av 

denna uppsats, särskilt beträffande avsnittet om avvikande beteende efter 

avtalets ingående, är det dock viktigt att skilja NOM-klausuler från formkrav 

beträffande beställningar av ÄTA-arbeten. En NOM-klausul innebär att alla 

ändringar i avtalet – inklusive ändring av klausulen i sig – måste göras 

skriftligen. Det avtalade formkrav som behandlas i denna uppsats tar emellertid 

sikte på en klausul av innebörden att just ändringar i vilket arbete som ska 

utföras ska genomföras i en viss form. Samma syften som ligger bakom en 

NOM-klausul kan ha inverkat på parternas vilja att avtala om viss form för 

ÄTA-arbeten, och kan därmed även få inverkan på tolkningen av ett villkor av 

det senare slaget. NOM-klausuler kommer därför kort att beröras i vissa 

sammanhang, men syftet är inte att göra någon ingående analys av dessa 

klausuler. 

 

  

                                                           
8
 Ofta även benämnda merger clauses eller entire agreement clauses. 

9
 Ibland kallas dessa klausuler även för Written Modification Clauses. 

10
 Edlund, Lars, Boilerplate på svenska, SvJT 2001 s. 172. 
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2. Allmänt om formkrav 

2.1 Utgångspunkter – formkrav och formfrihet 

Som utgångspunkt i svensk avtalsrätt gäller principen om avtalsfrihet.
11

 Som 

en del i denna gäller principen om formfrihet.
12

 Formfriheten innebär bland 

annat att avtal kan ingås muntligt. Som huvudregel gäller således inget krav på 

skriftlighet för att bindande avtal ska komma till stånd. 

Det finns dock undantag från formfriheten i form av s.k. legala formkrav. Som 

typexempel brukar anges fastighetsköp enligt 4:1 JB. Av praktisk betydelse är 

även formkraven vid köp av bostadsrätt enligt 6:4 bostadsrättslagen samt vid 

upprättande av äktenskapsförord enligt 7:3 2 st äktenskapsbalken respektive 

testamente enligt 10:1 ÄB.
13

 Skälet till att avtal vanligtvis kan ingås formlöst är 

framför allt att parterna själva ska kunna styra över hur avtal ska ingås och 

fullgöras eftersom detta möjliggör flexibilitet och främjar förtroende mellan 

parterna.
14

 

På grund av principen om avtalsfrihet är parter fria att avtala om formkrav. Till 

skillnad från de legala formkraven väljer avtalsparterna själva att tillämpa av-

talade formkrav. Dessa kan ta sig uttryck på olika sätt. En typ av avtalade 

formkrav består i att parterna ställer upp formkrav som en förutsättning för att 

ett avtal överhuvudtaget ska komma till stånd – t.ex. bestående i att avtalet 

måste vara skriftligt och innehålla vissa centrala villkor för att vara gällande. 

Andra varianter är att parterna i sitt initiala avtal generellt kommer överens om 

att alla ändringar i avtalet måste göras skriftligen (NOM-klausuler) eller, som 

kommer att behandlas i denna uppsats, att vissa beställningar inom ramen för 

avtalet måste göras skriftligen och med godkännande av vissa specifikt 

utpekade personer. 
                                                           
11

 Ramberg, Jan  & Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, 8 u., Norstedts juridik, Stockholm, 

2010, s. 29f, Adlercreutz, Axel & Gorton, Lars, Avtalsrätt I, 13 u., Juristförlaget i Lund, 2011, 

s. 19. 
12

 Detta kan utläsas direkt av 1 § 3 st AvtL, där det framgår att formkrav måste uppfyllas för att 

giltigt avtal ska komma till stånd i den mån sådana formkrav framgår av lag. 1 kap AvtL, som 

gäller i den mån inte annat följer av lag eller avtal, ställer ej upp några formkrav. 
13

 Ett testamente är som bekant inget avtal utan en ensidig rättshandling. Exemplet är 

emellertid relevant eftersom även sådana som utgångspunkt omfattas av AvtL, vilket följer 

direkt av lagens fullständiga titel. 
14

 Ramberg, Christina, Agreed form requirements in international construction contracts – is 

enrichment irrelevant?, Uniform Law Review 2013,  1-20, s. 4. 
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Eftersom ÄTA-arbeten är vanligt förekommande i entreprenadprojekt är det 

vanligt med avtalade formkrav för hur beställningar av sådana arbeten ska 

godkännas.
15

 I standardavtalet AB 04, artikel 2:6, finns en uttrycklig bes-

tämmelse om att beställningar av ÄTA-arbeten ska ske skriftligen.
16

 Vidare 

sägs i 2:8 AB 04 att konsekvensen av att detta formkrav inte har iakttagits som 

utgångspunkt är att entreprenören saknar rätt till ersättning. Liknande, och ofta 

strängare formkrav, finns i andra standardavtal och administrativa föreskrifter 

inom entreprenadbranschen.
17

 

Principen om formfrihet kan vid en tvist användas både till stöd för att upprätt-

hålla ett avtalat formkrav och för att tillåta att det sätts ur spel med hänsyn till 

parternas efterföljande beteende, t.ex. en senare överenskommelse om att 

frångå det avtalade formkravet. Å ena sidan kan formfriheten ses som en rätt 

för parterna att genom ett avtalat formkrav inskränka denna frihet. Detta sker 

då vid avtalets ingående. Å andra sidan kan formfriheten tolkas som bestående 

genom avtalsförhållandet, eller som den amerikanske domaren Benjamin 

Cardozo uttryckte det i fallet Beatty v Guggenheim Exploration; ”the clause 

which forbids a change may be changed like any other. (…) Whenever two 

men contract, no limitations self-imposed can destroy their power to contract 

again.”
18

 Utifrån detta senare synsätt är formfriheten så central i den avtals-

rättsliga strukturen att den inte kan inskränkas ens av parterna själva.
19

 I länder 

där synen på NOM-klausuler är restriktiv motiveras detta ofta med att sam-

stämmiga viljeförklaringar från parterna i ett senare skede än vid avtalets 

ingående har företräde framför det tidigare avtalade formkravet.
20

 I svensk rätt 

erkänns avtalade formkrav, men det kan vara värt att redan här notera att det 

med stöd i de skäl som anförs i länder där synen är mer restriktiv, inte är någon 

                                                           
15

 Gorton, Lars, Merger clauses in business contracts, Festskrift till Lars Heuman, Jure förlag 

AB, Stockholm, 2008, s. 188. 
16

 Motsvarande bestämmelser finns även i ABT 06. 
17

 Se t.ex. de administrativa föreskrifterna AFC.23, som förutom skriftlig beställning även 

kräver att entreprenören i beställningen specificerar ÄTA-arbetets pris och uppskattad 

påverkan på entreprenadprojektets tidsplan.  
18

 Wagner-von Papp, European Contract Law: Are No Oral Modification Clauses Not Worth 

the Paper They Are Written On?, (July 29, 2010). CURRENT LEGAL PROBLEMS Vol. 63, 

pp. 511-596, G. Letsas & C. O'Cinneide, eds., Oxford University Press, 2010, s. 524f. 
19

 Jämförelser har gjorts med att en alltför långtgående avtalsfrihet skulle kunna ge en 

människa rätt att göra sig själv till slav. 
20

 Wagner-von Papp, a.a. s. 527. Exempel på länder där synen på NOM-klausuler är eller har 

varit restriktiv är USA, England, Tyskland och Italien, Wagner-von Papp, a.a. s. 524ff. 
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självklarhet att de kommer att ges rättslig genomslagskraft vid en rättslig pröv-

ning.
 21

  

2.2 Syften med formkrav 

I de fall legala formkrav finns är skälet ofta att lagstiftaren vill uppmuntra par-

terna att tänka sig för en extra gång innan de företar en viss rättshandling.
22

 

Detta skäl har historiskt sett gjort sig särskilt starkt gällande när rättshand-

lingen berört stora ekonomiska värden.
23

 Vidare är bevisaspekter ett skäl till 

formkrav. Exempelvis ligger ett sådant syfte bakom formkravet vid fastighets-

köp eftersom det underlättar vid säkerställandet av korrekta uppgifter i 

inskrivningsregistret.
24

 Ett annat exempel är formkraven för upprättande av 

testamente, där det i efterhand kan vara svårt att säkra bevisning om testators 

vilja.
25

  

När parterna i ett entreprenadförhållande avtalar om formkrav för ÄTA-arbeten 

är de viktigaste skälen kostnadskontroll och möjligheten att etablera en effektiv 

organisation. Eftersom entreprenadförhållanden ofta är långvariga och inne-

fattar aktörer med omfattande organisationer, finns ett behov av att ha väl-

fungerande administrativa processer. Formkrav som säkerställer fungerande 

processer rörande ÄTA-arbeten är särskilt önskvärda med tanke på att det 

ligger i entreprenadavtalets natur att ändringar sker.
26

 Om det vid slutet av ett 

entreprenadarbete visar sig att entreprenören inte gjort en så stor vinst på 

arbetet som önskat kan denne vara benägen att ”dammsuga” efter ÄTA-arbeten 

som kan berättiga till extra ersättning.
27

 Beställaren å sin sida kan redan vid 

projektets början ha klart för sig vilka framtida intäkter det färdiga projektet 

                                                           
21

 Se t.ex. Adlercreutz, Axel & Gorton, Lars, Avtalsrätt II, 6 u., Juristförlaget i Lund, 2010, s. 

93f och Ramberg & Ramberg, a.a. s. 94f. . 
22

 Ramberg & Ramberg, a.a. s. 102. Sådana aspekter kan säkert ha spelat in vid införandet av 

legala formkrav i fråga om överlåtelse av fastigheter och bostadsrätt, såväl som ifråga om 

upprättande av testamente. 
23

 Victorin, Anders  & Hager, Richard, Allmän fastighetsrätt, 6 u., Iustus förlag, Uppsala, 2011, 

s. 85. Beträffande bostadsrätter, där det också uppställs ett skriftlighetskrav vid överlåtelse trots 

att inskrivningsregister saknas,  menar Victorin att formkravet sannolikt är uppställt av 

skattemässiga skäl för att underlätta vid beräkning av reavinstskatt. Se vidare rörande detta 

Victorin, Anders & Flodin, Jonny, Bostadsrätt, 3 u., Iustus förlag, Uppsala, 2011, s. 159.  
24

 Victorin & Hager, a.a. s. 85. 
25

 Brattström, Margareta & Singer, Anna, Rätt arv, 3 u., Iustus förlag, Uppsala, 2010, s. 92. 
26

 Gorton, a.a. s. 188. 
27

 Kadefors, Anna, Beställar-entreprenörrelationer i byggandet – samarbete, konflikt och social 

påverkan, Institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation, Göteborg, 1997, s. 

93f. 
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kan inbringa. Utifrån beräknade intäkter kan beställaren ha gjort en kostnads-

kalkyl för entreprenaden som är tänkt att generera en viss vinst. Om ÄTA-

arbetena blir alltför stora kan kostnaderna bli så höga att beställaren riskerar att 

projektet går med förlust. Genom att ha ett avtalat formkrav varigenom ÄTA-

arbeten ska godkännas av en specifikt angiven person (som vanligtvis har kun-

skap om de ekonomiska förutsättningarna för projektet) kan beställaren kon-

trollera och förhindra att ohanterliga kostnader uppstår.
28

 Vid sidan av den 

specifika kostnadskontrollen kan beställaren även vilja ha en allmän kontroll på 

vilka arbeten entreprenören utför och på så sätt kunna försäkra sig om att 

entreprenören bara utför sådant arbete som beställaren ser som önskvärt. 

Även ur entreprenörens perspektiv kan de avtalade formkraven vara positiva på 

så sätt att de av dessa framgår på vilket sätt entreprenören ska agera för att för-

säkra sig om att inte gå miste om ersättning för utfört ÄTA-arbete. De avtalade 

formkraven kan alltså främja förutsebarheten för båda parterna.
29

 

Entreprenader rör vanligtvis betydande belopp och om överenskommelser om 

ÄTA-arbeten endast träffas muntligen, kan det i efterhand bli svårt att bevisa 

exakt vad som har avtalats.
30

 Om parterna håller sig till de avtalade formkraven 

(d.v.s. ÄTA-arbeten godkänns skriftligen av den person som beställaren 

särskilt angett som behörig att skriva under beställningarna) är det lätt att 

bevisa att ett visst arbete beställts och att det är en avvikelse från det ursprung-

ligen avtalade arbetet. Intresset av bevissäkring är typiskt sett ett starkt skäl för 

parterna att avtala om formkrav för ÄTA-arbeten.
31

 

I visst samband med bevissäkringsargumentet står syftet att undvika tvister 

efter entreprenadens genomförande. Inte sällan uppstår tvister om ett visst 

arbete utgör ett ursprungligt kontraktsarbete eller ett ÄTA-arbete. Om be-

ställaren skriftligen ska godkänna ett ÄTA-arbete innan det genomförs, får 

parterna anledning att redan i detta skede – d.v.s. innan arbetet utförs – skapa 

klarhet om i vad mån arbetet ingår i de ursprungliga kontraktsarbetena. En tvist 

                                                           
28

 Gorton, a.a s. 188f. 
29

 Wagner-von Papp, a.a. s. 544ff. 
30

 Ramberg, Christina, Kontraktstyper, Norstedts Juridik, Stockholm, 2005, s. 63. 
31

 Ramberg, Jan, Några synpunkter på en skiljedom angående ombyggnad av fartyg, JT 

1994/95 s. 771. 
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om detta kan således med hjälp av formkravet lösas i ett tidigare skede än 

annars varit fallet. Beställaren kan även ha en förhoppning om att tvister 

rörande huruvida ett ÄTA-arbete alls har beställts kan undvikas, genom att 

entreprenören inte kommer att rikta några ersättningskrav mot beställaren då 

ÄTA-arbeten inte utförts i avtalad ordning.
32

 Som kommer att framgå av denna 

uppsats är sådana ersättningskrav ändå vanligt förekommande, och vinner inte 

sällan bifall.  

Ytterligare ett skäl till avtalade formkrav för ÄTA-arbeten är beställarens 

önskan att undvika s.k. sidolöpare. Med detta begrepp avses att en representant 

för beställaren efter avtalets ingående avviker från det som är avtalat och däri-

genom binder beställaren till ändringarna.
33

 Framför allt kan beställaren vilja 

undvika att till exempel beställarens platschef riskerar att binda beställaren vid 

omfattande  ÄTA-arbeten. Beställarens platschef fungerar som ett ombud på 

arbetsplatsen, följer det dagliga arbetet och är väl insatt i entreprenadprojektet. 

Platschefen kan ofta se tekniska fördelar med ett ÄTA-arbete. Det är emellertid 

inte säkert att platschefen är den som har bäst kännedom om beställarens eko-

nomiska förutsättningar för projektet – att en konstruktion tekniskt sett blir 

bättre av ett ÄTA-arbete är knappast önskvärt från beställarens sida om kost-

naden överstiger den ökade nyttan. Därför kan beställaren vilja säkerställa att 

det är någon annan än platschefen som ska godkänna det aktuella ÄTA-arbetet.  

Från beställarens sida kan det även finnas en rädsla för att platschefen med 

tiden utvecklar dubbla lojaliteter eller lockas av mutor från entreprenörens 

sida.
34

 Genom att i det ursprungliga avtalet ta in en bestämmelse om att alla 

ÄTA-arbeten ska beställas skriftligen och får godkännas endast av vissa 

specifikt angivna representanter för beställaren kan beställaren minska skade-

verkningarna av dubbla lojaliteter. 

Det finns också rättsekonomiska skäl som talar för och emot användandet av 

avtalade formkrav. Förutsebarhet, som är en av fördelarna med formkrav, 

                                                           
32

 Wagner-von Papp, a.a. s. 520, se även Bernitz, a.a. s. 85. 
33

 Adlercreutz, Axel, Om den rättsliga betydelsen av skriftlig avtalsform och om 

integrationsklausuler, Festskrift till Jan Ramberg, Norstedts juridik, Stockholm, 1997,  s. 17. 
34

 Rapporter tyder på att mutor är vanligt förekommande i byggbranschen, se t.ex. 

http://www.byggnyheter.se/2011/07/byggchefer-vanligt-med-korruption, hämtad 2013-07-11. 
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håller vanligtvis transaktionskostnaderna nere och främjar på så sätt omsätt-

ning.
35

 Transaktionskostnader kan t.ex. utgöras av kostnader för att under och 

efter projektet förhandla om vad som utgjort ÄTA-arbeten, vad som ska 

ersättas osv. Däremot främjar inte formkrav flexibilitet mellan parterna. En 

avtalad ordning för beställning av ÄTA-arbeten kan öka kostnaderna på så sätt 

att tidsåtgången blir större och effektiviteten i arbetet därigenom försämrad. 

Risken att inte få ersättning för utfört arbete på grund av formalia kan 

dessutom riskera att hämma avtalsviljan i branschen. Eftersom en fungerande 

marknad bygger på ett större antal aktörer som är villiga att ingå avtal med 

varandra, kan ett alltför strikt upprätthållande av formkrav medföra ett minskat 

utbud av både beställare och entreprenörer. 

  

                                                           
35

 Ramberg & Ramberg, a.a. s. 31. 
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3. Pacta sunt servanda 

Pacta sunt servanda – avtal ska hållas – är en grundsten i svensk avtalsrätt. 

Principen kommer inte till uttryck i den svenska avtalslagen men däremot i art. 

1.3. i UNIDROIT Principles som stadgar att ett avtal som ingåtts på ett giltigt 

sätt mellan två avtalsparter är bindande för dessa. En motsvarande be-

stämmelse finns i PECL och DCFR.
36

 HD har även uttalat att principen är av 

stor vikt inom avtalsrätten.
37

 

Skälen till att principen om att avtal ska hållas har sådan tyngd är många. 

Särskilt tungt väger att principen bidrar till förutsebarhet, tillit, ordning och 

kontroll för parterna, vilket särskilt i kommersiella förhållanden gynnar om-

sättningen av varor och tjänster samt minskar transaktionskostnaderna för om-

sättningen.
38

 Dessa skäl korresponderar väl med de syften som beställaren 

önskar uppnå med de avtalade formkraven för ÄTA-arbeten. Det finns flera 

utländska rättsfall rörande ersättning för ÄTA-arbeten där entreprenören med 

hänvisning till dessa skäl inte fått ersättning när avtalade formkrav åsidosatts.
39

  

Ett avtalsvillkor om att ändringar i avtalet ska ske i skriftlig form är i sig giltigt. 

I kommersiella förhållanden
40

 finns vanligtvis inget hinder mot att avtala om 

vilka företrädare för parterna som är behöriga att avtala om ändringar i det ur-

sprungliga avtalet.
41

  

Det ska till särskilda omständigheter för att principen om pacta sunt servanda 

ska frångås. Sådana skäl kommer att behandlas i den fortsatta framställningen 

och visar att principen är stark, men inte absolut.
42

 

 

                                                           
36

 Art. 8:101 i PECL och art. II.-1:103(1) DCFR. 
37

 NJA 1999 s. 408. 
38

 Ramberg & Ramberg, a.a. s. 31, Holm, Anders, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en 

allmän rättsprincip, Ekonomiska institutionen vid Linköpings universitet, Linköping, 2004, s. 

20f. 
39

 Se t.ex. fallet Ho Pak Kim Realty Co Pte Ltd v Revitech Pte Ltd, [2010] SGHC 106 från 

Högsta domstolen i Singapore. 
40

 I förhållanden mellan näringsidkare och konsument kan dock ett sådant avtal vara oskäligt, 

jämför 5:1 Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) som uttryckligen förbjuder avtalsvillkor 

varigenom behörigheten inskränks för säljarens ombud.  
41

 Ramberg & Ramberg, a.a. s. 168. 
42

 Holm, a.a. s. 20. 
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4. Fullmakter 

4.1 Allmänt om fullmakter 

Om avtalet inte anger någon specifik person som behörig att beställa ÄTA-

arbeten, gäller enligt bolagsrättsliga regler i första hand att beställarens firma-

tecknare, normalt styrelse och VD,  är behöriga att göra ändringar i avtalet.
43

  

Beställare av omfattande entreprenadprojekt är emellertid ofta stora bolag där 

det är administrativt omöjligt att kräva styrelsens eller VD:s underskrift på alla 

ändringar i ett visst projekt. En representant för beställaren som på grund av 

anställning eller avtal har en sådan position att denne enligt sedvana kan företa 

vissa rättshandlingar har behörighet enligt reglerna om ställningsfullmakt.
44

 

Ställningsfullmaktens omfattning är beroende av vad som följer av handels-

bruk. Att fastställa exakt vem som har ställningsfullmakt att beställa ÄTA-

arbeten och hur långt behörigheten sträcker sig är problematiskt. Det kan före-

komma fall där platschefen har ställningsfullmakt att beställa ÄTA-arbeten. I 

syfte att klargöra att platschefen saknar ställningsfullmakt att beställa ÄTA-

arbeten, kan beställaren i avtalet med entreprenören peka ut vem som är 

behörig att ingå avtal om ÄTA-arbeten. Om så har skett har entreprenören som 

utgångspunkt inte fog att uppfatta platschefen som behörig att beställa ÄTA-

arbeten. Händelser under entreprenadens genomförande kan emellertid med-

föra att behörighet för t.ex. platschefen uppkommer på annan grund. 

4.2 Medveten toleransfullmakt 

Det hävdas emellanåt från entreprenörens sida att beställarens platschef genom 

toleransfullmakt har bundit beställaren till vissa ÄTA-beställningar.
45

 Tolerans-

fullmakter regleras inte i avtalslagen utan har erkänts i rättspraxis som en giltig 

form av fullmakt.
46

 En toleransfullmakt uppstår genom att huvudmannen under 

en viss tid accepterar att en person ingår avtal för huvudmannens räkning 

                                                           
43

 Se beträffande företrädare för aktiebolag, 8:35-36 aktiebolagslag (2005:551), beträffande 

handelsbolag 2:17 lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, etc. 
44

 Jämför rekvisiten för ställningsfullmakt i 10 § 2 st. AvtL. 
45

 Liman, Lars-Otto, Entreprenad- och konsulträtt, 8 u., AB Svensk byggtjänst, Stockholm, 

2007, s. 94. Se även  Svea hovrätts dom 2013-03-08 i mål T 694-12, där hovrätten fann att 

beställarens projektör ”i vart fall” haft behörighet att företräda beställaren genom 

toleransfullmakt. 
46

 Se t.ex. NJA 1943 s. 316 och NJA 1974 s. 706. 
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genom att fullgöra förpliktelserna enligt avtal som personen slutit. Tolerans-

fullmakten motiveras av att huvudmannens beteende medfört att det för tredje 

man framstår som att personen har fullmakt.
47

  

NJA 1943 s. 316 är ett exempel på toleransfullmakt. En kassör i en bostads-

förening hade regelbundet skött bl.a. amorteringar på ett lån till en borgenär 

utan invändningar från föreningen. När kassören slutbetalade lånet gav borge-

nären tillbaka ett inteckningsbrev, som stått som säkerhet för lånet, till 

kassören. Denne använde senare inteckningsbrevet för personligt bruk varpå 

skada uppstod för föreningen. Den riktade då ersättningskrav på borgenären 

och gjorde gällande att kassören inte varit behörig att ta emot intecknings-

brevet. HD ansåg att kassören inte varit behörig på föreningsrättslig grund eller 

genom ställningsfullmakt, men föreningen blev bunden eftersom föreningen 

tolererat att kassören regelbundet skötte amorteringarna m.m. i samband med 

lånet.
48

 

Det är oklart hur många gånger ett visst handlande måste ha accepterats av 

huvudmannen för att en toleransfullmakt ska föreligga. Något bestämt antal 

gånger har inte nämnts i praxis, men det har nämnts att handlandet ska ha skett 

”regelbundet”, ”många gånger” eller ”fortgått med… (huvudmannens) 

gillande”.
49

 Sammantaget tyder praxis på att det måste finnas viss 

kontinuerlighet i huvudmannens accepterande av handlandet. Vidare krävs 

visst samband mellan det handlande som huvudmannen tidigare har tolererat 

och det handlande som tvist uppstår om. I NJA 1943 s. 316 ansåg HD att det 

var tillräckligt med ett ”visst funktionellt samband” mellan det tidigare 

accepterade handlandet och det handlande som var föremål för tvist. I fallet 

hade alla handlingar – amorteringarna såväl som mottagandet av 

inteckningsbrevet – ett nära samband på så sätt att de var kopplade till samma 

lån. Det är svårt att se hur tredje mannen (borgenären) i fallet skulle ha förstått 

att kassören fick utföra betalningar men inte ta emot inteckningsbrevet vid 

                                                           
47

 Tiberg, Hugo  & Dotevall, Rolf, Mellanmansrätt, 9 u., Norstedts juridik, Stockholm, 1997, s. 

50. 
48

 Det kan noteras att begreppet toleransfullmakt inte används av HD i det aktuella fallet, men 

har klassificerats som en sådan i doktrinen – se bl.a. Grönfors, Kurt & Dotevall, Rolf, 

Avtalslagen – en kommentar, 4 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2010, s. 142 och Adlercreutz 

& Gorton, Avtalsrätt I, a.a s. 215. 
49

 Se NJA 1943 s. 316, NJA 1932 s. 686 och NJA 1973 s. 725. 
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slutbetalning. Jag bedömer därför utgången i fallet som logisk. Det finns 

emellertid skäl att vara försiktig med att klassificera olika typer av handlande 

som identiska eller i nära samband med varandra. Toleransfullmakt bygger på 

att huvudmannen medvetet har accepterat en viss typ av handlande. Handlingar 

som ligger utanför sådant som huvudmannen medvetet accepterat bör därför 

inte omfattas av toleransfullmakten.  

Tillämpat på det aktuella entreprenadrättsliga problemet skulle tolerans-

fullmakt kunna föreligga om beställaren vid ett flertal tillfällen betalat för 

ÄTA-arbeten som godkänts av platschefen istället för av enligt avtalet behöriga 

personer. Förklaringen till att beställaren i ett sådant fall kan bli tvungen att 

ersätta entreprenören grundat på reglerna om toleransfullmakt är att entre-

prenörens befogade tillit till beställarens beteende är mer skyddsvärd än be-

ställarens intresse av att inte behöva betala för arbeten godkända av någon som 

egentligen saknade behörighet.  

Mot bakgrund av den ovanstående diskussionen om vilket samband som krävs 

mellan tidigare accepterat handlande från en representant och det handlande 

som är föremål för tvist kan det diskuteras om beställaren är bunden även till 

större beställningar av ÄTA-arbeten som platschefen gjort, om beställaren 

tidigare accepterat mindre beställningar. Å ena sidan kan det hävdas att varje 

ÄTA-arbete är unikt och att det är stor skillnad på att acceptera mindre arbeten 

för några tusenlappar, jämfört med större arbeten som väsentligt kan påverka 

projektets totala kostnad. Å andra sidan kan man se det som att det i grunden 

rör sig om samma typ av handlande – beställningar av arbeten kopplade till 

samma projekt och med samma parter inblandade – och att det är omöjligt för 

entreprenören att veta var gränsen går för vad beställaren tolererar att plats-

chefen beställer. Min bedömning är att det förstnämnda synsättet väger tyngre, 

men den beställare som vill acceptera vissa ÄTA-beställningar av platschefen 

och ändå vara på den säkra sidan gör klokt i att tydligt markera för entre-

prenören var gränsen går för när det är okej att det avtalade formkravet åsido-

sätts. 
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4.3 Omedveten toleransfullmakt 

Utgångspunkten för att en toleransfullmakt ska uppstå är att huvudmannen 

medvetet har agerat passivt i förhållande till t.ex. en anställds agerande. Det är 

alltså frågan om att huvudmannen blir bunden genom konkludent handlande.
50

 

Det är emellertid inte alltid nödvändigt att huvudmannen är medvetet passiv, 

vilket framkommer i NJA 1974 s. 706. En förman, som arbetade vid en post-

avdelning hos ett stort industriföretag, tog under en längre tid ut kontantbelopp 

på ett lokalt postkontor med hjälp av blanketter från företaget. Förmannen hade 

agerat på ett sådant sätt att posttjänstemännen på det lokala postkontoret upp-

fattat att han handlat enligt instruktioner från företaget. På grund av bristande 

internkontroll hos företaget förflöt lång tid innan företaget uppdagade för-

mannens uttag. Förmannen hade ingen ställningsfullmakt att göra uttagen och 

företaget saknade kännedom om dem. Det var alltså inte fråga om medveten 

passivitet från företagets sida. HD ansåg emellertid att företaget på ett vårdslöst 

sätt hade brustit i sin internkontroll och att en toleransfullmakt därför upp-

kommit. Företaget blev bundet av förmannens handlingar. 

Om man överför omständigheterna i 1974 års fall till entreprenadrättsliga för-

hållanden, skulle en beställare som inte har tillräcklig kontroll över vad plats-

chefen har för sig på arbetsplatsen, kunna bli bunden av platschefens be-

ställningar. Jag ställer mig emellertid tveksam till att överföra principen om 

vårdslöshet som grund för toleransfullmakt i det fall avtalet uttryckligen pekar 

ut en specifik behörig person. Behörigheten uppkom i 1974 års fall som en 

sanktion för huvudmannens bristande kontroll. HD gjorde en intresseavvägning 

mellan tredje mannens befogade intryck och huvudmannens ovilja att bli 

bunden.
51

 Även om det knappast är önskvärt att en beställare helt slutar att 

utöva tillsyn över sina anställda med hänvisning till att de enligt avtalet i alla 

fall inte kan binda honom, vore det en alltför stor inskränkning i beställarens 

intressen att förplikta honom att utge ersättning för ÄTA-arbeten i fall som det 

beskrivna. Det beror på att beställaren har ett befogat intresse av att kunna peka 

ut vissa behöriga företrädare i syfte att anpassa sin organisation och interna 
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 Grönfors & Dotevall, a.a. s. 141. 
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 Se vidare angående avtalsbundenhet som en sanktion i detta fall Grönfors & Dotevall, a.a. s. 

142.  
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kontroll efter vilka som är behöriga. Det vore alltför långtgående att i ett sådant 

fall tvinga beställaren att utöva ytterligare kontroll. Min bedömning är att 

entreprenören inte skulle kunna vara i sådan god tro avseende platschefens 

behörighet som posttjänstemännen ansågs vara i 1974 års fall, eftersom entre-

prenören genom avtalet fått information om vem hos beställaren som har be-

hörighet att beställa ÄTA-arbeten. 

4.4 Kombinationsfullmakt 

Beställarens platschef skulle kunna ha behörighet enligt reglerna om 

kombinationsfullmakt. I NJA 1950 s. 86 (som Grönfors kallar ett typfall av 

kombinationsfullmakt) saknade en bilförsäljare behörighet att ta emot betalning 

för säljarens (ett bilbolags) räkning.
52

 Enligt en föreskrift i en ordersedel kunde 

försäljaren inte åstadkomma ett bindande avtal förrän säljaren (bilbolaget) 

skriftligen bekräftat avtalet. Trots detta ansåg HD att bilbolaget blev bundet när 

försäljaren hade kvitterat och mottagit handpenningen för en bil. HD motive-

rade detta med att ordersedeln varit otydlig, att det var rimligt att säljaren själv 

fick stå konsekvenserna av otydligheterna i detta avseende, samt att köparen 

inte hade anledning att tro att försäljaren saknade behörighet att företräda bil-

bolaget.
53

 HD:s lösning betecknas i doktrinen som en kombinationsfullmakt,
54

 

och denna form av fullmakt har bekräftats av HD i senare rättsfall.
55

 De resone-

mang som ligger bakom kombinationsfullmakten är snarlika för resonemangen 

bakom toleransfullmakten eftersom ett viktigt moment är frågan om huvud-

mannens bristande kontroll över sin egen organisation.
56

 

I NJA 1990 s. 591 var fråga om en försäljare, som normalt slöt köpavtal be-

träffande maskiner, även hade behörighet att ingå avtal om hävning av köp. HD 

prövade, efter att ha konstaterat att ställningsfullmakt eller toleransfullmakt 

inte förelåg, om huvudmannen (säljaren) ändå var bunden genom 

kombinationsfullmakt. Säljföretagets VD hade känt till att köparen hävt köpet 

och att försäljaren skulle träffa köparen för att diskutera hävningen. HD ansåg 
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 Grönfors & Dotevall, a.a. s. 143. 
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 NJA 1950 s. 86, på s. 88. 
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 Se t.ex. Grönfors & Dotevall, a.a. s. 125f samt Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, a.a. s. 

215f. 
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 Se t.ex. NJA 1986 s. 596, NJA 1990 s. 591 och senast i HD:s dom 2013-06-26 i mål  T 162-

11. 
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 Grönfors & Dotevall, a.a. s. 126. 
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emellertid inte att detta var tillräckligt för att kombinationsfullmakt skulle 

föreligga, eftersom VD:n inte känt till att försäljaren ifråga tänkt nå en upp-

görelse med köparen utan att först konsultera VD:n. HD ansåg att risken för att 

försäljaren saknade behörighet låg på köparen. 

I NJA 1992 s. 168 hade en platschef på ett finansbolags lokala kontor lämnat 

en utfästelse om att ingå ett leasingavtal, trots att de interna föreskrifterna 

angav att leasingavtal inte kunde ingås förrän en kreditprövning gjorts på 

huvudkontoret och leasingavtalet därefter godkänts av på huvudkontoret 

behöriga tjänstemän. Efter att HD konstaterat att denna ordning var sedvana i 

branschen och platschefen därmed inte hade någon ställningsfullmakt prövade 

HD om kombinationsfullmakt förelåg. HD ansåg inte att den omständigheten 

att finansbolaget haft lokala tidningsannonser, där platschefen framstått som 

finansbolagets ansikte utåt, var tillräcklig för att platschefen skulle ha 

behörighet. 

Skulle entreprenören kunna få ersättning för ÄTA-arbeten grundat på 

kombinationsfullmakt för det fall att personen som godkänt beställningen inte 

var behörig enligt parternas avtal? I NJA 1950 s. 86 framgick av ordersedeln 

att säljaren saknade behörighet, vilket är snarlikt situationen att det i parternas 

avtal framgår att platschefen saknar behörighet. En skillnad är emellertid att 

entreprenadavtalet är slutet mellan två professionella aktörer. I NJA 1950 s. 86 

var parternas styrkeförhållande ojämnt på så sätt att bilhandlaren var en pro-

fessionell aktör medan köparen saknade särskild insikt om bilhandel. I NJA 

1991 s. 591 och NJA 1992 s. 168 hade motparterna inte fått någon information 

från huvudmannen om vem som var behörig att sluta avtal å dennes vägnar. 

Trots detta var omständigheterna inte tillräckliga för att kombinations-

fullmakter skulle föreligga. Rättsfallen tyder på att det inte räcker att beställa-

ren tillåter platschefen att diskutera och förhandla om ÄTA-arbeten med entre-

prenören. Ofta kan det till och med vara tanken från beställarens sida att plats-

chefen ska diskutera och föreslå ÄTA-arbeten, men inte slutligt godkänna dem.  

Möjligen kan entreprenören ha en chans om entreprenören är mycket liten i 

förhållande till beställaren, ovan vid stora entreprenader  och det avtalade 

formkravet är  undangömt i ett omfattande avtal som inte varit föremål för 
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individuella förhandlingar. Kraven på entreprenören måste dock ställas högt 

med tanke på att kommersiella aktörer själva bör ansvara för att sätta sig in i 

avtalsvillkoren. 

4.5 Ratihabition 

Med ratihabition avses i fullmaktssammanhang att ett giltigt avtal kommer till 

stånd genom att huvudmannen i efterhand godtar en överenskommelse som 

ingåtts av någon som egentligen inte hade behörighet att binda huvudmannen. 

En ratihabition kan, förutom uttryckligen, ske underförstått genom konkludent 

handlande eller passivitet.
57

 Om en av beställaren obehörig representant, t.ex. 

platschefen, godkänt ett ÄTA-arbete och beställaren i ett skede godkänt det 

eller åtminstone inte gjort några invändningar, kan denne inte senare neka 

entreprenören ersättning för det aktuella arbetet med hänvisning till att plats-

chefen enligt det avtalade formkravet inte hade behörighet att binda 

beställaren. Att ett visst ÄTA-arbete, som inte beställts enligt de avtalade 

formkraven, har ratihaberats av  beställaren innebär inte att det avtalade form-

kraven för framtida fall inte ska iakttas. Om beställaren konsekvent i efterhand 

godkänner att platschefen handlat utan behörighet, utan att tydligt göra klart för 

entreprenören att de avtalade formkraven fortsatt gäller, riskerar beställaren 

dock att platschefen får behörighet i form av toleransfullmakt.
58

 

4.6 Avslutande analys av fullmaktsreglerna 

Har entreprenören chans att få ersättning på fullmaktsrättslig grund när de av-

talade formkraven anger vilka personer hos beställaren som har behörighet att 

ingå avtal om ÄTA-arbeten? Å ena sidan finns det skäl att respektera beställa-

rens vilja och behov av att undvika sidolöpare. I motsats till många fall där det 

är svårt för motparten att avgöra vem som är behörig att ingå avtal för ett visst 

företags räkning behöver entreprenören i dessa fall inte göra mer än att läsa och 

följa de uttryckliga villkoren i avtalet. Det kan argumenteras för att det är 

entreprenörens eget ansvar att försäkra sig om att han kommer att få ersättning 

för utförda ÄTA-arbeten och det således inte är beställarens ansvar att påminna 
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 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, a.a. s. 230. 
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 En annan konsekvens av ett upprepat antal ratihabitationer kan bli att de avtalade formkraven 

anses ha avtalats bort och således inte längre är verksamma, se vidare avsnitt 5.4.  
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om de avtalade formkraven.
59

 Å andra sidan kan det ifrågasättas om entre-

prenören verkligen ska behöva stå hela kostnaden för en missuppfattning 

rörande de avtalade formkravens betydelse som beställaren, själv eller genom 

sina representanter, bidragit till. Om beställaren själv formulerat avtalet på ett 

visst sätt kan det argumenteras för att denne själv bör se till att hans organi-

sation är anpassad efter den avtalade ordningen, på så sätt att platschefen eller 

andra representanter inte gör ÄTA-beställningar. Det är vanligt förekommande 

att avtalade formkrav inte efterlevs och det kan vara förståeligt att entre-

prenören inte vill krångla om platschefen ger intryck av att inte ta så allvarligt 

på formkraven. Dessa skäl till trots är min bedömning, med hänsyn till att det 

trots allt inte är alltför svårt för entreprenören att förvissa sig om att personen 

som beställer ÄTA-arbetena är behörig, att det ska ganska mycket till för att 

behörighet ska uppkomma för en platschef när avtalet uttryckligen stipulerar 

annorlunda. 
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 Se vidare angående lojalitetsplikt i avsnitt 5.7. 
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5. Fastställande av avtalets innehåll 

5.1 Inledning 

Fastställande av avtalets innehåll (avtalstolkning) – så som det utvecklats av 

HD de senaste 20 åren – innebär att hänsyn ska tas till en rad faktorer och en 

helhetsbedömning ska göras. Avtalsvillkorets ordalydelse är en viktig utgångs-

punkt. När denna är oklar, ofullständig eller inte ger uttryck för den gemen-

samma partsviljan blir en sammanvägning av andra faktorer av betydelse. 

Sådana faktorer är t.ex. dispositiv lag, partsbruk, parternas beteende efter 

avtalets ingående, avtalsvillkorets ändamål, handelsbruk, avtalets systematiska 

uppbyggnad och skälighet.
60

 

Det är inte alla ovannämnda faktorer som är relevanta när frågan om entre-

prenörens rätt till ersättning ska avgöras – exempelvis finns ingen dispositiv 

lagstiftning att hämta ledning ur. I det följande behandlas de faktorer som jag 

bedömt har störst relevans vid fastställandet av entreprenörens rätt till ersätt-

ning när de avtalade formkraven inte har iakttagits.  

5.2 Avtalsvillkorets ändamål och syfte 

Ändamålet och syftet med ett avtalsvillkor kan ge vägledning till hur  villkoret 

ska tolkas när en bestämmelse är oklar, eller i vissa fall till och med användas 

för att åsidosätta villkorets ordalydelse.
61

 Det är inte självklart att ett krav på 

skriftlighet och underskrift av en viss representant vid ändringar i ett avtal 

medför att alla avvikelser därifrån innebär ett avtalsbrott vars påföljd är 
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 Högsta domstolens praxis rörande avtalstolkning är numera omfattande, se NJA 1980 s. 46, 

NJA 1980 s. 398, NJA 1981 s. 323, NJA 1981 s. 1072, NJA 1983 s. 1, NJA 1983 s. 865,  NJA 
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 HD har hänvisat till avtalets ändamål och syfte i en rad rättsfall, se NJA 1981 s. 323, NJA 

1987 s. 553, NJA 1989 s. 286, NJA 1992 s. 439, NJA 1997 s. 86, NJA 1997 s. 382, NJA 1998 

s. 364, NJA 2001 s. 750, NJA 2007 s. 35, NJA 2009 s. 672, NJA 2010 s. 559, NJA 2012 s. 597 

och HD:s dom 2013-04-04 i mål T 881-12. Se även Lehrberg, a.a. s. 76, Ramberg & Ramberg, 

a.a. s. 156f. 
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utebliven ersättning för utfört arbete (d.v.s. villkoret är sanktionerat med  

preklusionsverkan). Det kan tänkas att parterna avsåg att det avtalade form-

kravet skulle fungera endast som en ordningsbestämmelse, d.v.s. ha ett 

handlingsdirigerande syfte och vara osanktionerat.
62

 Om så är fallet medför en 

avvikelse från formkravet inte att entreprenören per automatik inte har rätt till 

ersättning. Det är även möjligt att parterna avsåg att det avtalade formkravet 

skulle fungera som en bevisbestämmelse, d.v.s. som en presumtion om att 

ÄTA-arbete inte avtalats om formkravet inte är uppfyllt.
63

  

I ett fall från AD som rörde en integrationsklausul av innebörd att alla 

ändringar i avtalet skulle ske i skriftlig form, uttalade AD att frågan om 

villkorets betydelse skulle avgöras utifrån ”sedvanliga principer för tolkning av 

avtal”, där det centrala var vad parterna ”avsett med klausulen”, d.v.s. vilket 

syfte den tjänat.
64

 AD tog, utöver detta, även hänsyn till parternas faktiska 

handlande och ansåg att parterna hade ändrat avtalsinnehållet, trots 

integrationsklausulen. 

Syftena med avtalade formkrav i entreprenadförhållanden är vanligen beställa-

rens behov av kostnadskontroll och synkronisering med beställarens 

administrativa processer.
65

 Beställaren kan alltså med stöd av syftet och 

ändamålet med avtalet argumentera för att ersättning inte ska utgå när 

formkravet inte iakttagits. Entreprenören kan argumentera för att syftet och 

ändamålet med det avtalade formkravet endast är att sträva mot en viss optimal 

ordning och därför enbart har karaktären av ordningsbestämmelse, eller 

möjligen får bevisverkan. 

I ett skiljedomsfall från 1985 innehöll de administrativa föreskrifterna till ett 

entreprenadavtal en klausul om att ÄTA-arbeten fick utföras först efter skriftlig 

beställning av beställaren.
66

 Under arbetenas gång gjorde beställarens ombud 
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 Adlercreutz, Axel, Om den rättsliga betydelsen av skriftlig avtalsform och 
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entreprenadrätt, AB Svensk Byggtjänst, Solna, 1995  s. 27,. 
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muntliga beställningar av ÄTA-arbeten till betydande belopp. Beställaren 

vägrade att betala med hänvisning till att formkravet på skriftlighet inte var 

uppfyllt. Skiljenämnden ansåg att formkravet var mer än en ordnings-

bestämmelse, men tillerkände trots detta entreprenören ersättning för ÄTA-

arbetena med motiveringen att bestämmelsen om formkravet var viktig ur 

bevissynpunkt, men att den inte kunde innebära ”att beställaren undgår 

betalningsskyldighet för arbeten som bevisligen beställts i annan ordning”.
67

 

5.3 Systematisk tolkning av avtalsvillkoret 

Vid tolkning av ett visst avtalsvillkor ska avtalet ses som en helhet.
68

 Hur andra 

avtalsvillkor är utformade kan således få betydelse för tolkningen av ett speci-

fikt, tvistigt villkor (s.k. systematisk tolkning). Detta kan särskilt göra sig 

gällande i kommersiella förhållanden där avtalen är långa och ofta skrivna uti-

från standardavtal.
69

 Högsta domstolen har endast i ett fåtal fall låtit 

systematiska argument väga tungt vid avtalstolkning.
70

 

Vid fastställandet av vilken rättsföljd  en underlåtenhet att uppfylla det avtalade 

formkravet ska få – d.v.s. om konsekvensen är att entreprenören inte ska ha rätt 

till ersättning – skulle det kunna spela in vad parterna avtalat om att andra 

liknande åsidosättanden har för rättsverkningar. Att det enligt en klausul 

uttryckligen framgår att för sen reklamation av fel har preklusionsverkan kan 

tyda på en generell stränghet inom avtalsförhållandet.
71

 Exempelvis gäller 

enligt artikel 5:15 2 st i AB 04 om för sen reklamation inte att fel inte kan 

göras gällande (preklusionsverkan), utan endast att beställaren blir 

skadeståndsskyldig för eventuell skada som förseningen orsakat entreprenören. 

Skadeståndsskyldighet är också påföljden vid brott mot den underrättelse-

skyldighet som stadgas i 2:9 AB 04. Situationen kan emellertid även ses om-

vänt; om det i vissa villkor i avtalet är uttalat att överträdelser av villkoren 

ifråga sanktioneras på ett relativt milt sätt genom t.ex. skadestånd, kan detta 
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 Ramberg & Ramberg s. 160, Lehrberg s. 67, Hedwall, Mattias, Tolkning av kommersiella 
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tolkas som att avtalsvillkor där sanktionen inte framgår ska tolkas strängt (t.ex. 

genom att ersättningsanspråk prekluderas).  

För att kunna göra en systematisk tolkning krävs kännedom om det enskilda 

avtalet och det är därför svårt att dra några allmänna slutsatser om verk-

ningarna av ett avtalat formkrav via denna metod.  Sannolikt kan en sys-

tematisk tolkning, beroende på avtalets utformning, tala för endera parts upp-

fattning. En systematisk tolkning är antagligen endast relevant om rättsföljden 

inte framgår uttryckligen av avtalsvillkoret, och kan med andra ord sannolikt 

inte användas för att åsidosätta en sådan rättsföljd som uttryckligen framgår av 

avtalsvillkoret.
72

 

5.4 Avvikande handlande efter avtalets ingående 

5.4.1 Inledning 

Parterna kan vid avtalets ingående vara helt på det klara med att formkrav 

gäller för ÄTA-arbeten. Avtalsinnehållet såsom det är formulerat vid avtalets 

ingående är dock normalt inte hugget i sten utan kan komma att ändras, an-

tingen genom att båda parterna uttryckligen kommer överens om ändringar 

eller underförstått genom att ena parten genom sitt beteende ger motparten fog 

att tro att de är överens om en avvikelse från avtalet.
73

  

5.4.2 Allmänna avtalsrättsliga principer 

Artikel 29(2) i CISG, som införlivats i svensk rätt genom lag (1987:822) om 

internationella köp, föreskriver att integrationsklausuler är giltiga mellan 

parterna och som huvudregel bara kan ändras genom skriftlig ändring i avtalet. 

Ett undantag finns dock i samma artikel som innebär att ett avtal kan ändras på 

annat sätt, om en parts handlande gett motparten befogad uppfattning att tro att 

avtalet har ändrats. Bestämmelsen i CISG är inte tillämplig på entreprenad-

förhållanden.
74

 Dessutom är integrationsklausuler inte identiska med NOM-
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klausuler.
75

 Emellertid ger bestämmelsen i CISG stöd för en allmän princip om 

att avtalade formkrav kan åsidosättas på grund av senare handlande.
76

 

Även i UNIDROIT Principles finns stöd för att parternas handlande efter av-

talets ingående kan mildra de mot entreprenören stränga effekter som kan 

uppstå till följd av avtalade formkrav som förutsättning för ersättning.
77

 I be-

stämmelserna anges visserligen som huvudregel att ett skriftligen avtalat form-

krav om viss form vid ändringar i avtalet endast kan ändras genom överens-

kommelse i samma form. En skriftlig ändringsklausul skulle alltså bara kunna 

upphöra genom ett skriftlig avtal om att klausulen inte längre ska tillämpas. 

Bestämmelsen innehåller emellertid en undantagsregel av innebörd att en part 

genom sitt handlande kan förlora möjligheten att åberopa en sådan 

skriftlighetsklausul i den omfattning motparten haft skälig anledning att förlita 

sig på att motparten inte önskar upprätthålla formkravet. Dessutom tycks denna 

bestämmelse i första hand ta sikte på NOM-klausuler där alla ändringar i 

avtalet måste göras skriftligen.
78

 

I DCFR och PECL finns stöd för en liknande princip, som dock är mer för-

delaktig för entreprenören än den princip som kommer till uttryck i 
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 Edlund, a.a. s. 173. 
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 Adlercreutz tycks vara av uppfattningen att bestämmelsen i 29(2) CISG kan tillämpas 
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formkravet. 
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 Artikel 2.1.18. Bestämmelsen har följande lydelse i sin helhet: “A contract in writing which 
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UNIDROIT Principles.
79

 I DCFR innebär det avtalade formkravet endast en 

presumtion för att senare muntliga överenskommelser eller uttryck för av-

vikelser från den avtalade ordningen inte varit avsedda att bli rättsligt bindande 

mellan parterna.
80

 Eftersom det rör sig om en presumtion kan den motbevisas. 

Principen bygger på tanken att det skulle stå i strid mot god sed i kontrakts-

förhållanden att hålla fast vid de avtalade formkraven när det i ett senare skede 

är uppenbart att parterna förlitat sig på en annan form. Ett problem i samman-

hanget är att bedöma vad som ska läggas i begreppet god sed. En del i detta är 

sannolikt vad motparten haft befogad anledning att lita på, vilket kommer till 

uttryck i bestämmelsen i PECL genom uttrycket att motparten ska ha fäst 

befogad tillit till motpartens agerande. Det vill säga, om entreprenören haft skäl 

att lita på att de initialt avtalade formkraven ändrats, eller åtminstone inte 

skulle tillämpas i en viss situation, skulle det stå i strid med god sed att inte ge 

entreprenören ersättning för ÄTA-arbeten. Det avgörande blir då att fastställa 

hur stora krav som ska ställas på entreprenören, d.v.s. vad som ska ha hänt för 

att entreprenören ska anses ha haft befogad anledning att lita på beställarens 

från de avtalade formkraven avvikande beteende. En optimalt agerande entre-

prenör borde alltid se till att de avtalade formkraven är uppfyllda innan ÄTA-

arbeten utförs. I praktiken är dock optimalt agerande parter mindre vanligt. Ett 

krav på optimalt agerande vid ÄTA-arbeten skulle kunna få effekter såsom 

minskad avtalsvilja, förseningskostnader och ett minskat utbud av parter på 

marknaden i stort. Att bortse från de avtalade formkraven i alltför stor ut-

sträckning får andra konsekvenser. I en sådan situation skulle de initialt 

avtalade formkraven förlora sin verkan och parterna därmed förlora den 

förutsebarhet och kostnadskontroll som formkraven var tänkta att skapa.  
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I doktrinen beträffande avvikande handlande efter avtalets ingående görs en 

skillnad mellan s.k. kulans och eftergift.
81

 Med kulans avses en generös avtals-

tillämpning av den ena parten i ett enskilt fall, som dock inte innebär att avtals-

innehållet ändras för framtiden.
82

 Eftergift innebär att en part tillämpat ett 

villkor i sådan utsträckning att det medför en ändring av avtalet för liknande 

framtida situationer. I doktrinen menar vissa författare att försiktighet vid be-

dömandet av om en ny överenskommelse kommit till stånd mellan parterna 

genom avvikande handlande efter avtalets ingående bör iakttas.
83

 Detta medför 

att kulans inte alltför lättvindigt bör övergå till att klassificeras som en eftergift. 

5.4.3 Exempel från praxis 

I ett skiljeavgörande från 1993 rörande fartygsbyggnation tillerkändes entre-

prenören ersättning för tilläggsarbeten trots att parterna inte hade iakttagit det 

avtalade skriftlighetskravet.
84

 Skiljenämnden ansåg att ingendera av parterna 

hade agerat i enlighet med de avtalade formkraven. Eftersom denna under-

låtenhet var ömsesidig ansåg skiljenämnden att parterna genom sitt handlande 

hade åsidosatt formkravet i det ursprungliga avtalet och att de alltså under-

förstått kommit överens om att avvika från det avtalade formkravet. Tyvärr 

framgår inte av avgörandet i vilken omfattning parterna avvikit från form-

kravet, d.v.s. hur många gånger tilläggsarbeten hade utförts utan skriftlig 

beställning. I domen talas emellertid om ”beställningar av tilläggsarbeten” i 

plural. I skiljedomen anmärks även att inte heller aviseringar om förseningar, 

som också skulle meddelas skriftligen enligt avtalet, skett i enlighet med form-

kravet.
85

 Detta sammantaget ger intrycket att det varit fråga om relativt 

omfattande och upprepade avvikelse från de avtalade formkraven. 

I ett hovrättsfall från 2000 fick entreprenören ersättning för ÄTA-arbete, trots 

att de avtalade formkraven inte uppfyllts, på den grunden att beställaren 
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tidigare godkänt muntliga beställningar på ÄTA-arbeten.
86

 Hovrätten ansåg att 

parterna hade avtalat bort formkravet trots att de tidigare godkända ÄTA-

arbetena varit mindre omfattande än det nu aktuella. I bedömningen vägde 

hovrätten in att beställaren inte förmått visa att det avtalade formkravet på 

skriftlighet innebar att beställaren inte skulle vara bunden av muntliga be-

ställningar. Jag tolkar detta som att hovrätten bedömt formkravet utgöra en 

ordningsbestämmelse. Hovrättens motivering kan ifrågasättas. Det är 

visserligen ingen unik tanke att det avtalade formkravet inte ska medföra att 

entreprenören fråntas alla möjligheter att få ersättning när det inte är uppfyllt.
87

 

Det får emellertid ses som långtgående att ålägga beställaren att bevisa att det 

avtalade formkravet var en förutsättning för att entreprenören inte skulle få 

ersättning. Domen hade varit tydligare om hovrätten stannat vid att konstatera 

att det ursprungligt avtalade formkravet underförstått hade avtalats bort genom 

att parterna efter avtalets ingående ömsesidigt hade hanterat ÄTA-beställningar 

i en annan ordning än den som föreskrevs i avtalet. 

 

I ett hovrättsfall från 2013 hade parterna avtalat om att beställningar av ÄTA-

arbeten skulle vara giltiga endast om de beställts skriftligen.
88

 Hovrätten ansåg 

emellertid att detta inte hindrade att entreprenören ändå kunde få ersättning, 

delvis på den grund att beställaren ”kontinuerligt gett sitt samtycke, uttryckli-

gen eller genom att bolaget har tillgodogjort sig det arbete och material” som 

entreprenören hade levererat.
89

 Hovrätten poängterade att ett villkor om att 

ÄTA-arbeten ska beställas skriftligen inte kan medföra att muntliga avtal är 

ogiltiga, eftersom det inte finns några formkrav för den aktuella typen av avtal. 

Jag tolkar detta som att hovrätten här syftar på att legala formkrav saknas, och 

att i deras mening avtalade formkrav i sammanhanget kan ändras formlöst.
90

 

Det är värt att notera att hovrätten inte tillämpade den allmänna principen om 

att ändringar i avtalet som ska ske i viss form bara kan ändras i samma form (så 

som anges i UNIDROIT Principles, PECL och DCFR). Jag ställer mig tveksam 

till att hovrättens påstående att ett avtalsvillkor som föreskriver att beställ-
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ningar av ÄTA-arbeten ska göras skriftligen aldrig skulle kunna medföra att 

muntliga avtal är ogiltiga överensstämmer med gällande rätt.   

I ett annat hovrättsfall från 2013, där beställaren var konsument, åberopade 

entreprenören ersättning för ÄTA-arbeten bl.a. på den grund att parterna hade 

avtalat bort ett initialt avtalat formkrav på skriftlighet genom flera muntliga 

överenskommelser i ett senare skede.
91

 Tingsrätten, vars bedömning inte ändra-

des av hovrätten, ansåg att entreprenören inte förmått bevisa att sådana 

muntliga ändringar förekommit och entreprenören blev därför utan ersättning. I 

fallet var standardavtalet ABS 05 tillämpligt. Utifrån bestämmelserna i detta 

avtal menade domstolen att för det fall kravet på skriftlighet inte är uppfyllt 

gäller det som beställaren påstår är avtalat, om inte omständigheterna i övrigt 

visar på annat. Muntliga överenskommelser skulle enligt domstolen kunna falla 

in under omständigheterna i övrigt, men så hade inte bevisats i fallet. Detta 

hovrättsfall ger stöd för en argumentation att ett formkrav kan avtalas bort eller 

sättas åsido på grund av avvikande handlande efter avtalets ingående, men att  

entreprenören har bevisbördan för att parterna avtalat bort formkravet. 

5.4.4 No waiver-klausuler 

Bedömningen av om en parts avvikande handlande efter avtalets ingående 

medfört en sådan ändring i avtalet att de initialt avtalade formkraven inte 

längre ska tillämpas kan kompliceras ytterligare om parterna i avtalet - förutom 

det specifikt avtalade formkravet för ÄTA-arbeten - också har en s.k. no 

waiver-klausul. En sådan kan se ut på följande sätt. 

”Parts underlåtenhet att tillämpa något villkor enligt detta avtal strikt enligt 

ordalydelsen skall inte anses innefatta något avstående från någon rättighet 

enligt avtalet och underlåtenheten skall inte heller medföra att parten förlorar 

rätten att senare påkalla en strikt tillämpning av det aktuella villkoret eller 

annat villkor i avtalet”.
92

 

En no waiver-klausul talar till beställarens fördel, på så sätt att det blir svårare 

för entreprenören att hävda rätt till ersättning på grund av att parterna under-
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förstått kommit överens om att avtala bort det avtalade formkravet. Detta efter-

som no waiver-klausulen uttryckligen klargör att det faktum att beställaren vid 

tidigare tillfällen utgett ersättning för ÄTA-arbeten, trots att de avtalade form-

kraven inte iakttagits, inte innebär att de avtalade formkraven förlorat sin 

verkan. Vid sidan av det specifikt avtalade formkravet för beställning av ÄTA-

arbeten kan en no waiver-klausul skicka en signal till entreprenören att be-

ställaren fäster stor vikt vid att den avtalade ordningen som huvudregel följs. 

Det är osäkert vilken ställning no waiver-klausuler har i svensk rätt. En 

domstol skulle, trots en no waiver-klausul, kunna komma till slutsatsen att 

entreprenörens intresse av att kunna fästa befogad tillit till beställarens 

beteende väger tyngre än intresset att strikt upprätthålla vad som ursprungligen 

och uttryckligen är avtalat. Det är därför inte säkert att beställaren klarar sig 

från att utge ersättning trots en no waiver-klausul.
93

 

5.4.5 Parternas avvikande beteende efter avtalets ingående som en del av 

avtalstolkning 

Som redogjorts för ovan kan parternas avvikande handlande efter avtalets 

ingående innebära att en ändring av avtalet kommit till stånd och att det initialt 

avtalade formkravet därför inte ska tillämpas. Situationen kan emellertid även 

vara sådan att beställaren bedöms ha eftergett formkravet vid ett specifikt till-

fälle, utan att det avtalade formkravet anses ha avtalats bort även för efter-

följande beställningar av ÄTA-arbeten.  Detta betyder dock inte att ersättnings-

frågan i ett senare skede är definitivt avgjord till beställarens fördel. Även om 

beteendet inte ensamt innebär att parterna har ”avtalat bort” det avtalade form-

kravet, kan beteendet i kombination med andra faktorer påverka tolkningen av 

avtalsvillkoret. Det avvikande beteendet kan ge en indikation på hur beställaren 

uppfattat avtalsvillkoret.
94

 Om han varit benägen att ersätta entreprenören för 

ÄTA-arbeten trots att de avtalade formkraven inte varit uppfyllda tyder det på 

att uppfattningen inte varit att uppfyllelse utgjort ett absolut krav för ersättning.  
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5.4.6 Avslutande analys av parternas avvikande beteende efter avtalets 

ingående 

Jag bedömer att entreprenören som utgångspunkt inte kan utgå ifrån att be-

ställarens agerande i en specifik situation medför att beställaren gett uttryck för 

en vilja att under resterande avtalstid avvika från de uttryckligen avtalade 

formkraven. Utifrån ordalydelsen i bestämmelsen i UNIDROIT Principles 

skulle beställaren kunna vägra att utge ersättning för ÄTA-arbeten med hän-

visning till att entreprenören inte haft skälig anledning att rätta sig efter be-

ställarens beteende.
95

 Om beställarens från formkraven avvikande beteende 

upprepas ett flertal gånger finns dock skäl att ge entreprenören rätt till er-

sättning. En annan ordning skulle medföra att beställaren hade möjlighet att 

utnyttja formkraven när det passade honom, samtidigt som entreprenören 

skulle vara strikt bunden till de avtalade formkraven för att vara helt säker på 

att få ersättning för ÄTA-arbetena. Avtalsförhållandet skulle då inte vara 

speciellt flexibelt eftersom entreprenören skulle vara benägen att vilja invänta 

skriftliga godkännande från beställaren innan minsta arbete utöver kontrakts-

arbetena utfördes. 

5.5 Dolusprincipen 

5.5.1 Tillämpningsområde och syfte 

I 6 § 2 st. AvtL finns en regel som stadgar att för det fall en oren accept når den 

som avgett ett anbud (fortsättningsvis mottagaren) och denne måste inse att 

avsändaren tror att accepten är ren, måste mottagaren meddela avsändaren om 

han inte vill bli bunden. Bestämmelsen är enligt sin ordalydelse enbart tillämp-

lig på denna specifika situation rörande passivitet vid orena accepter.  Även om 

bestämmelsen nästan aldrig är tillämplig, ger den uttryck för en allmän princip 

som kallas för dolusprincipen.
96

 Stöd för principen finns i CISG, UNIDROIT 

Principles, PECL och DCFR.
97

 Principen bygger på ett lojalitetsresonemang, 
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där syftet är att undvika att en part som vetat om att motparten haft en viss 

(felaktig) uppfattning om avtalsinnehållet inte bör skyddas i vidare utsträck-

ning än om han själv varit av samma uppfattning som motparten.
98

  

Tillämpat på problemet med beställningar av ÄTA-arbeten innebär principen 

att om entreprenören tror att han fått en beställning av ÄTA-arbeten och be-

ställaren vet om att entreprenören kommer att agera i förlitan på att han ska få 

ersättning för ÄTA-arbeten, så åligger det beställaren att inom skälig tid göra 

klart för entreprenören att beställning inte gjorts. Om beställaren inte klargör 

detta är beställaren skyldig att ersätta entreprenören för ÄTA-arbetena.
99

 

5.5.2 Närmare om de subjektiva rekvisiten 

För att principen ska kunna tillämpas krävs att två subjektiva rekvisit är upp-

fyllda. Dels ska entreprenören vara av uppfattningen att beställaren har beställt 

ÄTA-arbeten, dels ska beställaren ha insett att entreprenören tror att beställaren 

har beställt ÄTA-arbeten. Först om båda rekvisiten är uppfyllda kan dolus 

läggas beställaren till last. 

 Eftersom avtalet föreskriver att ÄTA-beställningar ska ske på ett visst sätt är 

utgångspunkten att entreprenören inte har anledning att tro att beställaren gjort 

beställningar om beställaren agerat på ett annat sätt. Det subjektiva rekvisitet 

utgår emellertid ifrån entreprenörens faktiska vetskap och inte vad denne borde 

ha insett. Entreprenören kan t.ex. ha glömt bort det avtalade formkravet eller 

aldrig läst det. Det krävs inte att en annan entreprenör i samma situation upp-

fattat situationen på samma sätt, utan bedömning görs utifrån den aktuella 

entreprenörens vetskap i det enskilda fallet.
100

 

Vad gäller det andra subjektiva rekvisitet måste beställaren ha insett att entre-

prenören trodde att beställaren bundit sig till ÄTA-arbeten. ”Måste ha insett” är 

här att likställa med faktisk insikt, dock med en viss bevislättnad för 
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entreprenören.
101

 Det är alltså inte relevant vad beställaren borde ha insett eller 

vad en typisk beställare skulle ha insett.  

Skulle regeln kunna utsträckas till att omfatta även fallet att beställaren borde 

ha insett entreprenörens villfarelse? I NJA 1986 s. 596 hade en konsument fått 

uppfattningen att ett avtal avseende köp av ett monteringsfärdigt hus även inne-

fattade montering av huset, och inte bara själva materialet till huset. Med 

hänvisning till att försäljaren borde ha insett risken för att konsumenten, avtals-

texten till trots, kunde uppfatta avtalet som innefattandes även montering av 

huset ansåg HD att försäljaren borde ha klargjort för konsumenten att 

montering av huset inte ingick i avtalet. Eftersom så inte skett blev konse-

kvensen att försäljaren blev bunden av konsumentens uppfattning och 

monteringen således kom att ingå i avtalet. 

I NJA 1986 s. 596 var ena parten konsument, vilket generellt sett gör att 

ansvaret för näringsidkaren ökar jämfört med när denne sluter avtal med en 

annan näringsidkare. Att kravet på beställarens insikt ställs så högt som faktisk 

insikt är logiskt. Utgångspunkten vid avtalsbundenhet är att parterna ska ha en 

gemensam vilja att bli bundna. Denna rubbas genom dolusprincipen eftersom 

entreprenörens tillit väger tyngre i fall när beställaren inte agerat korrekt. Det 

vore dock märkligt att skydda entreprenörens missuppfattning till den grad att 

denne fick rätt även när beställaren inte förstått entreprenörens villfarelse. 

Det vore märkligt om argumentet att "beställaren borde ha insett att entre-

prenören räknar med att få betalt trots att avtalade formkrav inte uppfyllts" 

skulle räcka för att ersättning ska utgå. Man skulle då lika gärna kunna vända 

på argumentet och från beställarens sida hävda att "entreprenören borde ha 

insett att beställaren räknar med att inte behöva betala då formkraven inte 

uppfyllts" för att slippa utge ersättning.
102

 Att utsträcka dolusprincipen även till 

fall när beställaren borde ha insett entreprenörens villfarelse är enligt min 

bedömning inte aktuellt. 

                                                           
101

 Lehrberg, a.a. s. 37. 
102

 Jämför Ramberg & Ramberg, a.a. s. 163, som menar att det i avtal ”mellan två jämbördiga 

parter inte är självklart vem av parterna som skall klargöra oklarheten för vem”. 
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5.6 Passivitet 

I entreprenader är tidsaspekten viktig. Ofta är det angeläget att entreprenören 

utför ÄTA-arbeten omgående för att undvika onödiga skador och kostnader. 

Entreprenören utför därför ofta ÄTA-arbeten trots att beställaren ännu inte 

formellt godkänt de av platschefen föreslagna arbetena i syfte att tillgodose 

beställarens intressen. 

Svensk rätt erkänner i vissa situationer passivitet som grund för avtals-

bundenhet, se t.ex. 4 § 2 st, 6 § 2 st och 9 § AvtL. I såväl praxis som doktrin 

har dock uttryckts att dessa bestämmelser är av undantagskaraktär och ska 

tillämpas restriktivt.
103

 Som utgångspunkt gäller därför att enbart passivitet att 

besvara ett anbud inte medför att mottagaren blir bunden. Det finns undantag 

från denna huvudregel.
104

 

Kraven för att bli bunden genom passivitet är lägre i existerande avtals-

förhållanden än när avtal sluts mellan två parter för första gången. Ett exempel 

på detta är 3 § KommL där det sägs att om en kommissionär mottar ett anbud 

inom ramen för kommissionsverksamheten från någon som kommissionären 

står i affärsförbindelse med, måste denne besvara anbudet utan dröjsmål. Sker 

inte så blir kommissionären bunden genom passivitet. En liknande be-

stämmelse finns i 19 § HaL. På sina håll i doktrinen anses 3 § KommL ge 

uttryck för en allmän rättsprincip.
105

 Håstad menar att bestämmelsen i KommL 

är motiverad av att kommittenten snabbt ska kunna få klarhet i om han behöver 

vända sig till en annan kommissionär, eftersom kommissionsförhållanden ofta 

rör priskänsliga varor.
106

 Jag anser att det ligger nära till hands att tillämpa 

principen i entreprenadförhållanden eftersom ÄTA-arbeten, precis som 

kommission, handlar om att göra ytterligare beställningar inom ramen för ett 

existerande avtal. Liksom i kommissionsfallet är det angeläget för entre-

prenören att få snabba besked om vilka arbeten som ska utföras, för att kunna 

hålla sig inom entreprenadens tidsram och därmed hålla nere kostnaderna för 

personal etc. Nedanstående skiljedomsfall från 1982  illustrerar att passivitet 

                                                           
103

 Se t.ex. Grönfors & Dotevall, a.a. s. 99 och Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, a.a, s. 79.  
104

 Se t.ex. NJA 2006 s. 638. 
105

 Grönfors & Dotevall, a.a. s. 97f.  
106

 Håstad, Torgny, Köprätt och annan kontraktsrätt, 6 u., Iustus förlag, Uppsala, 2009, s. 314. 
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från beställaren vid förslag på ÄTA-arbeten kan medföra skyldighet att ersätta 

entreprenören.
107

 

En entreprenör skulle utföra vissa måleriarbeten. Vid uppstarten upptäcktes att 

beställaren inte gjort nödvändiga förarbeten, t.ex. borttagning av gamla spikar 

ur väggar. Entreprenören informerade beställaren om detta och erbjöd sig att 

mot särskild ersättning ta bort spikarna. Beställaren svarade inte. Entreprenören 

tog bort spikarna och krävde beställaren på ersättning. Beställaren ville inte 

ersätta entreprenören eftersom det inte varit fråga om en avtalad beställning. 

Skiljenämnden ansåg att beställning inte hade avtalats och att beställaren har 

rätt att avgöra om han vill acceptera föreslagna ÄTA-arbeten. Skiljenämnden 

ansåg emellertid att det aktuella ÄTA-arbetet (spikutdragning m.m.) var av en 

sådan typ att det normalt företas omedelbart i syfte att förhindra att det 

egentliga arbetet (målningen) blir försenat. Skiljenämnden ansåg att man under 

sådana förhållanden kan kräva att beställaren tar ställning och lämnar ett 

besked till entreprenören. Entreprenören tillerkändes ersättning för ÄTA-

arbetena med hänsyn till arbetenas nödvändighet, beställarens underlåtenhet att 

ta ställning samt till att arbetena sannolikt skulle ha blivit dyrare att utföra om 

inte entreprenören företagit ÄTA-arbetena. 

Såvitt framkommer av referatet av skiljeavgörandet hade parterna inte avtalat 

om särskilda formkrav för ÄTA-arbetena. Det är enklare att hålla beställaren 

ansvarig för passivitet när parterna inte avtalat särskilt om formkrav. Av 

förarbetena till KommL framgår att passivitetsregeln i 3 §  KommL normalt 

inte bör medföra att kommissionären blir bunden om denne tydligt markerat att 

han endast accepterar uppdrag som kommit in på ett visst sätt.
108

 Ett avtalat 

formkrav för ÄTA-arbeten är ett sätt att markera hur arbeten utöver de ur-

sprungligen avtalade ska godkännas, vilket talar emot entreprenörens möjlighet 

att få ersättning på grund av beställarens passivitet. Den valda formuleringen i 

förarbetena till 3 § KommL, att kommissionären ”normalt” inte blir bunden om 

han markerat att uppdrag endast accepteras om de inkommit i föreskriven ord-

ning, antyder dock att undantag kan förekomma.
109

 I entreprenadförhållanden 

                                                           
107

 Fallet är inte offentligt men refererat i Thurell, a.a. s. 25. 
108

 Prop. 2008/09:88, s. 34. 
109

 Prop. 2008/09:88, s. 92. 
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kan entreprenören såväl som beställaren av kostnadsskäl ha ett intresse av att 

projektet genomförs inom avtalad tidsram. Om ÄTA-arbetena är en för-

utsättning för att kontraktsarbetena ska bli färdiga enligt avtalet och beställaren 

medvetet underlåter att ta ställning till entreprenörens begäran om att få 

genomföra ÄTA-arbeten så kan detta vara en omständighet som talar för att 

entreprenören ska få rätt till ersättning, trots att de avtalade formkraven som 

utgångspunkt hindrar att beställaren blir bunden genom passivitet. 

5.7 Lojalitetsaspekter 

5.7.1 Allmän lojalitetsplikt 

Lojalitetsplikten gör sig särskilt gällande i långvariga avtalsförhållanden där 

parterna kontinuerligt är ömsesidigt beroende av varandra.
110

 Entreprenad-

avtalet är en varaktig avtalstyp där lojalitetsaspekter kan få betydelse. Som 

exempel kan nämnas att förordet i AB 04 uttrycker att parterna ”inom ramen 

för den allmänna lojalitetsplikten [bör] visa varandra förtroende och öppenhet”. 

I kommentaren till artikel 4:3 AB 04 hänvisas också till en allmän lojalitets-

plikt. Vad som mer konkret ingår i den allmänna lojalitetsplikten definieras inte 

närmare. Med hänsyn till att uttrycket lojalitetsplikt saknades i både AB 72 och 

AB 92 är det svårt att bedöma det konkreta innehållet i lojalitetsplikten.
111

 

Det saknas uttryckligt stöd för en allmän lojalitetsplikt i den svenska avtals-

lagen. Artikel 1.7 i UNIDROIT Principles ger dock uttryck för en lojalitetsplikt 

baserad på god tro (good faith and fair dealing).
112

 Liknande bestämmelser 

återfinns i DCFR samt i PECL,
113

 och motsvarar sannolikt även svensk rätt.
114

 

Till entreprenörens nackdel är att lojalitetsplikten hittills inte intagit en sådan 

stark ställning i svensk rätt att den ensam kan ligga till grund för ett krav på 

                                                           
110

 Munukka, Jori, Kontraktuell lojalitetsplikt, Jure förlag, Stockholm, 2007,  s. 390. 
111

 Munukka, a.a. s. 380. AB 72 och AB 92 är föregångare till AB 04. 
112

 Bestämmelsen lyder i sin helhet: (1) Each party must act in accordance with good faith and 

fair dealing in international trade. (2) The parties may not exclude or limit this duty. 
113

 Se beträffande PECL artikel 1:201 och beträffande DCFR art. 1.-1:103. 
114

 Holm, a.a s. 182, Ramberg & Ramberg, a.a. s. 37 och Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, 

a.a. s. 71ff. Jämför dock Lehrberg, Bert, Kontraktuell lojalitetsplikt, Blendow Lexnova 

Expertkommentar – Affärsjuridik, november 2012, som menar att det inte finns någon allmän 

lojalitetsplikt utan parterna är fria att, vid sidan av de förpliktelser som följer direkt av avtalet 

och lag, vara illojala mot varandra.  
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ersättning.
115

 Istället kan lojalitetsplikten anföras som ett stöd vid fastställandet 

av avtalets innehåll,
116

 eller som en aspekt vid bedömningen av om ett villkor 

är oskäligt enligt 36 § AvtL.
117

 Lojalitetsresonemang kan i kombination med 

andra faktorer medföra att entreprenören får rätt till ersättning.
118

 Det bör dock 

noteras att även beställaren skulle kunna anföra lojalitetsaspekter som ett skäl 

för att strikt upprätthålla formkraven, på så sätt att det är illojalt av entre-

prenören att avvika från de procedurer beträffande beställningar av ÄTA-

arbeten som parterna explicit kommit överens om i samband med avtalets 

ingående. 

5.7.2 Samarbetsplikt 

Samarbetsplikten har ett nära samband med lojalitetsplikten. Den finns inte 

lagfäst i avtalslagen men i artikel 5.1.3. i UNIDROIT Principles stadgas att 

parterna har en skyldighet att samarbeta med varandra i den utsträckning som 

kan förväntas av dem för att motparten ska kunna uppfylla sina förpliktelser. 

En motsvarande samarbetsplikt finns också i PECL och DCFR.
119

 

Kommentarerna till bestämmelsen i UNIDROIT Principles tyder på en 

restriktiv tolkning, vilket begränsar entreprenörens värde av bestämmelsen. 

Entreprenadavtalet är dock en avtalstyp som i hög grad bygger på ett nära sam-

arbete mellan parterna, vilket jag bedömer skulle kunna tala för att samarbets-

plikten sträcker sig något längre i dessa förhållanden än vad som annars är 

brukligt. 

I artikel 2:9 AB 04 föreskrivs en underrättelseskyldighet mellan parterna.
120

 

Med tanke på behovet av kommunikation mellan parterna i ett entreprenad-

                                                           
115

 Ramberg & Ramberg, a.a. s. 38. Gorton tycks dock mena att lojalitetsaspekter i sig kan 

hindra en alltför strikt tillämpning av åtminstone NOM-klausuler, även om han reserverar sig 

något genom att i samma mening säga att man kanske måste ta vägen via avtalstolkning eller 

36 § AvtL. Se Gorton, Lars, The Nordic tradition: application of boilerplate clauses under 

Swedish law, s. 290. 
116

 Ramberg & Ramberg, a.a. s. 38, Munukka, a.a. s. 74f. 
117

 Holm, a.a. s. 102. 
118

 von Post menar att det är möjligt att utläsa en allmän lojalitetsplikt ur 36 § AvtL och att en 

illojal avtalstillämpning, åtminstone teoretiskt skulle kunna angripas med 36 § AvtL. Mig 

veterligen finns ingen praxis där en kommersiell part vunnit framgång med stöd av  36 § AvtL 

enbart med hänvisning till  lojalitetsargument. Se vidare von Post, Claes-Robert, Studier kring 

36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden, Jure förlag, Stockholm, 

1999, s. 180. 
119

 Se art. 1:102 i PECL och art. III.- 1:104 i DCFR. 
120

 En motsvarande bestämmelse finns i ABT 06. 
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förhållande kan denna plikt troligen utgöra handelsbruk och gälla även när 

parterna inte uttryckligen avtalat om den. Bestämmelsen i AB 04 tar sikte på ett 

antal situationer när motparten utan dröjsmål ska underrättas, t.ex. när upp-

gifter i kontraktshandlingarna inte överensstämmer med varandra eller i vä-

sentligt avseende avviker från varandra. Även om situationen att en företrädare 

för någon av parterna agerar i strid med avtalet inte uttryckligen omfattas av 

bestämmelsen tyder den på att parterna har en plikt att lojalt kommunicera med 

varandra. 

5.7.3 Rättsmissbruk 

Förbudet mot rättsmissbruk ingår som en del i lojalitetsplikten.
121

 Innebörden 

av detta är att en avtalspart inte på ett orimligt sätt får utöva en på lag eller 

avtal grundad rättighet mot sin motpart.
122

 Som ett typfall av förbud mot rätts-

missbruk anger Munukka principen om venire contra factum proprium, som 

innebär att en avtalspart inte kan göra påföljder gällande om han själv har 

orsakat det kontraktsbrott han anför som grund för påföljder.
123

 

5.7.4 Analys av lojalitetsaspekter 

Med stöd av principerna om lojalitets- och samarbetsplikt skulle entreprenören 

kunna argumentera för att beställaren tidigare borde ha uppmärksammat entre-

prenören på att de avtalade formkraven inte är uppfyllda och därför ska åläggas 

att utge ersättning för ÄTA-arbetena. Som ett konkret exempel kan man ta det 

fallet att entreprenören påbörjat omfattande ÄTA-arbeten utan att ha iakttagit 

de avtalade formkraven och beställarens representanter på arbetsplatsen inser 

att detta sker. I denna situation kan beställaren ha en plikt att uppmärksamma 

entreprenören på de avtalade formkraven. Ett problem i sammanhanget är vem 

som ska anses ha behörighet att för beställarens räkning påminna entreprenören 

om de avtalade formkraven. Om den person som är behörig att godkänna be-

ställningar på ÄTA-arbeten känner till att entreprenören utför ÄTA-arbeten 

som inte beställts i avtalad ordning råder knappast någon tvekan om att 

beställaren har åsidosatt samarbetsplikten.  
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 Munukka, Jori, Rättsmissbruk – En rättsfigur under framväxt, Stockholm Centre for 

Commercial Law Årsbok I, s. 135–164, Iustus, 2008 s. 142. 
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 Munukka, Rättsmissbruk, a.a., s. 140. 
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 Munukka, Rättsmissbruk, a.a. s. 150. 
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Situationen blir mer komplicerad om det är platschefen som noterat entre-

prenörens handlande utan att uppmärksamma denne på de avtalade formkraven 

– ska beställaren i detta läge tillräknas platschefens vetskap? Svensk rätt har 

inget klart svar på detta. I doktrinen har det setts som självklart att huvud-

mannen tillräknas kunskap som någon med fullmakt att företräda denne har.
124

 

Platschefen har emellertid genom parternas formkrav normalt ingen behörighet 

i frågor beträffande ÄTA-arbeten. Däremot har platschefen i uppdrag att vara 

beställarens representant på byggplatsen. Enligt PECL och DCFR kan ett 

sådant uppdrag medföra att platschefens insikter och beteende – i det här fallet 

att notera att entreprenören genomför ÄTA-arbeten utan att uppfylla de 

avtalade formkraven i tron att ersättning kommer att utgå – tillräknas 

beställaren.
125

 Även i UNIDROIT Principles finns en bestämmelse enligt 

vilken huvudmannen kan tillräknas sina representanters vetskap.
126

 Denna be-

stämmelse tar enligt ordalydelsen enbart sikte på vetskap inom ramen för 

avtalsförhandlingar, men ger uttryck för samma princip som bestämmelserna i 

PECL och DCFR. Ett argument för att platschefens vetskap tillräknas 

beställaren är att det ligger i linje med principen att huvudmannen ansvarar för 

skador orsakade av anställdas och kontraktsmedhjälpares handlingar.
127

 

Det faktum att en plikt att uppmärksamma entreprenören på de avtalade form-

kraven knappast är betungande eller kostsam för beställaren talar för att  

plikten är relativt långtgående. Kraven på beställaren kan ställas högre om det 

är en erfaren aktör som borde ana oråd när det inte kommer ÄTA-beställningar 

i samma omfattning som är vanligt. Det är tänkbart att beställaren har anpassat 

sin organisation efter de avtalade formkraven på så sätt att platschefen inte 

fäster uppmärksamhet vid om avtalsenliga godkännanden har skett av de ÄTA-
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 Tiberg & Dotevall, a.a. s. 66, Grönfors & Dotevall, a.a. s. 110, Adlercreutz & Gorton, 

Avtalsrätt I, a.a. s. 269. 
125

 Se PECL art. 1:305, DCFR art. II.- 1.:105. Ordalydelsen skiljer sig något åt i respektive 

bestämmelse men har i huvudsak samma innebörd. Bestämmelsen i PECL lyder i sin helhet: If 
any person who with a party’s consent was involved in making a contract, or who was 

entrusted with performance by a party or performed with its assent: 

(a )knew or foresaw a fact, or ought to have known or foreseen it; or 
(b) acted intentionally or with gross negligence, or not in accordance with good faith and fair 

dealing, 

this knowledge, foresight or behaviour is imputed to the party itself.  
126

 UNIDROIT Principles art. 3.2.8. 
127

 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, a.a. s. 269f. Jämför t.ex. skadeståndsreglerna i 27, 40 

och 57 §§ KöpL. 
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arbeten som utförs. Isåfall kan det diskuteras om det är illojalt att inte påminna 

entreprenören om formkraven. Jag menar dock att platschefens roll i 

entreprenadprojektet är så pass central, även när denne inte har behörighet att 

binda beställaren vid beställningar av ÄTA-arbeten, att det måste åvila 

beställaren att säkerställa att platschefen har tillräckliga kunskaper om avtalet 

för att kunna uppmärksamma om entreprenören missförstått de avtalade form-

kraven. Att beställaren inte påminner eller förtydligar innebörden av de 

avtalade formkraven för entreprenören när denne uppenbart missförstått dem, 

och sedan kräver ersättning för de utförda ÄTA-arbetena, är således illojalt av 

beställaren. 

Det är även tänkbart att entreprenören enligt reglerna om rättsmissbruk skulle 

kunna få ersättning trots att det avtalade formkraven inte är uppfyllda om det är 

uppenbart att beställaren inte har någonting emot ÄTA-arbetena i sig utan en-

bart åberopar formkravet för att själv komma billigare undan och göra en större 

vinst på det aktuella projektet. 
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6. Oskälighet 

6.1 Oskälighet grundad på 36 § AvtL 

6.1.1 Inledning 

Enligt avtalslagens 36 § kan oskäliga avtalsvillkor jämkas eller åsidosättas. 

Bakom tanken att jämka avtal vid oskälighet står en rättvisetanke som bygger 

på att det ska råda balans mellan parternas rättigheter och skyldigheter.
128

 Vid 

oskälighetsbedömningen ska enligt 36 § 1 st. AvtL hänsyn tas till avtals-

villkorets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade 

förhållanden och omständigheterna i övrigt. 36 § AvtL har sällan tillämpats i 

kommersiella förhållanden. Skälet är att bestämmelsens syfte i första hand är 

att skydda svagare avtalsparter som saknar samma förhandlingsstyrka som sin 

motpart.
129

 I fall där parterna är professionella och jämnstarka, såsom vanligt-

vis är fallet i entreprenadförhållanden, anses de normalt själva  kunna stå 

konsekvenserna av avtalsvillkoren.
130

 Det är emellertid inte uteslutet att 

tillämpa 36 § AvtL i kommersiella förhållanden, trots parternas jämnstarka 

förhållande.
131

  

6.1.2 Oskälighet i sig 

Ett avtalsvillkor bedöms vanligtvis som oskäligt om det ger ena parten en 

oskäligt stor fördel vid avtalstillämpningen.
132

 Ett avtalat formkrav för 

beställningar av ÄTA-arbeten ställs främst upp i beställarens intresse och är 

betungande för entreprenören på så sätt att entreprenören måste förvissa sig om 

att formalian är uppfylld innan arbete utförs. Beställaren har goda skäl att ställa 

upp formkraven och det är knappast en orimligt tung eller kostsam börda som 
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 Dotevall, Rolf, Ekvivalensprincipen och jämkning av långvariga avtal, SvJT 2002 s. 441. på 

s. 442. Se även Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, a.a. s. 310. 
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 Jämför 36 § 2 st. AvtL som anger att särskild hänsyn vid tillämpningen ska tas till 

konsumenter och parter i en underlägsen ställning. 
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 Bernitz, a.a. s. 157. 
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 Dotevall, i not 127 a.a. s. 141. 
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 Se t.ex. NJA 1983 s. 332, där HD fann det oskäligt att en borgenär hade rätt att ändra 

villkoren för en remburs utan att borgensmannen hade möjlighet att påverka detta, och NJA 

1979 s. 666, där ett villkor som endast gav den ena parten rätt att välja mellan skiljeförfarande 

och domstolsförfarande vid tvist ansågs oskäligt.   
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läggs på entreprenören.
133

 Min bedömning är därför att de avtalade formkraven 

i sig inte kan bli föremål för jämkning med stöd av 36 § AvtL.  

6.1.3 Oskälighet på grund av omständigheter vid avtalets tillkomst 

Bestämmelsen om oskälighet som grundar sig på omständigheter vid avtalets 

tillkomst tar främst sikte på situationer där ena parten agerat klandervärt, utan 

att de speciella bestämmelserna i 28-31 samt 33 §§ AvtL är direkt 

tillämpliga.
134

 Oskälighet kan även föreligga om villkoret är  ovanligt och har 

gömts i ett omfattande avtal.
135

 I vissa fall kan även vanligt förekommande 

avtalsvillkor vara oskäliga.
136

 

I entreprenadbranschen är avtalade formkrav vanligt förekommande och 

någonting som alla entreprenörer förväntas känna till. Det kan därför knappast 

komma som någon överraskning att det någonstans i avtalet finns en 

bestämmelse om hur ÄTA-arbeten ska beställas och godkännas. Jag bedömer 

därför att entreprenören får svårt att göra oskälighet gällande med hänsyn till 

att de avtalade formkraven varit undangömda eller oväntade. 

6.1.4 Oskälighet på grund av senare inträffade förhållanden 

Jag har tidigare i kapitel 5.4 behandlat fastställande av avtalsinnehållet på 

grund av parternas beteende efter avtalets ingående. Parternas beteende efter 

avtalet och andra senare inträffade förhållanden kan föranleda en jämkning av 

avtalet med stöd av 36 § AvtL.
137

  Skäl för jämkning skulle kunna föreligga på 

den grund att platschefen, eller någon annan representant för beställaren, agerat 

på ett sätt som fått entreprenören att avvika från de avtalade formkraven. Om 

t.ex. platschefen, under sken att ge uttryck för beställarens vilja, beordrar entre-

prenören att snabbt utföra ÄTA-arbeten utan att invänta ett formellt god-

kännande från beställaren kan det finnas skäl att jämka avtalet så att 
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 Beträffande beställarens skäl till avtalade formkrav, se ovan avsnitt 2.2. 
134

 Ramberg & Ramberg, a.a. s. 70, von Post, a.a. s. 32f. 
135

 Se t.ex. NJA 1997 s. 524, där det var fråga om ett avtalsvillkor som var undangömt och av 

stor ekonomisk betydelse. 
136

 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, a.a. s. 313. 
137

 Ramberg, Jan & Herre, Johnny, Internationella köplagen (CISG). En kommentar, 3 u., 

2012, Norstedts juridik AB, Stockholm, s. 205f. Se även Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I 

a.a., s. 313. Jämför von Post, a.a. s. 171, som också menar att avvikande beteende efter avtalets 

ingående kan vara skäl för jämkning, men för in denna grund under rekvisitetet 

”omständigheterna i övrigt”. 
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entreprenören ändå får ersättning med hänvisning till att beställaren får stå 

risken för vad hans representanter företar.
138

 

Att de avtalade formkraven tillämpas på ett illojalt sätt efter avtalets ingående 

kan vara en omständighet som föranleder jämkning.
139

 Med ett illojalt sätt 

avses att beställaren utnyttjar de avtalade formkravet för att tillgodogöra sig 

ÄTA-arbeten utan att behöva utge ersättning. I den mån avvikelser från 

lojalitets- och samarbetsplikten inte leder till en för entreprenören förmånlig 

tolkning av avtalsvillkoret skulle de alltså kunna påverka bedömningen av om 

avtalsvillkoret kan jämkas.
140

 Av samma skäl som lett mig till bedömningen att 

lojalitetsargument inte ensamt kan ge entreprenören rätt till ersättning vid fast-

ställandet av avtalets innehåll, ser jag det som troligt att det krävs mer än rena 

lojalitetsargument för att de avtalade formkraven ska jämkas. 

6.1.5 Oskälighet på grund av omständigheterna i övrigt - obehörig vinst 

Slutligen kan ett avtalsvillkor jämkas om det är oskäligt med hänsyn till 

omständigheterna i övrigt. Som en sådan omständighet menar jag, av skäl som 

framgår i det följande, att beställarens vinst på ÄTA-arbetena kan beaktas. 

Skulle entreprenören kunna grunda en rätt till ersättning för ÄTA-arbeten, när 

de avtalade formkraven inte iakttagits, på principen om obehörig vinst? ÄTA-

arbeten medför ofta ett ökat värde för beställaren. I dessa situationer skulle 

utebliven ersättning till entreprenören medföra att beställaren tillgodogör sig 

entreprenadens ökade värde utan att ge något i utbyte. I det följande kommer 

jag att analysera principen om obehörig vinst i samband med avtalade form-

krav om ÄTA-arbeten. 

Obehörig vinst är en rättsfigur som under lång tid haft en svag ställning i 

svensk rätt.
141

 Jan Hellner uttalade i sin ofta citerade avhandling om ämnet: 

                                                           
138

 Om platschefen vilseleder entreprenören beträffande sin behörighet är även möjligt att 

denne personligen, eller genom sin arbetsgivare, blir ersättningsskyldig gentemot 

entreprenören genom reglerna om falsus procurator i 25 § AvtL. Eftersom uppsatsen behandlar 

entreprenörens möjlighet att få ersättning från beställaren behandlas dock inte denna möjlighet 

närmare här. 
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 von Post, a.a. s. 211f, Adlercreutz, Om den rättsliga betydelsen av skriftlig avtalsform och 

om integrationsklausuler, a.a. s. 28, Ramberg & Ramberg, a.a. s. 168.  
140

 Jämför ovan avsnitt 5.7. 
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 Schultz, Mårten, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten - Obehörig vinst rediviva, 

SvJT 2009 s. 946. 
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”Obehörig vinst är en formel, som kan tillgripas i snart sagt vilken situation som helst 

för att dölja bristen på rationella överväganden, en fras som kan bringas att täcka 

varjehanda resultat som uppnåtts på intuitiv väg.”
142

 Genom europeiseringen av 

svensk rätt har emellertid principen om obehörig vinst (i den mån den nu 

erkänns ha status som princip) vunnit ny mark och i doktrinen förs numera 

fram att den har ställning som en allmän rättsprincip.
143

 

De rekvisit som ställs upp i doktrinen för att principen ska kunna tillämpas är 

följande:  

1. Det ska röra sig om ett berikande, det s.k. vinstargumentet.  

2. Berikandet ska ha skett utan rättslig grund, det s.k. obehörighets-

argumentet.  

3. Berikandet ska ha skett på någon annans bekostnad, det s.k. skade-

argumentet. 

4.  Slutligen ska befogad ansvarsfrihetsgrund saknas.
144

 

Även om det inte finns någon allmänt hållen bestämmelse i svensk lag som 

erkänner obehörig vinst slår dess tankegång igenom i olika specifika lagar. 

Som exempel kan nämnas HB 18:3 p. 2,
145

 som innebär att om en huvudman 

inte vill hålla fast vid ett avtal som uppkommit när en mellanman överskridit 

sin behörighet, så måste huvudmannen ändå utge ersättning till tredje man för 

den nytta han haft av avtalet.
146

 

Det är sannolikt svårt för en entreprenör att vinna framgång med ett 

ersättningskrav grundat direkt på principen om obehörig vinst. Detta beror på 

att vi har att göra med ett inomkontraktuellt förhållande, där principen om 

obehörig vinst än så länge inte tillämpats i högsta instans.
147

 Skälen bakom 
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 Hellner, Jan, Obehörig vinst, Almqvist och Wiksells boktryckeri, Uppsala, 1950, s. 143. 
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 Se bl.a. Munukka, Jori, Är obehörig vinst en svensk rättsprincip?, Ny juridik, s. 26, 

Stockholm, 2009, på  s. 28  samt Schultz, a.a. s. 947.  
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 Schultz, a.a. s. 957, Ramberg & Ramberg, a.a. s. 255.  
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 Mellqvist, Mikael & Persson, Ingemar, Fordran och skuld, 9 u., Iustus förlag, Uppsala, 

2011, s. 41. 
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 Detta fall bör noga skiljas från när huvudmannen godkänt ett avtal av en icke behörig 

mellanman, s.k. ratihabition. Se vidare ovan i avsnitt 4.5. 
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 De rättsfall där principen explicit eller underförstått har tillämpats av domstolen har berört 

utomobligatoriska förhållanden, se t.ex. NJA 1993 s. 13 och NJA 2007 s. 519. Hellner anförde 

i sin avhandling att principen kunde tänkas tillämpas i såväl inom som utomobligatoriska 

förhållanden, se Hellner a.a. s. 5. 
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principen om obehörig vinst – att undvika orättvisa och obillighet – kan 

emellertid göra sig gällande även i inomkontraktuella förhållanden. Min 

bedömning är därför att beställarens vinst på ÄTA-arbetena kan spela in vid en 

bedömning om de avtalade formkraven ska jämkas.  

I det följande kommer jag att gå igenom och analysera om rekvisiten som ska 

vara uppfyllda för att principen om obehörig vinst ska kunna tillämpas kan vara 

uppfyllda vid ersättningsfrågan beträffande ÄTA-arbeten. 

Vinstargumentet 

Det första rekvisitet, att beställaren ska ha gjort en vinst på ÄTA-arbetena, är 

sannolikt det som föranleder störst bevissvårigheter. Vinst kan definieras och 

beräknas på en mängd olika sätt. Som ett exempel kan tas att entreprenad-

projektet rör uppförande av en parkeringsplats. Det ursprungliga avtalet 

omfattade 500 p-platser. Beställarens platschef beställer ytterligare 100 p-

platser som entreprenören iordningställer utan att iaktta de avtalade form-

kraven. Beställaren kan hyra ut de extra platserna och därigenom få intäkter 

som är högre än de intäkter beställaren ursprungligen kalkylerade med. I så fall 

kan man säga att beställaren gör en vinst på ÄTA-arbetena, förutsatt att de 

ökade intäkterna som ÄTA-arbetet medför överstiger kostnaderna för ÄTA-

arbetet. Situationen blir dock annorlunda om beställaren redan innan entre-

prenaden påbörjats har skrivit ett längre hyresavtal med en hyrestagare om att 

denne ska få utnyttja hela parkeringsplatsen till en viss fast hyra. Det innebär 

att beställaren inte gör någon vinst på ÄTA-arbetena.
148

  

Situationen kan vara än mer komplicerad. Om ÄTA-arbetet t.ex. består i att ett 

hyreshus fått en dyrare fasad är det möjligt att husets fysiska standard 

förbättras och beställaren därigenom gör en vinst i form av lägre underhålls-

kostnader. Så är emellertid inte fallet om beställaren, liksom i föregående 

exempel, redan hyrt ut huset till ett fast pris inklusive yttre underhåll och alltså 

inte får högre intäkter eller lägre kostnader på grund av ÄTA-arbetet.
149

 ÄTA-
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 Ramberg, Christina, Agreed form requirements in international construction contracts  - is 

enrichment irrelevant?, Uniform Law Review 2013,  1-20, s. 18. 
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 Detta är idag ett vanligt förekommande sätt att beräkna ett hyreshus värde (s.k. 

avkastningsvärdering),  Victorin, Anders & Hager, Richard, Allmän fastighetsrätt, 6 u., Iustus 
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arbetet kan medföra att husets marknadsvärde ökat, vilket kan innebära en vinst 

trots att intäkterna och kostnaderna under den ingångna hyresperioden inte 

påverkas. Här spelar byggnadens livslängd in och hur långt hyresförhållandet 

är.
150

 Tveksamheter kan även uppstå kring vid vilken tidpunkt bedömningen av 

om beställaren gjort en vinst ska ske – vid tillfället för värdeöverföringen eller 

senare?
151

 Exemplen visar på att vinstberäkningen är komplicerad. 

Obehörighetsargumentet 

För att obehörig vinst ska vara rättsligt relevant krävs att vinsten är ”obehörig”. 

Detta rekvisit medför problem för entreprenören på så sätt att det är tveksamt 

vari det obehöriga från beställarens sida skulle bestå. Möjligen skulle det kunna 

vara obehörigt av beställaren att på ett illojalt sätt utnyttja det avtalade form-

kravet, men det är knappast i alla situationer som beställarens agerande kan 

betecknas som illojalt eller obehörigt. 

I NJA 1946 s. 122 krävde entreprenören bland annat ersättning för ÄTA-

arbeten bestående av delar till ett antal baracker.
 
Beställaren hade mottagit och 

använt materialet i tron att det kom från en annan leverantör och vägrade att 

betala med hänvisning till att beställaren inte hade beställt arbetet av entre-

prenören. HD ifrågasatte inte detta påstående men fann att ersättningen ändå 

skulle utgå eftersom beställaren, efter mottagandet av en faktura på materialet, 

inte återställt materialet utan fortsatt att bruka det.
152

 Fallet kan ses som ett 

exempel på att beställaren obehörigen skulle ha berikat sig på entreprenörens 

bekostnad om beställaren inte hade behövt ersätta entreprenören.
153

 Att 

beställaren även efter insikten om att materialet inte härrörde från den entre-

prenör beställaren slutit avtal med valde att fortsätta bruka materialet 

konstituerar det ”obehöriga”. 
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 Ramberg, i not 148 a.a. 
151

 Schultz, a.a. s. 957. 
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 NJA 1946 s. 122, på s. 129. 
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 Det är även möjligt att se det som att beställaren genom konkludent handlande ingått ett 

avtal om ÄTA-arbete rörande materialet ifråga då de valde att fortsätta bruka det efter att ha 
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Skadeargumentet 

Skaderekvisitet är uppfyllt så snart entreprenören haft en kostnad för ÄTA-

arbetet. Det kan vara fråga om extra material, extra brukande av maskiner, fler 

arbetstimmar osv. Att entreprenören kan visa på en kostnad är självklart en 

grundförutsättning för att ersättning ska kunna utkrävas. 

Avsaknad av ansvarsfrihetsgrund 

Som en sista förutsättning för ersättning enligt principen om obehörig vinst 

gäller att det ska saknas ansvarsfrihetsgrund varigenom den berikade parten 

inte behöver utge ersättning. Schultz anger som exempel på detta att den för-

fördelade parten själv haft ”chikanösa syften”, att någon situation som 

korresponderar med ansvarsfrihetsgrunderna inom straffrätten (nöd, nödvärn 

etc.) föreligger, eller att den förfördelade parten varit medvållande.
154

 Jag 

bedömer att det framför allt är den sistnämnda ansvarsfrihetsgrunden, med-

vållande, som skulle kunna vara aktuell i situationen att entreprenören inte får 

ersättning för utfört ÄTA-arbete. Entreprenören skulle kunna ses som med-

vållande till beställarens berikande genom att själv inte ha iakttagit de avtalade 

formkraven. 

Analys av obehörig vinst-argument som en del av oskälighetsbedömningen 

Även om det inte sägs uttryckligen i domskäl, bedömer jag att det finns en 

större benägenhet att ge entreprenören ersättning för ÄTA-arbeten om beställa-

ren gjort en vinst på dem. Det vore oskäligt om beställaren ensam fick del av 

det mervärde som ÄTA-arbetena medfört. Det är mer skäligt att entreprenören 

får ersättning för sina kostnader och inte förlorar någonting på att ha utfört 

arbetet, samtidigt som beställaren inte gör någon förlust på att utge ersättning 

till entreprenören. Att dela på mervärdet är en form av materiell rättvisa, vilket 

ligger i linje med syftet bakom 36 § AvtL. 

I ett hovrättsfall från 2009, där hovrätten i här väsentliga delar delade tings-

rättens bedömning, fick en entreprenör ersättning för ÄTA-arbeten trots att de 

inte beställts i enlighet med de avtalade formkraven.
155

 Hovrätten lade delvis 
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 Schultz, a.a. s. 958. 
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 Svea hovrätts dom 2009-04-30 i mål T 1237-08. 
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till grund att beställaren haft nytta av arbetena. Med hänsyn till att även andra 

faktorer tycks ha spelat in i domslutet - främst att beställaren enligt domstolen 

måste ha vetat om att arbetet utfördes - bör inte alltför långtgående slutsatser 

dras av fallet.
156

 Hovrättsfallet illustrerar dock att domstolar inte är främmande 

för att låta obehörig vinst-resonemang påverka i vad mån entreprenören har rätt 

till ersättning. 

Att utreda om en beställare gjort en vinst på ett ÄTA-arbete kan vara svårt. 

Detta är i sig inget skäl till att inte ta med det i bedömningen av huruvida er-

sättning ska utgå till entreprenören.
157

 Jag ser emellertid problem med att lägga 

avgörande vikt vid i vad mån beställaren gjort en vinst på ÄTA-arbetet. En 

sådan ordning skulle kraftigt försämra parternas möjligheter att förutse när 

ersättning ska utgå och urholka principen om pacta sunt servanda. Såvida inte 

beställaren valt att utnyttja ÄTA-arbetena och därigenom konkludent har 

accepterat dem, är det knappast heller skäligt att beställaren ska betala för 

arbeten som entreprenören inte haft befogad anledning att tro att beställaren 

velat ha utförda. Det kan visserligen argumenteras för att även om beställaren 

egentligen inte velat ha ÄTA-arbetena utförda, så förlorar han ingenting på att 

utge ersättning till entreprenören för arbetena så länge han själv har gjort en 

vinst på dem. Således skulle han inte drabbas negativt ekonomiskt av att be-

höva utge ersättning, jämfört med om ÄTA-arbetena inte utförts alls. Jag ser 

emellertid åtminstone två problem med en sådan argumentation.  

För det första inkräktar en sådan argumentation på beställarens rätt att själv 

avgöra vilka arbeten han vill ska ingå i avtalet. Även om en kommersiell aktörs 

främsta mål vanligtvis är att maximera sin vinst, kan det finnas andra skäl som 

gör att ett visst arbete inte är önskat trots att det ger en högre vinst. Ett sådant 

skäl kan exempelvis vara att beställaren med hänsyn till sin likviditet inte vill 

dra på sig alltför stora kostnader. Det andra problemet är just svårigheten med 

att identifiera vinsten. Ett vanligt scenario vid entreprenadarbeten är att det 

handlar om investeringar som beräknas ha lång livslängd och därmed 

eventuellt ge avkastning under många år. Att då ställa entreprenörens nedlagda 
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kostnader för ett specifikt ÄTA-arbete mot en beräknad framtida vinst på just 

detta arbete är inte helt lätt. 

 Med bakgrund av ovan förda resonemang om för- och nackdelar med obehörig 

vinst-argument bedömer jag att frågan om beställarens vinst på ÄTA-arbetena 

kan vara en tung faktor i en helhetsbedömning av om de avtalade formkraven 

kan jämkas enligt 36 § AvtL, där dock hänsyn även kan tas till parternas 

agerande och omständigheterna i övrigt. 

6.2 Oskälighet grundad på  AB 04 

I 2:6 AB 04 finns en uttrycklig bestämmelse att beställningar av ÄTA-arbeten 

ska ske skriftligen.
158

 Vidare framgår i 2:8 AB 04 att konsekvensen av att 

formkravet inte har iakttagits är att entreprenören saknar rätt till ersättning. 

Denna regel begränsas dock av att ersättning kan utgå om det vore oskäligt att 

beställaren inte betalade. I bestämmelsens officiella kommentar förklaras vad 

som skulle kunna vara oskäligt.
159

 Det rör sig till exempel om fall när ÄTA-

arbetena är brådskande eller när parterna är oense om det specifika arbetet ut-

gör kontraktsarbete eller ÄTA-arbete och entreprenörens uppfattning visar sig 

vara den korrekta.  

Hedberg menar att bestämmelsen i 2:6 innebär att entreprenören inte har rätt 

till ersättning om skriftlighetskravet inte är uppfyllt.
160

 Vidare menar han att 

sannolikheten är stor att en domstol eller skiljenämnd vid en tvist skulle tolka 

undantaget grundat på oskälighet i 2:8 restriktivt, och således inta en 

formalistisk syn på skriftlighetskravet. Detta motiverar han med att parterna 

känner till, eller åtminstone borde känna till de formella reglerna.
161

 Samma 

åsikt tycks Lindahl m.fl. dela. De uttalar att oskälighet kan föreligga när ett 

ÄTA-arbete varit absolut nödvändigt – d.v.s. i stort sett i rena katastrof-

situationer.
162

 Sture Johansson är mer nyanserad och anser att oskälighet kan 

föreligga om en beställare kan undgå att betala ersättning för arbetet ifråga på 
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grund av formalia.
163

 Än längre går Samuelsson som menar att bestämmelsen 

under inga förhållanden kan medföra preklusionsverkan, d.v.s. att det faktum 

att entreprenören inte kan styrka en skriftlig beställning av ÄTA-arbeten skulle 

medföra att ersättningen är utesluten.
164

 Istället medför bestämmelsen, enligt 

Samuelsson, endast att det blir en ”öppen fråga” om entreprenören har rätt till 

ersättning.
165

 

Min tolkning utifrån de officiella kommentarerna till AB 04 och de i övrigt i 

doktrinen framförda åsikterna är att denna bestämmelse framför allt ska 

tillämpas när det råder oklarheter om ett visst arbete utgjort ÄTA-arbeten och 

parterna av denna anledning inte iakttagit formkraven, samt i nödsituationer 

när entreprenören inte har tid att invänta beställarens godkännande. Det rör sig 

alltså om ganska specifika fall. Ribban sätts med andra ord relativt högt för att 

man ska frångå utgångspunkten att ÄTA-arbeten utförda utan beställarens god-

kännande i föreskriven ordning inte berättigar entreprenören till ersättning. 

6.3 Förhållandet mellan AB 04 och 36 § AvtL 

Kommentarerna till bestämmelsen i AB 04 tyder som sagt på en ganska snäv 

tolkning av oskälighet. Kan 36 § AvtL utgöra en räddningsplanka för en entre-

prenör som vill ha betalt för utfört ÄTA-arbete trots att de avtalade formkraven 

inte är uppfyllda om parterna tillämpar AB 04? Teoretiskt är det inte omöjligt, 

eftersom 36 § AvtL utgör tvingande lagstiftning.
166

 Två avtalsparter kan 

således inte genom överenskommelse sinsemellan bestämma vad som utgör ett 

skäligt avtalsvillkor. Min bedömning är dock att om två kommersiella aktörer 

valt att tillämpa AB 04 och dess relativt stränga syn på formkrav får det 

inverkan på bedömningen av villkoret vid en prövning enligt 36 § AvtL. I 

praktiken bedömer jag att det blir svårt för en part att utvidga vad som utgör 

oskälighet enligt AB 04 genom att åberopa 36 § AvtL. 

I en situation när parterna inte har inkorporerat AB 04 i sitt avtal frågar man sig 

om den snäva synen på oskälighet i AB 04 påverkar bedömningen enligt 36 § 
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AvtL. I litteraturen har man diskuterat om AB 04 ger uttryck för allmänna 

entreprenadrättsliga principer. Hellner, Persson och Hager verkar vara av upp-

fattningen att så inte är fallet.
167

 Ramberg och Ramberg intar däremot en 

generellt sett positiv inställning till standardavtal som handelsbruk.
168

 Gorton 

tycks dela Ramberg och Rambergs uppfattning och uttalar specifikt beträffande 

standardavtal som handelsbruk i entreprenadförhållanden att entreprenad-

branschen är ”en speciell bransch, där de aktiva parterna kan antas vara väl 

förtrogna med vad som gäller”.
169

 Trots detta är Gorton, med hänsyn till 

oenigheten i praxis och doktrin samt till att AB 04 inte är det enda standard-

avtalet i branschen, tveksam till att betrakta AB 04 som handelsbruk.
170

 

Samuelsson menar att standardavtal inom entreprenadbranschen inte utgör 

handelsbruk,
171

 en uppfattning som Mellqvist utan närmare motivering ”till 

hälften” anser sig dela.
172

 C Ramberg uttalar att det ligger ”nära till hands” att 

se AB-avtalen som handelsbruk i den mån lagstiftning på området saknas.
173

 

Denna uppfattning tycks även delas av Bernitz som menar att ”entreprenad-

rätten får… i högsta grad sin rättsliga normering genom standardavtal”.
174

 

Denna uppfattning verkar Bernitz grunda på framför allt frånvaron av lag-

stiftning samt på att varianter på AB-avtalen i stort sett följer deras regel-

struktur.
175

 

Denna genomgång visar på att åsikterna om AB-avtalen som handelsbruk går 

isär, utan ingående diskussioner. Utifrån detta ser jag det inte som troligt att en 

domstol direkt skulle avslå en jämkning av ett avtalsvillkor grundat på 36 § 

AvtL med hänvisning till tolkningen av oskälighet i AB 04. Det är däremot 

möjligt att bestämmelsen ifråga finns med som en del i bedömningen och där-

med sätter entreprenören i ett sämre läge än vad som annars hade varit fallet. 

För en sådan bedömning talar att parternas individuellt överenskomna form-
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krav ofta endast är en strängare variant av det formkrav som gäller enligt 2:6 

AB 04. Detta argument kan dock användas för motsatt lösning. Den stränga 

bestämmelsen i 2:8 AB 04 mildras i viss mån av att vad som utgör ”skrift” har 

tolkats extensivt – enligt 2:6 räcker det med att beställaren överlämnar 

exempelvis en ritning för att beställningen ska anses ha skett. Det är alltså inte 

fråga om ett strängt formkrav och därför finns mindre anledning att åsidosätta 

formkravet på grund av oskälighet. I andra entreprenadavtal än AB 04 kan 

formkraven vara mer långtgående med krav på dokumentation på särskilda 

blanketter, underskrivna av särskilda personer och kommunicerade på särskilda 

sätt. I dessa fall finns större anledning att vara generös vid oskälighets-

bedömningen. 

6.4 Avslutande kommentarer om oskälighet 

Enligt min bedömning är det som utgångspunkt inte oskäligt om entreprenören 

inte får ersättning för ÄTA-arbeten när de avtalade formkraven inte har 

iakttagits. Jag grundar det på parternas intresse av avtalsfrihet, beställarens 

legitima skäl till de avtalade formkraven och att det inte är fråga om en 

speciellt betungande skyldighet för entreprenören att försäkra sig om att form-

kraven är uppfyllda. I speciella fall – där flera omständigheter som var för sig 

inte är tillräckliga för en jämkning eller ett åsidosättande av de avtalade form-

kraven samverkan – kan entreprenören ha en god chans till jämkning och 

ersättning. Det kan dock inte bli fråga om jämkning vid minsta obalans mellan 

parternas rättigheter respektive skyldigheter, eftersom det skulle riskera att leda 

till försämrad förutsebarhet och i förlängningen en försvagad avtalsfrihet.
176

 En 

betydande obalans skulle kunna vara för handen om entreprenören t.ex. går 

miste om ersättning för material och arbete till betydande belopp, samtidigt 

som beställaren gör en stor vinst på entreprenörens arbete.  
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7. Slutsatser  

7.1 Inledning 

Det är svårt att göra en säker prognos för hur HD skulle se på avtalade form-

krav för ÄTA-arbeten. Med hänsyn till att rättsutvecklingen går mot att säker-

ställa materiell rättvisa och balans, tror jag inte att HD under alla 

omständigheter strikt skulle upprätthålla de avtalade formkraven. Det finns tre 

rättsliga grunder för att medge entreprenören rätt till ersättning; antingen 

genom att motivera det med att beställaren har agerat på ett sätt som gett entre-

prenören befogad anledning att vidta ÄTA-arbeten trots att de avtalade form-

kraven inte varit uppfyllda, genom att tolka formkraven så att de inte utesluter 

en rätt till ersättning, eller genom att jämka formkraven med stöd av 36 § AvtL. 

7.2 Entreprenörens befogade anledning att utföra ÄTA-

arbetena 

Ett antal ageranden från beställarens sida kan medföra att det varit befogat av 

entreprenören att utföra ÄTA-arbeten trots att de avtalade formkraven inte varit 

uppfyllda. 

Det tydligaste exemplet på ett sådant agerande är om beställaren själv (d.v.s. 

någon som har behörighet att ingå avtal om ÄTA-arbeten) har uppmanat entre-

prenören att utföra ÄTA-arbeten utan iakttagande av de avtalade formkraven. 

Det kan till exempel ske genom att beställaren själv muntligen instruerar entre-

prenören att utföra ÄTA-arbeten, eller uppmanar entreprenören att följa plats-

chefens instruktioner med löfte om att ersättning kommer att utgå. Under 

sådana förhållanden ser jag inte några skäl till att upprätthålla de avtalade 

formkraven och neka entreprenören ersättning. Parternas avtalsfrihet innefattar 

en frihet att även efter avtalets ingående ändra i de villkor som initialt har 

avtalats. Det skulle leda till stötande och materiellt orättvisa resultat om ena 

parten kunde utnyttja de avtalade formkraven och därigenom undgå att upp-

fylla sin del av det som senare avtalats (d.v.s. betala för arbeten som beställaren 

uttryckt sig vilja få utförda). En sådan sträng ordning skulle riskera att leda till 

avtalsparter som sällan vågade lita på varandra. 
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Ett annat exempel på eget agerande från beställarens sida som kan leda till att 

entreprenören har befogad anledning att utföra ÄTA-arbetena utan att de 

avtalade formkraven är uppfyllda består i beställarens passivitet. Som utgångs-

punkt gäller att beställaren inte blir bunden till en begäran om ÄTA-arbeten 

enbart vid underlåtenhet att ta ställning till det. Beställaren kan ha velat avtala 

om skriftliga formkrav just för att försäkra sig om noggrann kontroll och 

betänketid rörande ÄTA-arbeten och att då ställa krav på alltför snabba svar 

skulle motverka detta syfte. Under vissa förhållanden kan det dock krävas av 

beställaren att denne tar ställning och underlåtenhet att göra så kan leda till 

skyldighet att utge ersättning. Det är framför allt fråga om sådana situationer 

när det föreslagna ÄTA-arbetet är nödvändigt för att kontraktsarbetena ska 

kunna utföras enligt plan, och entreprenadprojektet således ska kunna färdig-

ställas i tid och utan att merkostnader uppstår. Om beställarens underlåtenhet 

att besvara en begäran om ÄTA-arbeten medför att entreprenören utför ÄTA-

arbetena i syfte att åstadkomma den mest fördelaktiga lösningen bedömer jag 

att entreprenören har goda chanser till ersättning från beställaren. Detta 

eftersom entreprenören då har agerat på ett lojalt sätt och försökt hitta den 

bästa ekonomiska lösningen, samtidigt som beställaren själv kunnat förhindra 

denna lösning genom att aktivt ta ställning till ÄTA-arbetenas utförande. 

När det är en förutsättning för ersättning att en specifikt utpekad person hos 

beställaren godkänt ÄTA-arbetena har entreprenören som utgångspunkt inte 

rätt till ersättning om ÄTA-arbeten utförts efter en obehörig representants, 

vanligtvis platschefens, instruktioner. Avvikelser kan dock komma ifråga om 

beställaren i ett tidigare skede, uttryckligen eller genom att tyst utge ersättning 

för ÄTA-arbetena, har gett entreprenören fog för att tro att beställaren har 

accepterat att platschefen har behörighet trots det avtalade formkravet. En 

toleransfullmakt, eller i vissa fall kombinationsfullmakt, kan då ha uppkommit. 

Jag bedömer dock att kraven ställs högt för att en sådan fullmakt ska ha upp-

kommit. De avtalade formkraven syftar delvis till att undvika sidolöpare och 

fungerar således som en varning till entreprenören att inte lita på att någon 

annan än den som beställaren särskilt pekat ut som behörig att godkänna ÄTA-

arbeten. Av dessa skäl finns det än större anledning att kräva att entreprenören 

inte enbart litar på platschefens instruktioner, även om denne tydligt uppmanar 
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entreprenören att utföra vissa arbeten och garanterar att beställaren kommer att 

ersätta entreprenören för arbetena. I ett sådant fall – där platschefen går längre 

än sin uppgift att diskutera ÄTA-arbeten och istället försöker beordra dem – 

gör entreprenören säkrast i att kontakta beställaren direkt och försäkra sig om 

en bekräftelse från denne på att ÄTA-arbetet kan utföras och kommer att be-

rättiga till ersättning från beställaren. Argumentet att beställaren bör ha 

ansvaret för att dennes representanter inte agerar i strid mot sina instruktioner 

har en viss tyngd, men mot bakgrund av att även entreprenören är en 

professionell aktör, bedömer jag inte att detta argument ensamt räcker.  

7.3 Fastställande av avtalets innehåll (avtalstolkning) 

Om det i parternas avtal inte framgår vilken följden av att inte iaktta de 

avtalade formkraven är kan entreprenören ha en god chans till ersättning för 

ÄTA-arbeten. En ändamålsinriktad tolkning av de avtalade formkraven för 

ÄTA-arbeten kan leda till att formkraven ses som ordningsföreskrifter och/eller 

endast får bevisverkan med avseende på om ÄTA-arbete avtalats och med av-

seende på omfattningen av de ursprungligen avtalade arbetenas omfattning.  

Det är svårare att genom avtalstolkning ge entreprenören rätt till ersättning när 

de avtalade formkraven uttryckligen anger att följden av att formkraven inte 

uppfyllts är utebliven ersättning. Det förutsätter att avtalstolkaren tolkar avtalet 

i strid mot dess ordalydelse. Det kan ibland motiveras av t.ex. olika typer av 

lojalitetsresonemang. Jag bedömer att HD skulle kunna tänkas avvika från 

avtalets ordalydelse och ge entreprenören rätt till ersättning om beställaren 

själv eller genom sina representanter framkallat ÄTA-arbetet eller om 

beställaren  utan att varna entreprenören medvetet godtar att entreprenören 

utför ÄTA-arbeten utan rätt till ersättning. Såväl dolusprincipen som mer all-

männa lojalitetsresonemang och förbud mot rättsmissbruk blir aktuella här. 

Den vanliga förekomsten av ÄTA-arbeten och av avvikelser från avtalade 

formkrav i entreprenadbranschen, i kombination med att entreprenadprojekt i 

stor utsträckning bygger på förtroende och samarbete mellan parterna, talar för 

att se lojalitetsargument som särskilt starka just i entreprenadförhållanden. Jag 

är dock tveksam till att HD skulle åsidosätta avtalets uttryckliga ordalydelse 

enbart med stöd av lojalitetsaspekter. Lojalitets- och samarbetsplikt är, åt-
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minstone än så länge, relativt vaga begrepp och det är svårt att dra gränsen för i 

vilken omfattning beställaren har en skyldighet att säkerställa att entreprenören 

förstår och kommer ihåg de avtalade formkraven.  

7.4 Formkraven är oskäliga 

HD skulle kunna jämka de avtalade formkraven med stöd av 36 § AvtL på så 

sätt att entreprenören får ersättning för de utförda ÄTA-arbetena eftersom det 

avtalade formkravet är oskäligt. Samma faktorer som man kan lägga till grund 

för en avtalstolkning, är relevanta för att bedöma om villkoret är oskäligt enligt 

36 § AvtL. I uppsatsen har jag analyserat ytterligare en faktor vid oskälighets-

bedömningen, nämligen beställarens vinst på ÄTA-arbetena.  

Så som beskrivs i avsnitt 6.1.4,  bedömer jag det inte som troligt att HD skulle 

välja att tillämpa principen om obehörig vinst som grund för att tillerkänna 

entreprenören ersättning för ÄTA-arbeten när de avtalade formkraven inte 

iakttagits. Skälen bakom principen – att undvika orättvisa och obillighet – kan 

dock beaktas inom ramen för en prövning av skälighet enligt 36 § AvtL. Det 

finns emellertid inga rättsfall från HD som antyder att beställarens vinst skulle 

vara relevant vid oskälighetsbedömningen. 

Ett exempel kan illustrera hur beställarens vinst, eller frånvaro av sådan, kan 

påverka om det är skäligt att ersättning utgår. 

Beställarens intäkter från det färdiga entreprenadprojektet ökar med 1 000 000 

kr till följd av ÄTA-arbetet. Entreprenörens kostnader för ÄTA-arbetet uppgår 

till 200 000 kr. Om beställaren behöver utge ersättning till entreprenören för 

ÄTA-arbetet kommer beställarens vinst på ÄTA-arbetet att uppgå till 800 000 

kr, samtidigt som det inte medför någon förlust för entreprenören. I detta fall är 

det inte någon större nackdel för beställaren att behöva utge ersättning för 

ÄTA-arbetena, trots att de avtalade formkraven inte uppfyllts. Om ÄTA-

arbetena hade godkänts enligt formkraven hade det ekonomiska utfallet blivit 

detsamma, och hade entreprenören alls inte utfört arbetet hade beställaren gjort 

en mindre vinst än vad som nu blir fallet. Under dessa förutsättningar är det 

skäligt att beställaren ersätter entreprenören för ÄTA-arbetena trots att 

beställaren inte gett entreprenören befogad anledning att utföra dem. 
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Om beställarens intäkter däremot inte ökar genom ÄTA-arbetena, samtidigt 

som kostnaderna för dem fortsatt är 200 000 kr, skulle det medföra en förlust 

för beställaren att behöva utge ersättning för  ÄTA-arbetena. Om ÄTA-

arbetena i detta fall utförts på grund av en missuppfattning från entreprenörens 

sida, som det inte finns skäl att lasta beställaren för, är det svårt att se det 

skäliga i att beställaren ska utge ersättning. 

Vinstbedömningen är, som framgått i avsnitt 6.1.4, komplicerad. När det är 

uppenbart att beställaren berikats genom ÄTA-arbetet är det mindre 

problematiskt och kontroversiellt att beställaren förpliktas att utge ersättning. I 

praktiken är det dock ofta oklart om beställaren berikas. Det ligger därför en 

fara i att försöka etablera en form av allmän princip att ersättning ska utgå när 

beställaren gjort en vinst på ÄTA-arbetena. Detta gäller inte minst med tanke 

på att det skulle medföra problem för parterna att då förutse vilka arbeten som 

är ersättningsgilla och inte. Min bedömning är därför att vinst-argumentet, 

systematiskt såväl som praktiskt, är bäst lämpat som en omständighet av många 

vid oskälighetsbedömningen enligt 36 § AvtL. Beställarens vinst är alltså en 

faktor i en helhetsbedömning där även andra faktorer är relevanta (såsom 

lojalitetsaspekter, krav på samarbete, parternas grad av klandervärt beteende, 

entreprenadens karaktär, ÄTA-arbetenas storlek mm.).  

7.5 Sammanfattande kommentarer 

Likartade argument ligger bakom de tre grunderna som entreprenören kan 

basera sitt ersättningsanspråk på. Det kan finnas olika systematiska, 

pedagogiska eller praktiska skäl att hänföra en viss situation till ett visst typfall, 

men i slutänden bedömer jag att rättsläget ser ut som följer. Även om de 

avtalade formkraven enligt sin ordalydelse ger uttryck för att entreprenören 

saknar rätt till ersättning för ÄTA-arbeten om formkraven inte är uppfyllda, gör 

den beställare som vill vara på den säkra sidan klokt i att noga anpassa sitt eget 

och sina representanters handlande efter formkraven. Min bedömning är att HD 

skulle betrakta beställarens syften med formkraven som legitima (främst be-

ställarens behov av att anpassa sin organisation efter avtalet som innebär att 

platschefen saknar behörighet att beställa ÄTA-arbeten), men vara restriktiv 

med att tillåta en sådan sträng följd som utebliven ersättning för det fall be-
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ställaren utnyttjat formkraven så att beställaren berikas genom att slippa ersätta 

entreprenören för dennes extra arbete. Beställaren gör bäst i att följa de 

spelregler han själv ställt upp – d.v.s. säkerställa att platschefen klargör för 

entreprenören att entreprenören måste få skriftligt godkännande av någon 

annan hos beställaren. Omvänt gör entreprenören klokt i att hålla i minnet att 

han inte är garanterad ersättning om han utför ÄTA-arbeten utan att ha fått 

arbetena godkända i enlighet med de avtalade formkraven. 

 

.  
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NJA 1980 s. 398  NJA 1993 s. 13 

NJA 1981 s. 323  NJA 1993 s. 436 

NJA 1981 s. 1072  NJA 1994 s. 236 

NJA 1983 s. 1  NJA 1995 s. 586 

NJA 1983 s. 332  NJA 1996 s. 400 

NJA 1983 s. 865  NJA 1996 s. 727 

NJA 1984 s. 280  NJA 1997 s. 86 

NJA 1984 s. 288  NJA 1997 s. 382 

NJA 1984 s. 482  NJA 1997 s. 524 

NJA 1986 s. 503 NJA 1998 s. 3 

NJA 1986 s. 596 NJA 1998 s. 364 

NJA 1987 s. 266 NJA 1999 s. 35 

NJA 1987 s. 553  NJA 1999 s. 408 

NJA 1988 s. 408  NJA 2001 s. 750 

NJA 2005 s. 142  NJA 2010 s. 416 

NJA 2006 s. 53  NJA 2010 s. 559 

NJA 2006 s. 638  NJA 2011 s. 67 

NJA 2007 s. 35  NJA 2011 s. 600 

NJA 2007 s. 519  NJA 2012 s. 3 

NJA 2007 s. 962  NJA 2012 s. 597 

NJA 2008 s. 733  NJA 2012 s. 725  

NJA 2009 s. 672  NJA 2012 s. 1095  

HD:s dom 2013-04-04 i mål T 881-12 

HD:s dom 2013-04-17 i mål T 2394-11 
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HD:s dom 2013-06-26 i mål T 162-11 

8.2.2 Hovrättsdomar 

Hovrätten för Västra Sveriges dom 2013-04-09 i mål T 1676-12. 

Svea hovrätts dom 2013-03-08 i mål T 694-12. 

Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2013-02-14 i mål nr T-1259-12. 

Svea hovrätts dom 2009-04-30 i mål T 1237-08. 

Svea hovrätts dom 2000-09-19 i mål T 5870-99. 

8.2.3 Övriga svenska rättsfall 

AD 2007 nr. 86 

8.2.4 Utländska rättsfall 

Ho Pak Kim Realty Co Pte Ltd v Revitech Pte Ltd, [2010] SGHC 106, Högsta 

domstolen i Singapore. 

Carolina Conduit Systems, Inc. v. MasTec North America, Inc, United States District 

Court for the Eastern District of Virginia, 2011. 

8.3 Offentligt tryck 

Prop. 1975/76:81 – Regeringens proposition med förslag om ändring i lagen 

(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 

m.m. 

Prop. 2008/09:88 – Ny kommissionslag. 

8.4 Författningar 

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område 

Jordabalk (1970:994) 

Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 

Lag (1987:822) om internationella köp 

Köplag (1990:931) 
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Handelsagenturlag (1991:351) 

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) 

Aktiebolagslag (2005:551) 

Kommissionslag (2009:865) 

8.5 Övrigt 

8.5.1 Internetkällor 

http://www.byggnyheter.se/2011/07/byggchefer-vanligt-med-korruption, hämtad 

2013-07-11. 

8.5.2 Modellagar 

DCFR - Draft Common Frame of Reference  

 

PECL - Principles of European Contract Law  

 

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2010 

 

8.5.3 Standardavtal 

AB 04 - Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och 

installationsentreprenader, med tillhörande kommentarer från BKK 

(Byggandets Kontraktskommitté). 

ABT 06 - Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, 

anläggnings- och installationsarbeten 


