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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 

Byggindustrin är en av de största industrigrenarna i Sverige och starkt präglat av dess 

standardavtal, varav det kändaste är Byggandets kontraktskommittés allmänna bestämmelser 

för utförandeentreprenad från 2004 (AB 04). Avtalet har kommit till genom förhandlingar 

mellan branschens parter inom Byggandets kontraktskommitté (BKK) och syftar till att 

erbjuda ett parterna en bekant och kostnadsbesparande riskfördelning.1 

 

Utmärkande för entreprenadavtal är att de på flera sätt skiljer sig från vanliga köpeavtal. 

Bland annat utifrån att de avser omfattande och långsiktiga åtaganden som inte alltid är så 

tydliga då avtalsobjektet ännu inte existerar vid avtalets ingående. 2  Dessa särdrag och 

förekomsten av bättre lämpade standardavtal har lett till att lagstiftaren exkluderat 

entreprenadavtalen från köplagen.3  

 

Utifrån dessa förutsättningar så gavs entreprenadavtalen länge en särställning och hävdades 

vara en egen avtalstyp som på flera punkter skiljde sig från andra områden. Därmed borde 

varken köplagen eller de allmänna obligationsrättsliga reglerna tillämpas på entreprenadavtal 

ansågs de.4 

 

På senare år har dock något skett med synen på entreprenadavtal och i NJA 2013 s. 271 

förklarade Högsta domstolen (HD) sin syn på hur entreprenadavtal skulle tolkas. Förutom 

partsviljan, ordalydelsen och systematiken framhöll HD också det naturliga i att tolka avtalen 

utifrån den dispositiva rätten. 5  Det tydliga inslaget av dispositiv rätt var nytt för 

entreprenadrätten och ledde till diskussioner om hur HD:s tolkning skulle förstås. Slutsatserna 

har dock gått isär och detta arbete kan ses som mitt bidrag till denna diskussion.6 För vad 

innebär egentligen HD:s nya tolkning, och hur förhåller den sig till entreprenadrättens 

speciella drag?   

 

 

                                                 
1 Samuelsson, Per, 2011, s. 5, 22-23. 
2 Nilsson, 2016, s. 165-168. 
3 Prop. 1988/89:76, s. 63. 
4 Källenius, 1960, s. 13-14. 
5 NJA 2013 s. 271 p. 7.  
6 Se bl.a. Wallin & Pärssinen, 2013; Ingvarson & Utterström, 2015; och Nilsson, 2016.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete är att undersöka och analysera hur HD tolkar entreprenadavtal. För att 

kunna besvara detta syfte kommer följande frågeställningar behandlas i arbetet: 

 Hur tolkas avtal enligt utvalda teorier om avtalstolkning?  

 Hur skiljer sig entreprenadavtal från andra avtal? 

 Hur har HD tolkat entreprenadavtalen i praxis de senaste fem åren?  

 Hur kan HD:s tolkning förstås och systematiseras utifrån de analyserade domskälen, 

tolkningsteorierna och entreprenadrättens särart? 

 

1.2.1 Avgränsning 

Då det primära syftet med uppsatsen är att utreda HD:s tolkning av entreprenadavtal kommer 

de första två frågeställningarna endast besvaras i den omfattning det är relevant för detta syfte. 

Detta innebär att tolkningsteorierna inte kommer presenteras i sin helhet utan jag har valt att 

fokusera på det som varit mest relevant för tolkningen av de aktuella rättsfallen, nämligen 

tolkningsförfarandets struktur samt teorins förhållande till partsviljan respektive dispositiv 

rätt. Gällande entreprenadrättens särart kommer redogörelsen därav inte vara fullständig, utan 

syftar endast till att påvisa särartens existens och betydelsen av denna.  

 

1.2.2 Teorier  

De avtalsrättsliga teorier som jag kommer undersöka i uppsatsen och använda för att bättre 

förstå HD:s domskäl är Vahléns, Adlercreutzs, Grönfors, Lehrbergs och Jan och Christina 

Rambergs teorier om avtalstolkning. 

 

1.3 Metod och material  

Då jag genom uppsatsen kommer använda mig av olika metoder beroende av vilken 

frågeställning jag ska besvara avstår jag från att klassificera min övergripande metod och 

beskriver istället nedan hur jag gått tillväga för att besvara de olika frågeställningarna.   

 

1.3.1 Den första frågeställningen 

För att tillgodogöra mig själv, såväl som läsaren, en metod att tillämpa för analysen av 

rättsfallen och kunna besvara mitt syfte inleder jag arbetet med att avhandla syftets första 

frågeställning, nämligen hur avtalstolkning går till enligt de utvalda teorierna. Jag börjar 
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därför i det andra kapitlet med en redogörelse för avtalstolkning och dess teorier utifrån 

doktrinen på området.  

 

Då uppsatsens syfte inte är att erbjuda en heltäckande genomgång av samtliga 

avtalstolkningsteorier utan teorierna i första hand skall förstås som verktyg att förstå HD:s 

agerande utifrån har ett urval behövts göras för vad som skall tas upp. Urvalet syftar till att ge 

en representativ och relevant bild av doktrinen.7 Utifrån bland annat Samuelssons genomgång 

av avtalstolkningens utveckling i Tolkningslärans gåta8 har jag därför valt att analysera de 

teorier som presenterats av Vahlén, Adlercreutz, Grönfors, Lehrberg samt Christina och Jan 

Ramberg. Deras teorier täcker in avtalstolkningens aspekter väl och ger mig en god grund att 

stå på när jag går vidare. Genom att analysera HD:s domar utifrån dessa tolkningsteorier får 

jag en bättre förståelse för HD:s alternativ och prioriteringar vid avtalstolkning, och därmed 

större möjlighet att se helheten i deras tolkningsförfarande. 

 

1.3.2 Den andra frågeställningen 

I det tredje kapitlet kommer ämnet entreprenad avhandlas för att besvara den andra 

frågeställningen om hur entreprenadavtal skiljer sig från andra avtal. Jag kommer därför 

redogöra för områdets särart, dess reglering och doktrinens syn på hur regleringen ska 

hanteras.  

 

Med utgångspunkt i att tolkningen måste respektera den specifika avtalsformen, 

avtalsnormen, inleder jag entreprenadavsnittet i 3.1 med en genomgång om vad entreprenad 

är och hur det skiljer sig från exempelvis köp. Denna genomgång baseras till stor del på Bertil 

Bengtssons eminenta genomgång av just entreprenadrättens särart i Särskilda avtalstyper I. 

Bengtssons uppgifter kompletteras även av Tommy Nilssons nyare redogörelse, 

Entreprenadavtalets speciella drag. Även Per Samuelssons bok Entreprenadavtal särskilt om 

ändrade förhållanden, som utgör det på senare år mest omfattande entreprenadrättsliga 

verket, använda kontinuerligt under hela entreprenadkapitlet.  

 

I 3.2 avhandlar jag hur entreprenader regleras och vilken effekt detta får. Detta görs utifrån 

lagtexter med tillhörande förarbeten samt de standardavtal som reglerar entreprenader. 

Utgångspunkten är Allmänna bestämmelser (AB) men vilket av avtalen som aktualiseras 

                                                 
7 Jfr Bell, 2006, s. 128. 
8 Samuelsson, Joel, 2011, s. 26-29.  
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spelar egentligen ingen roll för arbetet. De är uppbyggda enligt samma systematik och 

relaterar till varandra på ett sätt som innebär att tolkningsmetoden inte ska variera mellan 

avtalen.9 

 

Vid sidan av ovanstående regleringar baseras redogörelsen på Källenius verk 

Entreprenadjuridik. Källenius har på grund av sin roll i AB-avtalens ursprung en väldigt 

framstående ställning inom entreprenadjuridiken. 10  Även Christina Rambergs bok 

Kontraktstyper används som komplement. 

 

1.3.3 Den tredje frågeställningen 

I det fjärde kapitlet går jag sedan igenom rättsfall från senare år där Högsta Domstolen har 

tolkat entreprenadavtal. Då NJA 2012 s. 597 kan anses utgöra startpunkten för HD:s nya 

förhållningssätt gentemot entreprenadavtal får fallet även tjäna som startpunkt för min 

genomgång av praxis.11 Jag har sedan använt mig av Peter Degerfeldts bok Rättsfallssamling i 

entreprenadjuridik 2 upplagan för att identifiera de entreprenadrättsliga praxis som kommit 

från HD sedan 2012. En entreprenadrättsdom som trots att den faller inom tidsramen inte 

kommer avhandlas i uppsatsen är NJA 2013 s. 1174, detta då fallet inte innehåller något 

entreprenadavtal att tolka och därmed saknar relevans för detta arbete. 

 

Samtliga domar kommer inledas med ett avsnitt där bakgrunden samt underrätternas 

ställningstagande redogörs för. Dessa är relativt utförliga sett till att syftet enbart är att 

granska HD:s tolkningsförfarande. Jag anser dock det vara motiverat att utveckla bakgrunden 

och underrätternas domskäl för att kunna sätta HD:s tolkning i dess rätta kontext. Detta följs 

sen upp med ett avsnitt om HD:s tolkning där jag ämnar belysa de steg och metoder 

domstolen tar för att nå sitt resultat. Även detta avsnitt är relativt utförligt då jag vill ge en 

helhetsbild av de ställningstaganden HD gör och inte bara stolpa upp huruvida de exempelvis 

dömer efter ordalydelsen eller ej.  

 

Det är dock inte alltid uppenbart hur HD i praktiken når sitt domslut och det kan vara ett 

problem att utläsa domstolens tolkningsmodell enbart utifrån domskälens ordalydelse.12 Jag 

                                                 
9 Jfr Arvidsson & Samuelsson, 2015, s. 45. 
10 Samuelsson, Per, 2011, s 32. 
11 Fenomenet uppmärksammades tydligast i och med NJA 2013 s. 271 men kan spåras tillbaka till NJA 2012 s. 

597, se Wallin & Pärssinen, 2013, s. 818. 
12 Lehrberg, 2006, s. 240.  
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kommer därför avsluta varje dom med en analys där jag närmare analyserar HD:s tolkning 

och domskäl, bland annat utifrån teorierna om avtalstolkning. Doktrinens betydelse för 

avtalstolkningen illustreras väl av Lehrberg: 

 

”Rättsfallstolkning är i första hand en juridisk praktik; en analys- och argumentationsmodell 

för domstolarna. En stor mängd rättsfall aktualiserar avtalsrättsliga frågor som har med 

tolkning att göra. Studier av åtskilliga av dessa rättsfall är nödvändigt för att man skall förstå 

vad tolkningen är och hur den i praktiken fungerar. De rättsfall från vilka mer generella och 

preciserade slutsatser rörande regler eller principer för tolkningen kan dras är dock färre och 

domarna ofta svårtolkade. Därför kan den juridiska litteraturens praktiska betydelse genom 

teoribildning på området knappast underskattas. Det är ofta i doktrinen som de olika 

tolkningsregler och principer som legat till grund för domstolarnas avgöranden har 

utformats: ibland från teoretiska utgångspunkter, ibland från en systematisering av 

rättspraxis. Det är också i första hand här som diskussionen rörande avtalstolkningens 

inriktning och ändamål samt reglernas närmare innebörd har förts.”13 

 

1.3.4 Den fjärde frågeställningen 

I det femte kapitlet kallat Diskussion kommer jag lägga samman resultatet från de tidigare 

delarna för att analysera och systematisera HD:s tolkningar utifrån tolkningsteorierna och 

entreprenadrättens särart.  

                                                 
13 Lehrberg, 2014, s. 42.  
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2 Avtalstolkning enligt utvalda tolkningsteorier 
 

2.1 Introduktion till avtalstolkning 

Partsautonomin, principen om avtalsfrihet, utgör tillsammans med Pacta sunt servanda, 

principen att avtal skall hållas, grunden för avtalsrätten. Parter är fria att ingå avtal med 

varandra så som de finner lämpligast, och de är även skyldiga att uppfylla sin del av avtalet. 

Ibland uppstår det dock problem att fastställa vad parterna avtalat och vilka åtaganden som 

kan sägas följa med avtalet. Antingen kan avtalet vara för vagt skrivet och otydligt, eller så 

har något inträffat efter överenskommelsen som parterna inte tänkt på att reglera i avtalet. Då 

avtalets rättsverkningar trots dess otydlighet behöver klargöras faller det på domstolen att 

genom avtalstolkning fastställa vad avtalet stadgar.14 

 

Hur detta ska göras är dock inte enkelt och saknar i princip reglering genom lag. 15 

Avsaknaden av tydliga regler gör avtalstolkningen svår och behovet av att åtgärda bristen har 

resulterat i omfattande diskussion och teoribildning inom rättsvetenskapen.16 

 

2.2 Tolkningsteorierna 

2.2.1 Vahléns teori 

Vahlén utgår i sina teorier från att tolkningsfrågor kan uppkomma ur många olika situationer, 

rättshandlingar och avtal. Så utifrån den variationen kan det inte ställas upp en enhetlig 

tolkningsmodell. Särskilt då tolkningen ska grundas på en allsidig bedömning av alla 

omständigheter, vilket har framställs i såväl doktrinen som förarbetena.17  

 

En rad allmänna tolkningsregler kan förvisso ställas upp, såsom oklarhetsregeln och liknande, 

men tolkningsreglerna låter sig inte sammanfattas i en enhetlig formel. Detta då hur 

komplicerad formeln än må vara kan den inte följas strikt då man i praktiken måste beakta 

tolkningens resultat. Domstolen siktar nämligen enligt Vahlén på att finna den tolkning som 

leder till en rimlig balans mellan parterna och dess åtaganden. Tvisten uppstår vanligtvis 

därför att någon av parterna anser att resultatet av avtalet är orimligt, det blir då upp till 

domstolen att finna den rimligaste lösningen. Detta jämkande får dock inte gå för långt utan är 

                                                 
14 Lehrberg, 2014, s. 13-14. 
15 Lehrberg, 2014, s. 41. 
16 Se Samuelsson, Joel, 2011, s. 29. 
17 Vahlén, 1960, s. 190. 
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att se som en riktlinje.18  Det ska här framhållas att Vahlén belyser det faktum att dessa 

allmänna överväganden sällan kommer till uttryck i domstolsmotiveringarna där domstolen 

föredrar att stödja sig på mer rättstekniska formuleringar, som dessutom parterna vanligtvis 

argumenterar utifrån.19 

 

Tyngdpunkten ligger fortfarande på partsviljan och avtalet, men Vahlén rör sig ändå bort från 

de gamla teorierna där viljan och förståelsen är de allena avgörande faktorerna. Istället 

konstaterar han att det är allt för ensidigt att enbart utgå från anbudsgivarens vilja och dess 

mottagares tillit, och att detta inte leder särskilt långt på egen hand.20 

 

Vidare framhålls betydelsen av utfyllning, även vid tolkning. Man kan vid tolkning nämligen 

inte bortse från de utfyllande rättsreglerna. När man tolkar en avtalsklausul är det således 

naturligt att jämföra den med motsvarande regel i exempelvis köplagen. Dock görs inte detta 

om det är tydligt att klausulen syftar till en annan lösning än lagens. Även den speciella 

avtalstypen måste beaktas, detta då man inte kan fylla ut avtalet med dispositiv rätt som inte 

passar ihop med övriga avtalsinnehållet. 21 Så trots att tyngdpunkten fortfarande ligger på 

partsviljan och avtalet är tolkningsförfarandet enligt Vahlén för mångbottnat för att utesluta 

även andra infallsvinklar.  

 

2.2.2 Adlercreutzs teori 

Adlercreutz är likt Vahlén skeptisk till alla försök av entydiga och generella lösningar till hur 

avtal skall tolkas. I stället måste det rättsliga avgörandet bero på omständigheterna i det 

enskilda fallet. Dock eftersträvar domstolen en viss regelmässighet vilket leder till att vissa 

mönster ändå kan utskiljas, vilket i sin tur ger vissa tolkningsprinciper att ta hänsyn till. Dessa 

tolkningsprinciper saknar hierarkisk ordning och dess tillämplighet får anses bero på den 

enskilda situationen och parternas yrkanden.22  

 

                                                 
18 Riktlinjen hämtas här troligtvis från tysk rättstolkning. Nordisk rätt var enligt Vahlén inte redo för den tyska 

rättstolkningsmetoden som tydligare stöttade sig på etik, men den tyska synen på avtalstolkning kan ändå 

tjäna som riktlinje, Vahlén, 1960, s. 215; Jfr Corbin, 1919, s. 741.  
19 Vahlén, 1960, s. 191-192; jfr Kreitner, 2006, s. 166.  
20 Vahlén, 1960, s. 89-90, 249; se även Vahlén, 1960, s. 212 Där Vahlén rör sig bort från de äldre vilje- 

respektive tillitsteorin. Hänvisning görs bland annat återigen till tysk avtalstolkning och Vahlén framhåller att 

”viljan blott ingår som ett tolkningsdatum bland många andra.” 
21 Vahlén, 1960, s. 194-196.  
22 Adlercreutz, 2010, s. 14, 144.  
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Om dessa tolkningsprinciper inte är tillämpliga återstår vanlig tolkning och utfyllning. 

Prövningen görs då huvudsakligen utifrån avtalets lydelse, utfyllande regler och bevisregler. 

Denna bedömning är enligt Adlercreutz tämligen fri och domstolen kan om den vill ta hänsyn 

till den aktuella situationen för att nå ett rimligt resultat. Förfarandet och bedömningen som 

sådan kan tyckas väl skönsmässig men styrs i praktiken, enligt Adlercreutz, utifrån de 

utfyllande reglerna.23 

 

Även Adlercreutz framhåller det faktum att domstolarna inte längre förlitar sig på partsviljan i 

samma utsträckning som förr. Självklart är den fortfarande viktig, men vid svårigheter 

bedöms situationen nu mer objektivt. Bland annat tycks domstolen finna ökad vägledning av 

den dispositiva rätten, antingen genom att applicera den direkt eller genom analogislut.24 Den 

individuella hänsynen är dock fortfarande viktig för att säkerhetsställa ett nyanserat resultat.25 

 

Hierarkin mellan avtalstexten och den dispositiva rätten tycks enligt Adlercreutz syn på praxis 

fungera enligt ett ömsesidigt samspel. Den dispositiva rätten kan alltid tjäna som vägledning 

och ram för tolkningen, men får anses vara beroende av parternas yrkande för att vara ett 

konkret alternativ för domstolen.26 

 

2.2.3 Grönfors teori 

Avtalstolkningsläran syftar enligt Grönfors till att begränsa antalet tolkningsmöjligheter och 

osäkerheten som dessa medför, och ska istället bringa klarhet till situationen. Avgränsningen 

görs genom att följa dispositiv rätt, uppställda tolkningsregler, eller relevant tolkningsdata 

utifrån det konkreta fallet.27 

 

Grönfors teori är ett tydligt avståndstagande från den traditionella synen på partsviljan. Den 

dispositiva rätten bör enligt honom vara huvudregeln, och ”[b]ara om inga betydande 

rättspolitiska skäl utpekar en bestämd innebörd utan tolkningsresultatet betraktas som 

likgiltigt, finns det skäl att låta parternas gemensamma mening vara avgörande, där den låter 

                                                 
23 Adlercreutz, 2010, s. 137; se dock Adlercreutz, 2010, s. 144, där Adlercreutz betonar att tolkning och 

utfyllning ska göras som första steg, men ändå är placerad långt ner på listan över tolkningsprinciper. Denna 

otydlighet och motsägande speglar väl osäkerheten i ämnet och svårigheten att ställa upp ett koherent system. 
24 Adlercreutz, 2010, s. 21.  
25 Adlercreutz, 2010, s. 139.  
26 Adlercreutz, 2010, s. 34. 
27 Grönfors, 1989, s. 9-10.  
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sig fastställas.”28 Han ser istället på avtalsinnehållet i vid bemärkelse, vilket får betydelsen att 

tolkningsunderlaget breddas till att inkludera såväl avtalstext som tolkning och dispositiva 

regler. Det väsentliga, argumenterar han, är att hålla sig inom denna ram och inte vilken 

rättskälla man anlitar.29 

 

Utifrån detta vänder sedan Grönfors på den traditionella tolkningen och inleder istället sin 

tolkningsprocess utifrån frågan hur det oklara avtalet förstås utifrån tillgänglig dispositiv rätt. 

Svaret på denna fråga ska enligt Grönfors sökas i: ”(a) lagstiftning, (b) laganalogi, (c) 

rättsanalogi, (d) avtalstypen, (e) konsekvensen av för rättsordningen grundläggande 

principer, eller (f) domarens fria skön.”30  

 

Nästa fråga i tolkningsprocessen blir sedan om det finns något som talar för att svaret på 

föregående fråga bör åsidosättas till förmån för det individuella fallet. Här ställs det krav på 

att parterna har uttryckt sig klart och möjligtvis också motiverar varför deras lösning ska gå 

före den dispositiva rätten. Frågan är även beroende av de rättspolitiska skälen bakom den 

dispositiva regeln. Om de rättspolitiska skälen bakom regeln är starka krävs en tydligare 

motivering från parterna, men om regeln bara är att betrakta som en reservlösning blir kraven 

inte lika höga. Detta förfarande anser Grönfors stämmer väl överens med den beskurna och 

kontrollerade avtalsfriheten. Om inga rättspolitiska skäl ligger bakom regeln eller parterna 

tydligt gjort avsteg därifrån återstår det att göra en individuell tolkning enligt klassiskt 

förfarande.31 

 

2.2.4 Lehrbergs teori 

Lehrberg har en fundamentalt annorlunda syn på avtalstolkning än exempelvis Grönfors och 

bygger snarare vidare på Vahléns teorier. Detta genom att fokusera på parterna, 

avtalstolkningens systematik och en tydlig åtskillnad mellan tolkning (i snäv betydelse) och 

utfyllning.32 Håller sig domstolen till parternas avsikt, intryck och uttryck är det frågan om 

tolkning enligt Lehrberg, går domstolen däremot längre än dessa frågor sysslar de med 

                                                 
28 Grönfors, 1989, s. 37.  
29 Grönfors, 1989, s. 42.  
30 Grönfors, 1989, s. 46.  
31 Grönfors, 1989, s. 24, 25, 46.  
32 Se Samuelsson, Joel, 2011, s. 28.  
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utfyllning.33 Skillnaden mellan tolkning och utfyllnad kan te sig logisk i teorin men är i 

praktiken sällan lika enkel att åtskilja.34  

 

Utgångspunkten är enligt Lehrberg partsviljan även om han konstaterar att det ofta är svårt att 

styrka en gemensam vilja som strider med vad parterna uttryckt, men om så kan göras går det 

före vad parterna uttryckt.35  Eftersom den partsorienterade tolkningen sällan ger svar får 

domstolen alltsomoftast istället ta till en uttrycksorienterad tolkning, utifrån avtalets 

uttryckliga lydelse och innehåll. Domstolen ser då till språket i avtalet, men detta kan inte 

göras i ett vakuum utan görs utifrån kontextens helhet. Denna är dock ofta svåröverskådlig 

och Lehrberg presenterar här en metod för att hålla sig så nära den aktuella situationen som 

möjligt och respektera de individuella enskildheterna. Genom att tillämpa vad han kallar en 

succesiv utvidgning av kontexten rör sig tolkningen stegvis utåt i allt vidare cirklar från den 

ursprungliga avtalstexten. Någon strikt hierarkisk ordning kan inte ställas upp, men Lehrberg 

ser ändå vissa tydliga skillnader mellan kontextnivåerna.36 

 

Metoden inleds med en rent språklig tolkning, men behöver i nästa steg ställas i relation till 

den språkliga kontexten och avtalets systematik. Nästa steg utvidgar kontexten och prövar den 

språkliga tolkningen mot avtalssituationen i sin helhet. Om den språkliga tolkningen står sig 

genom dessa prövningar bör detta vara svaret. Ett femte steg kan dock användas om saken 

fortfarande är osäker, och då utvidgas kontexten till att även inkludera tvingande och 

dispositiv rätt, samt allmänna lämplighetsöverväganden. Avslutningsvis finns även de 

rättsliga prioritetsreglerna, såsom oklarhetsregeln att ta till.37 

 

2.2.5 Ramberg & Rambergs teori  

Ramberg & Ramberg framhåller Vahléns, med fleras, åsikt om vanskligheten i att försöka 

systematisera en generell tolkningsmetod. De går dock längre än föregångarna som ändå har 

försökt att framhålla ett visst systemtänk. Enligt dem går det inte att skapa en hierarkisk och 

logisk metod för avtalstolkning om den samtidigt ska ha någon förankring i verkligheten. 

Ramberg & Ramberg ser i stället på tolkningsprocessen utifrån en helhetsbedömning där 

                                                 
33 Lehrberg, 2006, s. 241. 
34 Vahlén, 1960, s. 193-194.  
35 Lehrberg, 2014, s. 33-34.  
36 Lehrberg, 2014, s. 34-35. 
37 Lehrberg, 2014, s. 35-36.  
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åtskillnader mellan exempelvis tolkning och utfyllnad saknar betydelse och ett balanserat 

sammanvägande av för domstolens relevanta faktorer är det som ska fälla avgörandet.38  

 

Det är upp till parterna att åberopa för dem relevanta omständigheter och föra in dessa 

faktorer i målet, och Ramberg & Ramberg uppmanar parterna att så att säga skjuta brett för att 

ge domstolen så många relevanta faktorer som möjligt att grunda sin bedömning på. En 

sammanvägning av flera gynnande faktorer kan då leda till framgång.39 Här ser vi en tydlig 

skillnad mellan Ramberg & Ramberg och exempelvis Grönfors. Medan Ramberg & Ramberg 

vill tillhandahålla domstolen så många alternativ som möjligt kan vi se ovan att Grönfors ser 

det som tolkningsteorins syfte att begränsa antalet tolkningsmöjligheter.40 

 

De relevanta faktorer som parterna ska ta sikte på säger sig Ramberg & Ramberg ha 

identifierat i HD:s avgöranden. Bland annat konstaterar de att utgångspunkten för att fastställa 

avtal är dess ordalydelse, och att den dispositiva rätten används för att fylla ut eventuella 

luckor i avtalet. Domstolen stannar dock inte vid enskilda faktorer eller principer, utan 

sammanväger de aktuella och åberopade omständigheterna för att nå sin dom.41 

 

2.3 Sammanfattning  

Att redogöra för avtalstolkningen i Sverige är ingen lätt sak. Samuelsson inleder sitt egna 

försök därom med konstaterandet att ”[i] princip går det inte att beskriva rättsläget vad gäller 

tolkning av avtal, men det skall ändå göras.”42 Inställningen känns igen hos upphovsmännen 

till våra teorier, då trots att majoriteten av dem konstaterar att avtalstolkningen inte kan 

systematiseras ser de alla vissa mönster och gör utifrån dessa ett försök att åtminstone ge 

någon vägledning till hur de anser att avtalstolkning bör göras. 

 

Sammanfattningsvis kan doktrinen ändå summeras enligt följande: Det som förenar de olika 

tolkningsteorierna är uppfattningen att det inte går att ställa upp en hierarkisk modell för 

avtalstolkning som alltid går att följa. Härifrån går de dock olika långt i sina försök att ändå 

presentera en modell och till vilken grad avsteg från denna kan göras. Striktast modell 

erbjuder Grönfors med sitt fokus på en enskild avtalstyp, men även Lehrberg presenterar ett 

                                                 
38 Ramberg & Ramberg, 2016, s. 160.  
39 Ramberg & Ramberg, 2016, s. 187. 
40 Grönfors, 1989, s. 9-10.  
41 Ramberg & Ramberg, 2016, s. 161, 166, 187-188. 
42 Samuelsson, Joel, 2011, s. 24.  
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förhållandevis välstrukturerat system. Ramberg & Ramberg får representera den andra sidan 

av skalan med sin avsaknad av struktur. Vahlén och Adlercreutz placerar sig någonstans 

mellan dessa ytterligheter. Vahlén närmare Lehrbergs och Adlercreutz närmare Ramberg & 

Ramberg.   

 

Det gemensamma problemet för att upprätta den efterfrågade tolkningsmodellen är att 

avtalsnormen måste beaktas. Grönfors skiljer sig här från mängden genom att gå vidare från 

den abstrakta nivån till en konkret när han väljer en avtalsform att fokusera på. En högst 

bidragande anledning till att hans modell är så pass handfast. Detta bör utifrån 

tolkningsteorierna öka mina chanser att identifiera en tolkningsmodell. Genom att bara 

fokusera på en avtalstyp minskar antalet faktorer som måste tas i beaktande och ett mer 

koherent system bör lättare kunna framträda.   

 

Grönfors skiljer sig även på en annan avgörande punkt. Alla de andra tar i varierande grad 

avstamp i partsviljan som den kommit till utryck i avtalet medan Grönfors vänder sig mot 

detta och efterlyser ett starkare fokus på den dispositiva rätten. Detta går i skarp kontrast med 

majoritetens tyngdpunkt på partsviljan och avtalet.  

 

Slutsatsen blir att det inte finns en enhetlig modell för hur avtal ska tolkas, utan de olika 

teorierna presenterar en rad olika metoder och tolkningsverktyg för domstolen att tillämpa vid 

tolkningsförfarandet. Detta ger domstolen en stor frihet, och dess benägenhet att tolka på utan 

mycket till hänsyn för teoriernas regler orsakar viss frustration hos rättsvetarna.43  

  

                                                 
43 Samuelsson, Joel, 2011, s. 22. 
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3 Hur entreprenadavtal skiljer sig från andra avtal 
 

3.1 Entreprenadrättens särart 

Som redogjorts för ovan spelar således avtalssituationen och avtalstypens speciella särdrag en 

betydande roll för avtalstolkningen. Jag ämnar därför i detta kapitel redogöra för vad 

entreprenad är och några av de faktorer som utmärker avtalsområdet.   

 

Entreprenad är ett uppdrag som syftar till att åt annan utföra en viss arbetsprestation, men 

saknar anställningsförhållandet från det normala tjänsteavtalet. Entreprenören arbetar istället 

självständigt under eget ansvar och istället för lön erhåller entreprenören vederlag för 

utförandet av sin del av avtalet. Vanligtvis syftar uppdraget på uppförande eller ändring av 

byggnad eller andra anläggningar på fast egendom.44 Vid dessa uppdrag har entreprenören till 

uppgift att tillhandahålla materialet, samt ett ansvar för att vårda över det utförda arbetet så att 

inget kommer till skada.45 

 

En stor del av entreprenadens särart kommer från byggandets tidskrävande natur och att 

avtalet löper under en lång tid. Utifrån denna långsiktighet skiljer sig entreprenadförhållandet 

och dess avtal från majoriteten av andra avtal som rör exempelvis köp. 46  Det kan vid 

avtalstidpunkten till och med vara så att oklarhet fortfarande råder beträffande detaljerna i 

projektet.47 Detta påverkar avtalet och partsförhållandet på flera sätt, och Per Samuelsson 

klassificerar exempelvis entreprenadavtalet som ett öppet ramavtal. Detta då beställaren har 

en rätt, ändringsbefogenhet, att för en relationell resursanvändning fortlöpande anpassa 

entreprenaden utifrån sina behov.48 Likväl har entreprenören en rätt att vara den som utför 

dessa arbeten för att inte gå miste om en betydande del av entreprenaden och arbetet.49 Detta 

ska givetvis beställaren betala för, men då entreprenören arbetar under stor frihet finns det 

även begränsningar så att entreprenören inte går utöver avtalet och lägger ner mer arbete än 

vad som är skäligt.50  

 

                                                 
44 Bengtsson, 1976, s. 103.  
45 Bengtsson, 1976, s. 105-106. 
46 Bengtsson, 1976, s. 134.  
47 Nilsson, 2016, s. 170.  
48 Samuelsson, Per, 2011, s. 18.  
49 Nilsson, 2016, s. 169-170. 
50 Bengtsson, 1976, s. 134; se även Bengtsson, 1976, s. 126-130. 
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En annan betydande skillnad mellan entreprenad och andra typer av avtal är ansvarsfrågan. I 

normalfallet anses risken och därmed ansvaret gå över vid leveransen, men detta blir ett 

problem då entreprenaden innebär att arbetet utförs på beställarens mark. Detta förfarande 

måste således regleras annorlunda än traditionella köp och löses genom att entreprenören står 

ansvaret och därmed risken för allt som inte beställaren orsakat fram tills ett juridiskt 

konstruerat överlämnande sker i form av slutbesiktning.51 

 

En konsekvens av parternas nära förbindelse på ett materiellt plan blir problemen med att 

häva avtalet på samma sätt som annars görs vid exempelvis köp. Det vore ett stort slöseri med 

resurser och tid att avbryta halvfärdiga arbeten och avveckla detta till fastighetens 

ursprungliga skick. Vid grova fel från entreprenörens sida får istället en viss ersättning utdelas 

till entreprenören för det redan utförda arbetet, men entreprenören friställs från framtida 

åtaganden och en ny entreprenör får ta vid och avsluta den första entreprenörens arbete.52 Vid 

fel från beställarens sida, i exempelvis förfrågningsunderlaget, så att arbetet inte längre ryms 

inom det fasta priset löses situationen på så sätt att tilläggsvederlag utgår till entreprenören 

men att denna fortfarande måste fullfölja sitt åtagande.53 

 
3.2 Entreprenadens reglering 

3.2.1 Den rättsliga regleringen 

Entreprenadförhållandets speciella drag återspeglas i dess reglering. Köplag (1990:931) gäller 

enligt 1 § vid köp, men 2 § undantar dock entreprenader. Detta förtydligas i förarbeten där det 

konstateras att köplagen inte ska gälla på byggnadsentreprenader m. m, vilket motiveras med 

att köplagens regler är mindre lämpade för att lösa konflikter inom detta område. Istället 

hänvisar propositionen till de standardavtal som i praktiken reglerar dessa frågor.54 Däremot 

är entreprenad reglerat genom lagstiftning vid konsumentförhållanden under 

konsumenttjänstlag (1985:716).55   

 

Som vi kan se är således den civilrättsliga entreprenaden trots sin omfattning och betydelse 

inte reglerad i svensk lag. En stark bidragande orsak till detta är de speciella drag jag 

redogjort för ovan, men även att marknadens parter enats kring omfattande standardavtal.56 

                                                 
51 Bengtsson, 1976, s. 113-114; se även Nilsson, 2016, s. 166. 
52 Bengtsson, 1976, s. 111-112. 
53 Bengtsson, 1976, s. 109.  
54 Prop. 1988/89:76, s. 63.  
55 Se Ramberg, 2005, s. 65. 
56 Se Källenius, 1960, s. 12-13; Prop. 1988/89:76, s. 63.  
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3.2.2 Reglering genom standardavtal 

1954 års Allmänna Bestämmelser för entreprenader inom husbyggnads- samt väg- och 

vattenbyggnadsfacken (AB 54) utgör utgångspunkten för entreprenadavtalen.57 AB-avtalen 

har sedan vidareutvecklats genom en rad revideringar och utökats till att täcka flera områden i 

form av liknande avtal, och i praktiken är dessa kontrakt entreprenadrättens viktigaste 

regelkälla.58  

 

Idag är Byggandets kontraktskommittés allmänna bestämmelser för utförandeentreprenad från 

2004 (AB 04) det senaste och mest välkända entreprenadavtalet. Avtalet är framtaget och 

utgivet av BKK som består av flertalet representanter från bland annat entreprenör- och 

beställarsidan.59 Avtalet syftar till att erbjuda ett balanserat och heltäckande regelverk som 

tillsammans med kommentartexterna påminner om lagtext.60 

 

Källenius framhåller betydelsen av att avtalen är framtagna av en allsidigt sammansatt 

kommitté och ämnade att ge parterna en likaberättigad ställning där parternas skyldigheter 

och rättigheter fördelas på ett rättvist sätt. När detta nu skett så ska avtalen inte tolkas 

restriktivt utan ges den innebörd och balans som har avsetts. Denna typ av avtal, kallad 

agreed document, skiljer sig från andra ensidigt upprättade branschavtal vilket enligt honom 

bör återspeglas i tolkningen.61 

 

Källenius menar att entreprenadavtalen med tiden utvecklats till en egen och särskild 

avtalstyp som på flera viktiga punkter skiljer sig från andra områden. Därav följer 

uppfattningen att vare sig Köplagen eller de allmänna obligationsrättsliga reglerna bör 

tillämpas på entreprenadavtal. Källenius reserverar sig dock för att vissa grundprinciper i 

Köplagen kan användas som stöd om varken AB eller de aktuella avtalet kan ge något svar.62 

Slutligen innehåller AB 04 vissa tolkningsparagrafer i dess första kapitel som ska tjäna som 

vägledning vid tolkning av avtalet. Framförallt bör nämnas kompletteringsregeln i 1:2, 

rangordningsregeln i 1:3 om hur motstridiga uppgifter bör tolkas och att om denna regel inte 

                                                 
57 Källenius, 1960, s. 13.  
58 Se Ramberg, 2005, s. 66. 
59 Ramberg, 2005, s. 66-67. 
60 Bernitz, 2013, s. 32.  
61 Källenius, 1960, s. 15.  
62 Källenius, 1960, s. 13-14. 



19 

 

är till någon hjälp ska otydligheten tolkas enligt oklarhetsregeln i 1:4 på det sätt som leder till 

den lägsta kostnaden för entreprenören.63 

 

3.3 Sammanfattning  

Sammantaget kan det konstateras att entreprenadförhållandet skiljer sig på flertalet betydande 

sätt från ett traditionellt köp till den grad att köplagen vissa gånger kan vara direkt olämplig 

som reglering därav. Särarterna är många då entreprenader ofta kan vara bland annat 

svåröverskådliga, tekniska och innebära ett rådighetsproblem som inte uppkommer i andra 

fall. Detta har lett till en av lagstiftaren respekterad särreglering där parterna själva har enats 

om hur situationen bäst bör hanteras, och detta har i sin tur förstärkt entreprenadrättens särart 

än mer. 

 

  

                                                 
63 Hedberg, 2007, s. 25-31; Samuelsson, Per, 2011, s. 38-39.  
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4 Hur HD tolkar entreprenadavtal 
 

4.1 NJA 2012 s. 597 – Fortumdomen 

4.1.1 Bakgrund och underrätterna 

Fortum Generation Aktiebolag (Fortum) ingick ett entreprenadavtal med Vägverket 64  för 

byggandet av ett kraftverk. Entreprenaden var delad och vissa moment, så som leverans och 

montering av generatorn, skulle skötas av sidoentreprenörer som Fortum ansvarade för. 

Generatorn blev dock försenad varpå Vägverket inte kunde utföra de efterföljande 

gjutningsarbetet. Oberoende av sidoleverantörens försening var Vägverket även försenad med 

konstruktionen av vattenvägar för in- och utförsel ur kraftverket. På grund av dessa 

förseningar blev idrifttagandet av kraftverket försenat med 13 påbörjade veckor. Då 

entreprenadkontraktet innehöll en vitesklausul som berättigade beställaren till 300 000 kr per 

vecka från entreprenören vid försening av idrifttagandet uppkom nu frågan om leverantören 

kunde bli ersättningsskyldig för sin försening även om faktorer som beställaren ansvarade för 

också ledde till försening av idrifttagandet?   

 

Vägverket hävdade att vitesklausulen var kopplad till ikraftträdandet och inte färdigställandet 

av byggnadsarbetet. Då sidoleverantören som Fortum ansvarade för var sena med leveransen 

av generatorn hade idrifttagandet redan blivit försenat oberoende av Vägverket och de måste 

få skälig tid på sig att slutföra sitt uppdrag efter det att generatorn monterats. Fortum 

hänvisade i sin tur till de principer om konkurrerande skadeorsaker som utvecklats inom den 

utomobligatoriska skadeståndsrätten. Tingsrätten konstaterade utifrån detta att parterna hade 

avtalat om en vitesklausul och det var den som skulle gälla. Med stöd från praxis och doktrin 

dömde tingsrätten till Vägverkets fördel med motiveringen att Fortum genom sitt ansvar för 

sidoentreprenören gjort sig skyldig till kontraktsbrott och att fördröjningen berott på 

omständigheter som även de ansvarar för.  

 

Hovrätten instämde med tingsrätten och poängterade särskilt att det inte kan vara fråga om 

något skadestånd eller utomobligatoriskt förhållande när parterna avtalat om en vitesklausul. 

 

4.1.2 HD:s tolkning 

Högsta domstolen inledde med att utreda frågan om vite enligt reglerna i AB 92. I punkt fem 

av domen redogjorde de för att beställaren enligt regeln hade rätt till vite enligt AB avtalet om 

                                                 
64 Numera Trafikverket. 



21 

 

entreprenören överskridit den kontraktstid som gällde för entreprenörens arbete, men att 

undantag från regeln fanns. I nästa punkt redogjorde de för rekvisiten för dessa undantag. 

Därefter såg domstolen i punkt sju till reglernas motsvarighet i den dispositiva rätten och hur 

dessa hade tolkats och kom då fram till att köparen inte hade rätt till ersättning om denna 

orsakat förseningen. Utifrån detta tolkade domstolen sedan avtalet i den åttonde punkten och 

kom fram till att AB-avtalet bara lät entreprenören slippa betala förseningsvite om beställaren, 

eller någon den ansvarade för, orsakade entreprenörens försening. Avslutningsvis prövade 

domstolen rimligheten i sin slutsats i punkt nio och konstaterade att tolkningen inte fick några 

orimliga konsekvenser.  

 

Efter ovanstående utredning av vad som gällde enligt de AB-avtal som legat till grund för 

entreprenaden gick domstolen vidare till att tolka parternas ändringar i avtalet. I punkt 13 

argumenterade HD för avsaknaden av närmare diskussion eller partsavsikt gällande den 

aktuella situationen. HD påtalade även att det inte heller fanns några andra omständigheter 

utöver kontraktet som kunde bringa klarhet i frågan. Ordalydelsen konstaterades ge utrymme 

för motstridiga tolkningar och inte heller systematiken gav någon ledning. Det naturliga steget 

ansåg HD då var att utgå från den dispositiva rätten.  

 

I punkt 14 och 15 redogjorde HD därför för ansvarsfrågan ur ett utomobligatoriskt 

skadeståndsrättsligt perspektiv för att i punkterna 16 och 17 applicera detta på 

kontraktsförhållanden. Utifrån detta kunde domstolen i den 18 punkten konstatera vad som 

hade gällt enligt dispositiv rätt om avtalet inte fanns, nämligen att entreprenören hade varit 

solidariskt betalningsskyldig med sidoleverantören. Avslutningsvis kontrollerade domstolen i 

punkt 19 huruvida parterna med tillräcklig tydlighet avtalat sig bort från detta. Här fann 

domstolen att så inte var fallet. Ett avsteg skulle kunna innebära långtgående och 

obalanserade konsekvenser som resulterat i att beställaren blivit helt utan ersättning om flera 

parter samtidigt misslyckades med sina åtaganden. Denna tillsynes obalanserade utgång 

ställer höga krav på tydlighet i avtalsklausulen, vilket HD inte ansåg att klausulen nådde upp 

till. Avslutningsvis prövade HD i samma punkt så att deras tolkning inte var oförenlig med 

AB 92 och AB 04 samt förseningsvitets typiska syfte, och trots att tolkningen kunde få vissa 

oönskade effekter i form av dubbla ersättning till beställaren ansågs den vara att föredra.  
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4.1.3 Analys av domen  

HD säger sig inledningsvis söka efter partsviljan och ordalydelsen. I ett förfarande som 

närmast kan liknas vid Lehrbergs successiva utvidgning inleder HD sitt domskäl i partsviljan 

och utvidgar sedan kontexten till ordalydelsen och systematiken innan HD väljer att gå vidare 

till den dispositiva rätten. Frågan är dock hur allvarligt menat detta förfarande är. Enligt 

exempelvis Lehrberg så är en grundläggande tolkningsregel att skrivet går före tryckt.65 Att 

parterna ändrat i avtalet tyder nämligen på att parterna föredragit den senare lydelsen. Kravet 

HD ställer upp i punkt 13 kan därför tyckas väl strängt. Möjligtvis kan det argumenteras för 

att Fortum inte förstått innebörden av denna ändring och den således inte representerar 

partsviljan. Alternativet skulle vara att sökandet efter partsviljan inte har prioriterats av HD.  

 

Vidare är ordalydelsen i avtalet tämligen rak och tydlig gällande idrifttagandet, och 

underrätterna hade här inga problem med ordalydelsen. Ändå förklarar HD att tolkningen av 

ordalydelsen inte ger något tydligt svar och går vidare. Denna gång är det svårare att skylla på 

att Fortum inte förstått vad som menats med idrifttagandet och att de där med ska bli inte ska 

bli bundna av ordalydelsen. Jag anser återigen alltså att HD:s krav på tydlighet för att kunna 

läsa ut ordalydelsen är tämligen strängt, alternativt att ordalydelsen inte har prioriterats av 

HD.  

 

Utifrån tolkningsteorierna i andra kapitlet kan tolkningen istället liknas vid Ramberg & 

Rambergs teori på så sätt att HD har vägt flera tolkningsfaktorer mot varandra och funnit den 

aktuella utgången mest lämplig.  

 

4.2 NJA 2013 s. 271 – Zurichdomen 

4.2.1 Bakgrund och underrätterna 

Vid uppförandet av två vattenkraftverk hade Uppsala kommun (Kommunen) avtalat med 

Läckeby Water AB (Läckeby) för utförande av maskinentreprenad. Entreprenadkontraktet 

med dess rättigheter och skyldigheter gick sedan över från Kommun till PEAB när de 

anlitades av Kommunen som generalentreprenör för projektet. Inför idrifttagandet av 

vattenverket behövdes en funktionskontroll göras på bland annat bassängerna som skulle stå 

under vatten. Efter klartecken från PEAB pumpade därför Kommunen in vatten som fyllde 

bassängerna. Några dagar senare uppdagades det att vattenverket drabbats av omfattande 

                                                 
65 Lehrberg, 2014, s. 230.  
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översvämningar. En pump på annan ort hade nämligen slagits på under fredag eftermiddag, 

efter det att folk hade gått hem från vattenverket, och de redan fyllda bassängerna svämmade 

över. Detta ledde till stora skador, bland annat på Läckebys arbete. Läckebys 

försäkringsgivare, Zurich, begärde då ersättning av PEAB för skadorna och frågan var vem 

som stod risken för dessa skador innan överlämnandet.  

 

Tingsrätten utgick från avtalet men detta gav ingen lösning på tvisten då tingsrätten sade sig 

finna stöd för Zurich talan i doktrinen men den motsatta tolkningen till PEAB:s fördel ansågs 

passa bättre in i avtalets systematik. Någon vägledning kunde domstolen inte finna i praxis 

och valde då att gå på doktrinens linje. Tingsrätten motiverade även sin dom med att om 

beställaren gavs ansvarar för sådant som var inom dennes kontrollsfär gavs beställaren ett 

incitament att genom rimliga åtgärder undvika skador. Beställaren hade nämligen kunnat 

förhindra eller minskat skadorna i detta fall, medan entreprenören inte haft någon möjlighet 

till detta. Avslutningsvis kollade domstolen på det ur ett utomobligatoriskt perspektiv och hur 

betungande PEAB:s preventiva åtgärd hade varit sett till den uppkomna skadan och den 

adekvata kausaliteten. Tingsrätten kom på detta sätt fram till att PEAB var ansvariga och 

ersättningsskyldiga.  

 

Hovrätten inledde med att konstatera bristen på vägledning i avsaknaden av prejudikat och 

gick sedan vidare med att konstatera bristen på motiv och förarbeten till avtalet som skulle 

kunna förklara tolkningsproblemet. Även hovrätten vände sig då till doktrinen men fann till 

skillnad från tingsrätten inget tydligt svar. De gick därför vidare till en språklig och 

systematisk tolkning där de konstaterade att en tolkning till Zurichs fördel stred mot 

systematiken i avtalet. PEAB:s talan ansågs vara rimligare och passade bättre in i AB-avtalets 

systematik. 

 

4.2.2 HD:s tolkning 

HD sammanfattade i domens inledning hur de ansåg att tolkningen av entreprenadavtal borde 

göras. Det var en tydlig och pedagogisk förklaring och återges därför i sin helhet: 

 

”Standardvillkoren i AB 92 har förhandlats fram mot bakgrund av allmänna 

obligationsrättsliga principer och köplagens regler. Det är därför naturligt att tolka villkoren 

i ljuset av den dispositiva rätt som annars skulle ha tillämpats, dvs. obligationsrättsliga 

principer för avtal av detta slag, varav en del har kommit till uttryck i köplagen (jfr NJA 2012 
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s. 597 p. 13). Om någon gemensam partsavsikt inte kan sägas föreligga och det inte heller 

finns några omständigheter vid sidan av avtalstexten som kan klargöra hur parterna 

uppfattade ett omtvistat standardvillkor, bör tolkningen inriktas på villkorets ordalydelse. När 

villkorets innebörd ska bedömas kan ledning hämtas från systematiken och de övriga villkoren 

i AB 92; bestämmelserna är avsedda att utgöra ett sammanhängande system. Vid tolkning av 

vissa villkor kan det finnas anledning att särskilt beakta entreprenadavtalets speciella drag. 

Avtalet skiljer sig från t.ex. köp genom att det som regel avser omfattande, komplicerat och 

långsiktigt arbete med flera inblandade parter.”66 

 

Vid avgörandet av det aktuella fallet började HD sedan i punkt åtta med en genomgång av 

frågan utifrån grundläggande rättsprinciper och köplagens regler, bland annat att den som 

utför arbetet står risken tills det är slutfört. Därefter redogjorde domstolen i nästa punkt för de 

i avtalet aktuella paragraferna som även de la huvudansvaret på entreprenören. I den följande, 

tionde, punkten tolkade domstolen sedan avtalets paragrafer från den nionde punkten utifrån 

de dispositiva principer de identifierat i den åttonde punkten och kom fram till att paragrafen 

fördelade risken så som stadgats och kunde inte användas för en påföljd gentemot PEAB. 

Avslutningsvis kontrollerade domstolen i punkt elva sin tolkning mot systematiken i avtalet så 

att deras lösning passade in med övriga bestämmelser i AB 92, vilket domstolen ansåg att den 

gjorde.  

 

4.2.3 Analys av domen  

Domstolen lanserar här sitt nya synsätt på tolkningen av entreprenadavtal på ett mycket 

tydligare sätt än i den föregående domen. Vi får här en strukturerad tolkningsmodell som 

ligger närmare exempelvis Lehrbergs sätt att systematisera tolkningen än Ramberg & 

Rambergs ostrukturerade och öppna tolkning. I alla fall i teorin. I praktiken kan vi däremot 

ifrågasätta om modellen ska tillämpas riktigt så som HD här presenterar den. HD inleder 

visserligen sitt anförande med åsikten att entreprenadavtal ska tolkas i ljuset av dispositiv rätt, 

men ger inte den dispositiva rätten en tydlig plats i tolkningsmodellen.  

 

Utifrån en traditionell syn på avtalstolkning i Vahléns, Adlercreutz och Lehrbergs anda skulle 

den dispositiva rätten placeras sist i tolkningsförfarandet. Enligt Grönfors teori om 

avtalstolkning borde den dispositiva rätten istället fungera som huvudregel och placeras först i 

tolkningsförfarandet. Ramberg & Ramberg skulle antagligen inte vilja placera in 

                                                 
66 NJA 2013 s. 271 p. 7.  
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tolkningsfaktorerna i ett hierarkiskt system alls utan välja att se den dispositiva rätten som 

ytterligare ett verktyg för domstolen att använda sig utav i tolkningen.  

 

I domen finner vi att HD:s förhållningssätt till avtalstolkning ligger närmare Grönfors. HD 

inleder sin tolkning i den dispositiva rätten och låter sedan dessa dispositiva regler utgöra 

grunden för sin tolkning, de andra stegen och tolkningsfaktorerna får sedan förhålla sig till 

denna utgångspunkt. Detta skiljer sig från förra domen då HD åtminstone i teorin inledde 

tolkningsförfarandet i partsviljan och avtalet, och vände sig till den dispositiva rätten först när 

dessa inte gav något svar.  

 

4.3 NJA 2014 s. 960 – Felavhjälpandedomen  

4.3.1 Bakgrund och underrätterna 

Det Andra Bolaget House Sweden AB (DAB) anlitade J.S. Byggnadsfirma AB (JSB) som 

entreprenör vid uppförandet av en industri- och handelslokalbyggnad. Ett fel i betongplattan 

uppdagades och DAB ansökte därför om stämning för avhjälpningskostnaderna, alternativt att 

JSB skulle avhjälpa felet med hot om vite från domstolen. JSB bestred yrkandena och 

hävdade att det krävdes att beställaren avhjälpt felet för att få ersättning för detta, och att 

felets art inte tillät värdeminskningsavdrag. Frågan var alltså om beställaren kunde få 

ersättning för avhjälpande utan att avhjälpandet hade skett, alternativt om beställaren kunde 

erhålla värdeminskningsavdraget trots felets art? 

 

Tingsrätten tolkade avtalets ordalydelse strikt med en hänvisning till att de var frågan om ett 

avtal mellan två kommersiella parter. Ersättningen för avhjälpandet kunde därför inte betalas 

ut utan att avhjälpandet faktiskt hade skett. Beställaren fick istället ersättas med ett 

värdeminskningsavdrag som resulterade i en betydligt lägre summa. 

 

Hovrätten gjorde en liknande tolkning av ordalydelsen som tingsrätten men kompletterar den 

även med kommentaren till ABT 06 som antydde att beställaren måste visa på sina 

avhjälpningskostnader för att få dessa ersatta. Vidare ansåg hovrätten att inte heller 

värdeminskningsavdrag kunde bli aktuellt då detta skulle strida mot bestämmelsens 

ordalydelse. Då avtalet var framförhandlat inom BKK med representanter från båda sidor 

kunde det inte bli aktuellt att gå mot avtalets ordalydelse och parternas uttryckta vilja.  
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4.3.2 HD:s tolkning 

HD gjorde först en grundlig genomgång av bakgrunden och avtalet innan de inledde 

tolkningsförfarandet i punkterna 17 till 19 med att granska avtalet, men de fann att 

bestämmelserna ifråga inte gav någon vägledning då de inte täckte in den aktuella situationen. 

HD sökte därefter i punkterna 20 och 21 efter en gemensam partsavsikt men fann ingen. Då 

de konstaterat att individuella förhållanden inte hade bistått tolkningen gick de vidare till en 

tolkning på objektiva grunder. I punkt 22 lyfte de fram ordalydelsen och systematikens 

betydelse för tolkningen, men detta gav inte heller någon vägledning i det aktuella fallet.  

 

Med en hänvisning till NJA 2013 s. 271 p. 7 67  förklarade HD i punkt 23 och 24 den 

dispositiva rättens betydelse vid tolkning av denna sorts avtal, men även att det kunde finnas 

anledning att ta hänsyn till entreprenadavtalets särart. I punkterna 26 till 29 redogjorde HD 

därför för vad som hade gällt enligt dispositiv rätt om parterna inte avtalat om annat. Utifrån 

dispositiv rätt konstaterade HD att entreprenören hade gjort sig skyldig till kontraktsbrott 

genom att inte uppfylla sina åtaganden, varpå beställaren har rätt att avhjälpa felet på 

entreprenörens bekostnad i form av skadestånd. Detta ställdes sedan mot avtalet i punkt 30 till 

32 för att undersöka om parterna genom avtalet avtalat sig bort från den dispositiva rätten. HD 

fann då att avtalets regler inte med tillräcklig tydlighet påkallade exklusivitet och uteslutande 

av alternativa påföljder. HD prövade slutligen i punkt 33 så att deras tolkning inte passar illa 

med avtalets systematik vilket den inte ansågs göra. 

 

Domen avslutas sedan med frågan om prisavdrag. HD inledde denna prövning med att 

understryka ordalydelsens tydlighet i 36 punkten. Vidare framhöll de i punkt 38 och 39 att 

påföljdssystemet i entreprenadavtal skiljer sig markant från dispositiv rätt och är en del av 

entreprenadavtalets speciella systematik. Det rör sig här om ett avsteg från den dispositiva 

rätten. HD kommer därför till slutsatsen i punkt 40 att paragrafen om avdrag inte kunde ges 

vidare innebörd än vad som följde av ordalydelsen och något avdrag kunde därför inte bli 

aktuellt.  

 

Tre justitieråd ställde sig dock skiljaktiga till domen. Stefan Lindskog, med vem Göran 

Lambertz instämde, var av åsikten att ordalydelsen inte var så tydlig som majoriteten framhöll 

i den sista frågan gällande prisavdraget. Majoriteten uteslöt tillämpningen utifrån 

                                                 
67 Se kapitlet ovan, 4.2.2.    
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entreprenadavtalets systematik och särart, men Lindskog var av åsikten att avtalssystematiken 

inte gav tillräckligt stöd för majoritetens tolkning. Lindskog förlitade sig i stället på en 

övergripande rimlighetsbedömning och fann att det rimligaste vore att godkänna även 

avdraget. 

 

Justitierådet Dag Mattsson var skiljaktig gällande första frågan, om avhjälpandet. Mattson 

instämde med majoriteten om att entreprenadavtalen ska tolkas i ljuset av dispositiv rätt, men 

var oense vid valet av den obligationsrättsliga principen.  Mattson var av åsikten att den 

aktuella frågan bäst besvarades utifrån avtalsrättsliga principer och inte skadeståndsrättsliga. 

Avslutningsvis konstaterade Mattsson att parterna visserligen hade enats om hur de skulle 

hantera uppkomna frågor, men detta inte var tillräckligt tydligt för att ha ansetts avtala bort 

allmänna principer.  

  

4.3.3 Analys av domen  

Här prövar HD återigen partsviljan, ordalydelsen och avtalssystematiken innan de går vidare 

till den dispositiva rätten. Utifrån detta bär tolkningsförfarandet mer likhet med det första 

fallen än det andra, men även sett till hur HD förhåller sig till dessa prövningar. Återigen 

finner underrätterna avtalet för tydligt för att kunna döma något annat, och återigen anser HD 

att avtalet är otydligt varpå de vänder sig till den dispositiva rätten för att få svar. Intressant 

nog belyser justitierådet Mattsson med sin skiljaktiga mening det faktum att flera dispositiva 

lösningar kan vara tillämpliga på samma problem. 

 

Även den andra frågan om avdraget är av intresse. Nu anser majoriteten att avtalets 

ordalydelse och system är för tydligt för att kringgås utifrån entreprenadrättens särart. 

Justitieråden Lindskog och Lambertz belyser dock genom sin skiljaktiga mening att likt den 

första frågan kan även den andra frågan ges olika svar.  

 

Detta skapar viss osäkerhet i tolkningsförfarandet, och väcker frågor så som vilken dispositiv 

rättsregel som ska väljas och hur ordalydelsen och systematiken ska värderas? Något tydligt 

svar på dessa frågor ges inte i fallet. Visserligen ger såklart majoritetens inställning en viss 

ledning till hur frågorna ska hanteras, som att entreprenadrättens särart ska respekteras och 

föranleda en restriktivare tolkning av avtalet. De skiljaktigas motsättningar och alternativa 

tolkningar leder dock till att vi inte med säkerhet kan veta hur frågorna kommer besvaras 

nästa gång.  
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4.4 NJA 2015 s. 3 – Gotlandsdomen 

4.4.1 Bakgrund och underrätterna 

Region Gotland (Kommunen) och Secora Sverige AB (Secora) hade efter en upphandling 

ingått ett entreprenadavtal till fast pris gällande muddringsarbetet i Slite hamn i enlighet med 

AB 04. I sitt anbud hade Secora specificerat att de skulle utföra arbetet med ett angivet 

muddringsverk, men en bit in i arbetet stötte de på hårt kalkberg som muddringsverket inte 

kunde ro på. Secora var därför tvungna att utföra sprängningsarbete för att ta sig igenom 

berget, och fakturerade sedan Region Gotland för det extra arbetet i form av ÄTA-arbete. 

Secora menade att kommunen brustit i sitt uppdrag då de inte upplyst om de aktuella 

förhållandet i förfrågningsunderlaget, vilket lett till att de krävts mer arbete än vad Secora 

hade räknat med. Kommunen hävdade däremot att förfrågningsunderlaget varit korrekt och 

Secora borde inom ramen för sin undersökningsplikt kunnat förutse att kalkberg möjligtvis 

kunde förekomma. Frågan blir därför vart gränsen går för entreprenörens undersökningsplikt.  

 

Grundförutsättningen är att samtliga parter har en skyldighet att agera fackmannamässigt. 

Tingsrätten gjorde bedömningen utifrån avtalet och sakkunnigutlåtanden att Kommunens 

förfrågningsunderlag visserligen kunde varit bättre, men att de höll sig inom ramen för 

fackmannamässighet. Secora hade däremot inte förfarit fackmannamässigt när de utan 

närmare granskning utgått från att arbetsuppgiften kunde utföras med de aktuella 

muddringsverket. Secora hade därför inte rätt att begära ersättning av kommunen för det extra 

arbetet.   

 

Hovrätten instämde med tingsrätten i en liknande bedömning där de med hjälp av 

sakkunnigutlåtanden konstaterade att Secora vid en fackmannamässig bedömning skulle nått 

slutsatsen att chansen för kalkberg var hög och att deras muddringsmetod då inte skulle vara 

lämplig.  

 

4.4.2 HD:s tolkning 

HD inledde förfarandet med en genomgång av de aktuella paragraferna utifrån dess ursprung i 

äldre entreprenadavtal och därtill hörande motiveringar i punkterna sex till nio. I punkt tio och 

elva såg HD sedan till relationen med de kringliggande paragraferna för att förstå hur de 

samarbetar och gemensamt skapar ett enhetligt system.  
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Kärnan till problemet var begreppet fackmässig(het). I punkt 12 konstaterade HD utifrån 

entreprenadavtalet att begreppet inte kunde sägas ha en enhetlig betydelse. Begreppets 

betydelse fick istället sägas vara beroende av den aktuella paragrafens syfte och den slutliga 

bedömningen skulle göras utifrån varje enskilt fall.   

 

I punkterna 13 till 16 resonerade sig HD därför fram till vilka krav som kunde anses ställas på 

”fackmässighet” i det aktuella fallet. Utifrån den aktuella paragrafen i avtalet och syftet med 

regeln så som det framkommit i BKK:s yttrande, förstod HD det som att paragrafen syftade 

till att främja kostnadseffektivitet. Utifrån detta kunnde HD konstatera att entreprenören inte 

skulle behöva utgå från att en högre kostnad bara för att detta vore möjligt, men om det var 

troligt att den fördyrande faktorn förekom ingick det i anbudsgivarens fackmannamässiga 

skyldighet att beakta den. Då hovrätten redan funnit att risken för kalkberg var hög 

konstaterade HD i punkt 17 att entreprenörens fackmässiga ansvar hade inträtt och Secora 

hade inte rätt till någon extra ersättning. 

 

4.4.3 Analys  

Detta är en högst intressant dom utifrån uppgiften att förstå och kartlägga HD:s 

tolkningsförfarande. Detta då HD:s tillvägagångssätt denna gång skiljer sig markant från 

tidigare domar. Borta är det fokus som tidigare legat på den dispositiva rätten och 

tolkningsmetoden är denna gången istället mer traditionell, med utgångspunkt i partsviljan så 

den kommer till uttryck i avtalets systematik och avtalsförfattarnas yttranden. Den intressanta 

frågan är varför HD väljer att bryta med den nu etablerade tolkningsmodellen? Vilka 

anledningar kan vi finna som motiverar avsteget från den väg HD nu hade slagit in på?  

 

Finns det denna gång en tydligare partsvilja, eller något vid sidan om avtalet som kan tala för 

parternas intentioner? Det skulle i så fall vara BKK:s uttalande. Frågan är dock varför BKK 

tillmäts mer betydelse denna gång än tidigare? Tidigare har inte domstolen refererat till BKK 

annat än när de var oeniga.  

 

Finns det en tydligare ordalydelse denna gång? Nej, fackmanamässighet förklarade inte sig 

själv. Tidigare har ordalydelsen främst granskats för att kontrollera huruvida parterna med 

tillräcklig tydlighet har avtalat sig bort från den dispositiva rätten, men detta blev inte aktuellt 

denna gång då den dispositiva rätten aldrig togs upp.  
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Var avtalssystemet tydligare denna gång? Det finns onekligen en systematik för hur de 

aktuella paragraferna ska integrera med varandra. Jag ställer mig visserligen tveksam till att 

systematiken är så mycket tydligare denna gång än tidigare domar, och även de som kommer 

senare. En betydande skillnad är visserligen att BKK:s denna gång ges utrymme att bistå vid 

förståelsen av avtalssystemetiken vilket onekligen gör den tydligare. Frågan återstår dock 

varför BKK gavs denna möjlighet.   

 

Saknades det dispositiv rätt? Den dispositiva rätten som kan hämtas vägledning ur är 

konsumenträtten. Analogier från konsumenträtten ska användas sparsamt och med stor 

försiktighet då lagstiftningen inte är neutral. Nu skulle det dock bara röra sig om en 

begreppsdefinition för att ge begreppet ”fackmässig” en enhetlig betydelse. Det går inte att 

utesluta möjligheten att justitieråden valde bort den dispositiva rätten med motiveringen att 

konsumenträtten är för laddad, men även om så var fallet kunde frågan berörts.68 

 

Påverkas tolkningen i högre grad av entreprenadrättens särart? Detta är antagligen den mest 

troliga förklaringen. Entreprenadavtalet uppbyggnad på förfrågningsunderlag är ett något 

säreget system och karaktäristiskt för parternas relation och åtaganden. Detta särdrag måste 

HD förhålla sig till och respektera. Alltså är den troligaste anledningen till att domen sticker 

ut så pass mycket att vi här har att göra med en tydligare entreprenadrättslig särart vilket gör 

den dispositiva rätten olämplig. Om detta är anledningen till det speciella tolkningsförfarandet 

skulle jag önska att domstolen adresserade denna skillnad gentemot tidigare domar för att 

förtydliga bedömningen.   

 

Avslutningsvis finns det en faktor kvar som skulle kunna haft betydelse, nämligen HD:s 

sammansättning. Utifrån det begränsade material som står till mitt förfogande är det en stor 

slutsats att dra, men värd att beakta. HD består av individer som kan ha olika uppfattningar i 

frågor och domstolen saknar den här gången de tre justitieråd69 som tycks varit pådrivande i 

den nya linjen, medan de justitieråd som tidigare haft en något mer försiktig inställning denna 

gång fick majoritet. Detta är som sagt en väl stor slutsats utifrån de material som finns 

tillgängligt, men likväl värd att ha i åtanke.     

  

                                                 
68 Jfr NJA 2015 s. 1040 p. 20.  
69 Det rör sig om Lindskog, Lambertz och Mattsson.  
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4.5 NJA 2015 s. 862 – Preskriptionsfallet 

4.5.1 Bakgrund och underrätterna 

Sehlstedtsgatan Ekonomisk Förening (Föreningen) och Fridhemsplan Hotel & Hostel 

Aktiebolag (Fridhemsplan) ingick ett entreprenadavtal där Föreningen var beställare och 

Fridhemsplan totalentreprenör. Entreprenadavtalet justerades så att preskriptionen inföll redan 

tre månader efter godkänd slutbesiktning. Någon slutbesiktning ägde dock aldrig rum, så 

frågan är om preskriptionsfristen ändå började löpa? 

 

Tingsrätten fann vägledning i att liknande fall enligt andra entreprenadavtal skulle lett till tio 

års preskriptionstid i enlighet med preskriptionslagen. På grund av detta, samt en 

rimlighetsbedömning utifrån avtalets syfte och systematik, kom tingsrätten till slutsatsen att 

preskriptionslagens regler skulle gälla och fordran inte var preskriberad. 

 

I en kort och koncis dom där hovrätten inte fann någon anledning att göra en annan 

bedömning än tingsrätten fastställdes tingsrättens dom. Två hovrättsråd var dock skiljaktiga.  

 

4.5.2 HD:s tolkning 

HD redogjorde i punkt 12 återigen grundligt för den förespråkade tolkningsmodellen av 

entreprenadavtal. 70  I punkt 13 inledde HD sedan tolkningsförfarandet med att efterfråga 

närmare diskussioner om avtalet vid dess ingående för att styrka partsviljan men fann inget 

annat än de parterna var överens om, nämligen att preskriptionstiden förkortats från sex till tre 

månader. I följande två punkter kollade HD på ordalydelsen och systematiken. De fann att 

ordalydelsen var så pass klar att preskriptionen inte kunde sägas löpa från något annat tillfälle 

än vad som stadgas. HD framhöll sedan att regelverket och systematiken visserligen gav sken 

av ett tydligt samspel, men att så nödvändigtvis inte var fallet och dessa systemargument inte 

kunde tillåtas inverka på tolkningen. HD vände sig därefter i punkt 16 till den dispositiva 

rätten i förhoppning om att finna förtydliganden där, men fann ingen tillämplig vägledning 

gällande startpunkten preskriptionstiden där heller.  

 

Efter att ha gått igenom ovanstående process konstaterade HD i punkt 17 att de av praxis 

givna tolkningsfaktorer inte kunde sägas ge stöd för att preskriptionstiden börjat löpa från 

tiden då slutbesiktningen skulle ha utförts. HD fick då gå vidare till den slutliga 

                                                 
70 Punkten är till största del en upprepning av vad HD konstaterat i NJA 2013 s. 271 p. 7 och NJA 2014 s. 960 p. 

23.  
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rimlighetsbedömningen i punkt 18 till 23. Där konstaterade HD utifrån regelns ändamål att 

preskriptionen borde börja räknas från tiden då arbetet avslutades, detta då regeln syftade till 

en kort avtalsrelation där parterna ville slippa överraskningar i ett senare skede. Utifrån 

preskriptionsreglernas rättighetsavskärande verkan måste paragrafen dock tolkas restriktivt 

och kunde då inte ges den betydelsen att avtalet tilläts fyllas ut analogt utan stöd för detta.     

 

Två justitieråd ställde sig skiljaktiga till domslutet och framhöll en systematisk tolkning 

baserad på avtalet. De hänvisade till praxis och menade att HD tidigare har tillmätt 

systematiken stor betydelse. De gjorde därefter en mer utförlig undersökning av systematiken 

i entreprenadavtalen samt den tillhörande doktrinen och fann att preskriptionen utifrån detta 

börjar räknas vid byggandets slut, även utan en besiktning.  

 

4.5.3 Analys  

Domstolen följer och bockar pedagogiskt av de olika stegen i tolkningsmetoden. Partsavsikten 

utifrån närmare diskussioner och andra faktorer, ordalydelsen, systematiken och sedan 

dispositiv rätt innan de avslutar med en övergripande rimlighetsavvägning.  

 

Två saker sticker enligt mig ut i denna dom och förtjänar att diskuteras närmare. En av dem är 

systematikens betydelse för avtalstolkningen. HD gör här en kort och enligt mig (samt 

skiljaktiga) en något tunn bortförklaring av systematiken. Här skulle ju likt skiljaktiga 

framhåller faktiskt en lösning gå att finna. HD känns dock måttligt intresserade att finna 

partsviljan utifrån avtalssystematiken. Med detta sagt anser jag att de båda skiljaktiga ändå 

överskattar systematikens betydelse. NJA 2007 s. 758 är en hänvisning tillbaka till den tiden 

då systematiken mycket riktigt spelade en stor roll, men fallet har idag lite prejudicerande 

värde för avtalstolkning sedan HD slagit in på en ny linje. Gällande hänvisningen till NJA 

2013 s. 271 är jag osäker på vad de vill uppnå, fallet avgörs nämligen genom att 

obligationsrättsliga principer tillämpas på avtalet. Dessa principer ansågs visserligen inte 

passa illa in i systematiken, man fallet talar fortfarande starkare för den dispositiva rätten än 

systematiken. Hänvisningen till NJA 2015 s. 3 är däremot rimligare, här framkommer 

systematikens roll. Domen är dock den ända i sitt slag, likt jag gjort ovan kan man ifrågasätta 

varför det kommer sig, och dess prejudikatvärde är enligt mig tveksamt.  

 

Den andra intressanta aspekten av domen är det stora spelrummet rimlighetsbedömningen får 

då domstolen sällan kommer så långt annars, i alla fall inte öppet. Här har domstolen relativt 
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fria händer och kan öppet gå emot ändamålet för att nå ett rimligare domslut. Man kan fråga 

sig hur domstolen här plötsligt förstår syftet bakom regeln? Rimligtvis förstod de syftet 

tidigare i tolkningsprocessen och avvaktade tills nu för att ge sig själva utrymme och täckning 

för att döma i strid mot syftet. Detta skulle i så fall ge oss att rimlighetsbedömningen spelar en 

större roll än vad som tidigare framkommit för att påverka tolkningen i de olika stegen. I vart 

fall när vi har att göra med rättighetsavskärande konsekvenser som här var fallet.  

 

4.6 NJA 2015 s. 110 – Myresjöhus I 

4.6.1 Bakgrund och underrätterna 

I enlighet med ett totalentreprenadsavtal mellan Myresjöhus AB (Myresjöhus) och respektive 

fastighetsägare uppförde Myresjöhus enfamiljshus åt ett flertal enskilda fastighetsägare. 

Husen byggdes med enstegstätade fasader, det vill säga att väggarna var byggda i ett stycke 

utan någon luft emellan. Ett par år efter slutbesiktningen och efter det att kritik börjat riktas 

mot enstegstätade fasader som byggkonstruktion väckte fastighetsägarna talan mot 

Myresjöhus då det hade visat sig att husen var drabbade av fukt och mögelskador som 

hänförde sig till brister i den valda konstruktionen. Frågan blev om fel i fastigheterna kunde 

anses förekomma även om de hade byggts enligt då gällande normer?  

 

Tingsrätten gjorde en sammanvägning av olika entreprenadavtal och de tillhörande 

kommentarerna, regeringens syn på utvecklingsfel så den kommit till uttryck i förarbeten och 

en allmän rimlighetsbedömning. Särskild vikt lades vid rimlighetsbedömningen på det faktum 

att det rörde sig om ett konsumentförhållande samt att Myresjöhus var den part som besatt 

sakkunskapen och då var bäst lämpad att påvisa att konstruktionen inte innebar någon risk. 

Bevisbördan lades således på Myresjöhus som inte kunde styrka att bolaget inte varit 

vårdslöst.  

 

Hovrätten upplyste att frågan om skydd för situationer där näringsidkarens arbete inte avvek 

från fackmässig standard men ändå ledde till problem hade avhandlats i en proposition. 

Regeringen ansåg det för skadligt för hela näringsverksamheten att hålla byggarna ansvariga 

även för situationer där de agerat fackmässigt, och de kostnader detta skulle medföra skulle 

ändå vältas över från näringsidkaren på konsumenten. Hovrätten sa sig utifrån detta inte 

kunna genomdriva genom domstolsförfarande vad regeringen inte varit villiga att göra genom 

lagstiftning, och dömde därför till Myresjöhus fördel. 
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4.6.2 HD:s tolkning 

HD inledde med en redogörelse av den speciella lagstiftningen för småhusentreprenad och att 

detta länge varit undantaget från konsumenttjänstlagen och den aktuella tvisten därför ska 

bedömas utifrån entreprenadavtalet. HD inledde dock tolkningen i punkt 14 med att spåra de i 

avtalet aktuella paragrafernas ursprung till konsumenttjänstlagen. Så trots att lagen inte var 

direkt tillämplig bedömdes detta vara en naturlig utgångspunkt enligt HD. I punkt 15 

redogjorde HD därför för den dispositiva rätten och rörde sig från konsumenttjänstlagen 

vidare till konsumentköplag (1990:932) och därifrån till köplagen och fann utifrån detta att 

kravet på varan var att den skulle stämma överens med vad som var avtalat. En övergripande 

regel för detta, och som även återfanns i Jordabalk (1990:994), var att varan ansågs felaktig 

när den avvek från vad köparen med fog kunnat förvänta sig. I den efterföljande två punkterna 

applicerade HD sedan dessa regler och principer på entreprenadavtalet för att utifrån dessa 

tolka de tvistiga paragraferna. Ur detta konstaterade HD att beställaren hade rätt till en rimlig 

standard utifrån vad som kunde förutsättas, men minst en fackmässig prestation. HD 

avrundade i 18 punkten med konstaterandet att detta var den riskfördelning parterna enats om, 

och att den var särskilt lämpad för konsumentförhållanden.  

 

Denna tolkning och riskfördelning applicerades sedan på den aktuella situationen i punkterna 

20 och 21. Bland annat jämfördes situationen med ett NJA-fall som byggde på den ovan 

nämnda kopplingen till jordabalken. Utifrån detta konstaterade HD i punkt 22 att arbetet inte 

hade svarat mot förväntningarna och fel således förelegat, varpå HD dömde till Myresjöhus 

nackdel.  

 

4.6.3 Analys 

HD fortsätter här att trycka på den dispositiva rättens betydelse och även dess omfattning. 

Domen står utifrån detta i intressant kontrast gentemot NJA 2015 s. 3 till sättet de hanterar 

frågan om förväntningar och fackmannamässighet. Medan HD i NJA 2015 s. 3 intog en 

försiktig och återhållsam roll där de utgick från partsviljan är HD den här gången långt mer 

aggressiva i sitt angreppssätt då de här är mer kreativa med hur den dispositiva rätten 

användas. Två faktorer kan tänkas föranleda denna förändring av HD:s inställning. En av dem 

är domstolssammansättningen, att de aktuella justitieråden påverkar utgången.71 Den andra 

och antagligen främsta anledningen är att det i detta fall är tal om ett konsumentförhållande, 

medan så inte var fallet förut. Detta skulle kunna bidra till att HD anser sig ha mer spelrum att 

                                                 
71 Se 4.5.3 ovan för diskussionen om denna faktor.  
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finna en enligt dem rimlig lösning utifrån de till buds stående medlen, dvs dispositiv rätt. 

Fallet kan med fördel även jämföras med NJA 2016 s. 346 som även de handlade om 

enstegstätade fasader och huruvida det utgjorde fel i fastigheten eller ej. Skillnaden är att 

partsammansättningen såg annorlunda ut denna gång då tvisten fördes mellan två 

privatpersoner. Utgången i domen blev också att den enstegstätade fasaden inte kunde 

klassificeras som fel i fastighet då den var byggd enligt de normer som gällt vid uppförandet, 

vilket visar på betydelsen av partsammansättningen för bedömningen.72   

 

Avslutningsvis vill jag kommentera punkt 18 i domen där HD förklarar sig nått parternas 

avsikt trots att så rimligen inte är fallet, i vart fall Myresjöhus kan knappast ha avsett denna 

utgång. HD gör istället den bedömning de finner mest rättvis, konsumenten måste rimligtvis 

kunna förvänta sig ett hus utan fukt och ska därför ha rätt till det.73  

 

4.7 NJA 2015 s. 1040 – Myresjöhus II 

4.7.1 Bakgrund och underrätterna 

I detta mål gällde samma förutsättning som i NJA 2015 s. 11074 men nu gällde det istället två 

andra frågor. Den första frågan var om entreprenadavtalets överlåtelseförbud innebär att 

andrahandsförvärvarna av fastigheterna var förhindrade att göra sin rätt gällande i domstol. 

Den andra frågan handlade om tolkningen av ansvarsbegränsningen i avtalet, som innebar att 

entreprenören efter garantitiden enbart svarade för väsentliga fel som hade sin grund i 

entreprenörens vårdslöshet.  

 

Tingsrätten utgick i sin bedömning från pacta sunt servanda och fann inte tillräckligt starka 

skäl för att jämka eller lämna klausulen om överlåtelseförbud utan avseende. Vidare var 

tingsrätten orolig att ett åsidosättande av klausulen skulle innebära ett möjligt kringgående av 

köparens undersökningsplikt enligt jordabalkens fjärde kapitel.   

 

Hovrätten förklarade sig enbart göra samma bedömning som tingsrätten och utvecklade inte 

frågan närmare.  

 

                                                 
72 Se särskilt NJA 2016 s. 346 p. 13.  
73 Jmf Kreitner, 2006, s. 166 om att domstolarna kan säga sig göra en sak men egentligen gör något annat.  
74 Se ovan, 4.6.1. 
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4.7.2 HD:s tolkning 

HD prövade först överlåtelseförbudet. I punkt 12 fann de stöd i praxis för att överlåtelse- och 

nyttjandeförbud inte inskränkte den nya ägarens möjlighet att nyttja och göra sin rätt gällande. 

Detta motiverades även i den efterföljande punkten utifrån målsättningen att skydda den fria 

omsättningen och att parternas intressen ändå togs tillvara genom skuldebrevslagen där 

avtalsparterna tillförsäkras de rättigheter de behövde gentemot nya avtalsparter. I punkt 14 

gjordes sen en rimlighetsavvägning utifrån den aktuella situationen där HD konstaterade att 

det inte kunde uteslutas att ett överlåtelseförbud i vissa fall kunde tillämpas, men att de i detta 

fall saknades skäl därför. HD kom därför till slutsatsen i punkt 16 att överlåtelseförbudet inte 

hindrade andrahandsköparna från att göra sina rättigheter gällande.  

 

Den andra frågan avseende begränsningsregeln inledde HD i punkterna 17 till 19 med en 

sammanfattning av de aktuella reglerna i avtalet och hur dessa borde förstås i ljuset av den 

föregående domen, NJA 2015 s. 110. Frågan om vad som utgjorde vårdslöshet återstod dock 

och i den 20:e punkten påpekade HD att vid avtalstolkning kunde vägledning normalt sett 

finnas i avtalets ordalydelse och systematik, samt i bakomliggande lagbestämmelser. Den här 

gången fanns det dock ingen vägledning att finna hävdade de. Närmast kom ett rekvisit i 

konsumenttjänstlagen men det var där tal om grov vårdslöshet och inte enkel vårdslöshet som 

i det aktuella fallet.  

 

HD hade då tömt ut de konventionella tolkningsverktygen och faller i punkt 21 till 26 tillbaka 

på en individuell rimlighetsprövning utifrån den aktuella avtalssituationen och parterna. I 

denna rimlighetsprövning framhöll de faktorer såsom: typen av avtal och det ansvar som där 

medföljer, nu var det exempelvis ett avtal om totalentreprenad som tolkades vilket medför 

ökat konstruktionsansvar. Felets allvarliga art och de stora ekonomiska konsekvenser detta 

medför beaktades också. Vidare såg HD även till parternas kunskap och deras möjlighet att 

upptäcka eventuella fel, Myresjöhus ansågs ha bättre förutsättningar för detta men visade inte 

på någon utredningsåtgärd alls. Utifrån denna rimlighetsbedömning ansåg HD att Myresjöhus 

agerat vårdslöst och kunde hållas ansvariga.  

 

Två justitieråd ställde sig dock skiljaktiga till domens andra fråga. De framhåller det faktum 

att entreprenadavtalet var framförhandlat av konsumentverket och representanter från 

byggbranschen, och genom lagstiftarens aktiva val att inte reglera dess frågor genom lag 

skulle avtalet betraktas så som av lagstiftaren godkänd reglering. Vidare hänvisade de till den 
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genom praxis etablerade tolkningsmodellen för standardavtal.75 Med utgångspunkt i denna 

tolkningsmetod och att lagstiftaren sett avtalet som ett fullgott komplement till lagstiftningen 

borde avtalet enligt dem tolkas enligt de principer som gäller för tolkning av lagtext. Det 

innebär att tolkningen ska vara objektiv och utgå från ordalagen, vilket ska ges samma 

betydelse som i vanligt juridiskt språkbruk för att främja förutsägbarheten. Utifrån detta borde 

begreppet ”vårdslös” tolkas enligt samma principer som i skadeståndsrätten. Om så gjordes 

skulle begreppet inte ges den vida innebörden som nu skett. En rimlighetsbedömning gjordes 

även här och de framhöll olämpligheten ur ett ekonomiskt perspektiv att tvinga alla enskilda 

aktörer till långtgående och kostsamma tester, särskilt då dessa kostnader bara skulle vältas 

över på beställaren.  

 

Nämnas kan även att föredragaren presenterade en markant annorlunda dom än den som 

sedan utfall. Gällande den andra frågan kopplade föredragaren vårdslösheten till det 

fackmannamässiga beteendet. Detta bedömdes i sin tur utifrån de kriterier som står att finna i 

förarbeten. Utifrån dessa kriterier ansågs Myresjöhus ha agerat fackmannamässigt och 

agerandet kunde då inte klassificeras som vårdslöst, varpå Myresjöhus skulle frias från 

ansvar.   

 

4.7.3 Analys  

Återigen ser vi att underrätterna följer parternas avtal men HD ser bortom avtalet för att finna 

en annan lösning. HD utgår istället i den första frågan från vilken verkan överlåtelseförbud 

tidigare fått i praxis och om det är rimligt i den aktuella situationen att gå längre än så, vilket 

HD inte finner att det är.  HD gör här ingen direkt prövning av partsvilja, ordalydelser eller 

systematik utan fattar beslutet enbart baserat på en rimlighetsprövning. Denna rimlighet går 

således före den traditionella tolkningen och prioriteras högre. Viss likhet finns med NJA 

2012 s. 597 där HD åsidosatte en relativt tydlig klausul med motiveringen att den gav en av 

parterna omotiverade fördelar utifrån hur negativ den var för motparten, likt HD finner att 

även denna klausul gör. Slutsatsen vi får med oss från detta är att rimlighetsbedömningen 

antagligen är viktigare än vad de velat göra sken av i tidigare domar, och prioriteras över 

partsviljan så den kommit till utryck i ordalydelsen. Skillnaden mot tidigare domar är 

antagligen att ordalydelsen den här gången är för klar för att kunna bortförklaras, och det blir 

då enklare att hoppa över det steget och gå direkt till den rimlighetsprövning som kommer ge 

                                                 
75 De hänvisar då särskilt till NJA 2013 s. 271.  
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det efterfrågade svaret. Således bör rimlighetsprövningen i praktiken göras innan tolkningen 

av ordalydelsen. 

 

I den andra frågan uppdagas en intern tvist om hur tolkningsmodellen bör hanteras vilket är 

intressant. Här frångår majoriteten uppenbarligen sin egen tolkningsmodell. Visserligen finns 

ingen motsvarighet i köplagen eller konsumenttjänstlagen, men de har inte hindrat dem 

tidigare då de valt att se till annan dispositiv rätt så som skadeståndslagen i exempelvis NJA 

2012 s. 597. Det är också denna linje de skiljaktiga håller fast vid. Så hur förklarar vi då detta 

avsteg från modellen? Jag tror det rör sig om en allmän rättvisekänsla från domstolens sida. 

Såväl Adlercreutz som Vahlén är inne på vikten av att söka en rimlig utgång i målet, men är 

ändå rätt försiktiga med den som tolkningsfaktor. HD ser här ett problem och en orättvisa som 

drabbar den enskilda parten onödigt hårt och bestämmer sig för att agera. Det finns egentligen 

inga rätt och fel här. Ingen av parterna har agerat klandervärt, men någon måste likväl stå för 

kostnaderna och då har HD valt att skydda den svagare parten. Denna slutsats måste ha nåtts 

tidigt i processen då den antagligen ligger bakom det bleka valet av dispositiv rätt, likt 

rimligheten även låg bakom hur domstolen valde att hantera den första frågan. Min känsla är 

att domstolen inledningsvis gör en rimlighetsbedömning likt den tyska som Vahlén hänvisade 

till.  Denna bedömning ligger sen till grund för hur resten av tolkningen ska gå, så som hur 

långt rättstillämparen ska gå i sökandet efter den dispositiva rätten. 
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5 Diskussion  
 

5.1 Den avtalsteoretiska analysen  

5.1.1 HD:s tolkning i förhållande till tolkningsteorierna 

Som var att vänta med så pass skilda åsikter om hur avtalstolkning skulle gå till finner vi att 

alla teorierna inte passar lika bra in med hur HD tolkar entreprenadavtal. Därmed inte sagt att 

dessa teorier om avtalstolkning är felaktiga eller sämre, de ligger bara inte i linje med hur HD 

bedömer just entreprenadavtal för tillfället.   

 

Vi kan börja med något av det mest grundläggande, skillnaden mellan tolkning i snäv 

bemärkelse och utfyllning, eller om det överhuvudtaget är relevant. Som vi såg tecken på i 

kapitel två är detta tvistigt. Majoriteten gör denna åtskillnad medan exempelvis Ramberg & 

Ramberg inte finner något behov av det.  Efter att ha studerat och försökt följa domstolens 

tillvägagångssätt genom de sju domarna i kapitel fyra måste jag ställa mig till den skara av 

rättsvetare som hävdar att skillnaden spelar roll. Huruvida det är frågan om att tolka ett i 

avtalet vedertaget begrepp eller fylla ut avtalet då en situation uppstått som inte hade 

förutspåtts påverkar rimligtvis hur problemet angrips. Chansen att finna innebörden av 

begreppet genom att tolka avtalet är rimligtvis större än att i samma avtal finna svaret på en 

fråga parterna inte tänkte på när avtalet ingicks. Detta är en del av förklaringen till vad som 

först kan tyckas som HD:s något godtyckliga val av utgångspunkt för tolkningsförfarandet. 

Ibland inleder HD nämligen sin tolkning i partsviljan för att sen jobba sig vidare via 

ordalydelsen och systematiken tills de når den dispositiva rätten, och ibland väljer HD istället 

att börja i den dispositiva rätten för att med denna som utgångspunkt beakta de andra 

faktorerna. En del av att HD börjar där de börjar beror således på om de sysslar med tolkning 

i snäv bemärkelse eller utfyllning.  

 

Vi finner utifrån domskälen alltså att domstolens utgångspunkt vid tolkningen närmast kan 

liknas med Lehrbergs, men även Vahlén och Adlercreutz, teorier om avtalstolkning på så sätt 

att tolkningen kan klassificeras som tolkning i snäv bemärkelse respektive utfyllning. Denna 

tolkning sker sedan enligt ett vissa givet mönster. Hur strikt detta mönster ska följas skiljer de 

sig förvisso åt, och Lehrbergs strikta hierarkiska modell är den som får anses ligga närmast 

HD:s, åtminstone så som de presenterar sin tolkning. De olika stegen i denna modell stämmer 

däremot mindre bra gentemot hur HD går tillväga i sin tolkningsmetod. Det är istället 
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Grönfors tolkningsteori med nedtonandet av partsavsikten och tyngdpunkten på den 

dispositiva rätten som tillsynes ligger närmast tillhands för HD.  

 

Utifrån detta får vi att Ramberg & Rambergs teorier om avtalstolkning antagligen ligger 

längst bort från hur HD väljer att tolka just entreprenadavtal. Ser vi däremot till HD:s förmåga 

att följa sin egen modell stöter vi dock på flera tillsynes bristfälliga bedömningar där tydliga 

avtal som underrätterna inte vågat frångå plötsligt inte är så tydliga längre. I praktiken tycks 

HD nämligen inte alltid vara särskilt intresserad av att följa sin modell enligt ett så hierarkiskt 

mönster som exempelvis Lehrberg förespråkar. I de allra flesta fall tycks nämligen de första 

stegen i modellen ha en relativ låg prioritet och istället väljer HD den tolkningsfaktorn som 

ger dem det resultatet de eftersträvar, antingen den dispositiva rätten eller en allmän 

rimlighetsprövning. Således bär HD:s tolkning möjligtvis vissa likheter med Ramberg & 

Rambergs teori trots allt. HD tycks nämligen inte anse sig begränsad till något särskilt steg i 

tolkningsprocessen utan väljer att döma utifrån den tolkningsfaktor som resulterar i rimligast 

utgång. De centrala i HD:s tolkningsförfarande tycks nämligen vara den allmänna 

rimlighetsavvägningen.  

 

5.1.2 Rimlighetsbedömningen 

Ovanstående analys skulle delvis kunna förklara HD:s varierade utgångspunkt och de steg de 

sedan tar i tolkningen. Den förklarar däremot inte den tillsynes godtyckliga bedömningen som 

görs huruvida ordalydelsen och systematiken är tydlig eller ej, inte heller förklarar den vilken 

dispositiv rättsregel som skall väljas. I domarna har vi nämligen sett att flera 

tolkningsalternativ i form av dispositiv rätt kan vara möjliga samtidigt, samt tillsynes 

bristfälliga prövningar i flera av stegen gällande huruvida avtalet var tydligt eller ej. 

Förklaringen till hur dessa val görs ligger i rimlighetsbedömningen. I HD:s uttalade modell 

görs denna bedömning sist, men i praktiken görs den redan från början och styr sedan valet av 

lösning i respektive steg.  

 

Att domstolen i första hand söker efter den rimligaste utgången är inte särskilt kontroversiellt, 

detta är flera av rättsvetarna inne på i kapitel två. HD tycks dock tagit det längre än vad som 

tidigare varit brukligt. Vahlén ansåg på 60-talet att nordisk rätt inte var redo för en 

avtalstolkning som till största delen stödde sig på etik, men kanske är det dit HD nu fört oss?  
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I flera av fallen tycks en textbaserad tolkning ge ett tydligt svar, ett så pass tydligt svar att 

underrätterna inte sett någon annan möjlighet än att låta avtalet gälla. HD har däremot 

konstaterat att exempelvis ordalydelsen inte gett något svar och istället gått vidare till den 

dispositiva rätten. Där har HD ibland kunnat identifiera en rimlig lösning och lösning och 

dömt därefter. Några gånger har lösningen legat nära till hands och några gånger har HD varit 

mer kreativa gällande hur den dispositiva rätten skall användas. Det finns dock gånger där HD 

misslyckats att identifiera någon tillämplig dispositiv rätt, även när sådan tycks finnas. Vid 

alla dessa tillfällen skulle den av HD åsidosatta regeln resulterat i en, i HD:s ögon, orimlig 

utgång. HD väljer därför att bortprioritera den tolkningen och söker istället vidare efter ett 

annat tolkningsalternativ tills de tycker sig finna ett som leder till en lämpligare utgång.  

 

Med denna insikt i HD:s tolkningsförfarande är det viktigt att förstå vad som inverkar på 

rimlighetsprövningen. I domarna framhävs nämligen vissa faktorer som särskilt betydelsefulla 

vid rimlighetsbedömningen. En av de mest betydelsefulla faktorerna är givetvis parterna. Om 

en av parterna intar en svagare ställning kommer högre krav kunna ställas på avtal som kan 

tolkas till den svagare partens nackdel. En annan central faktor för rimlighetsbedömningen är 

att klausuler som medför oproportionerligt stor fördel för en av parterna på bekostnad av den 

andra parten behöver vara särskilt tydliga.  Ju orimligare konsekvenser paragrafen kan få, 

desto hårdare krav ställs alltså på dess tydlighet. Den tredje faktorn som HD tycks tagit sikte 

på är rättighetsavskärande verkningar. Dessa kan få långtgående konsekvenser och alltså 

behöver även dessa vara särskilt tydliga.  

 

5.2 HD:s förhållande till den entreprenadrättsliga särarten 

Utifrån ovanstående lär vi oss att det centrala för att bedöma entreprenadavtal nu är dispositiv 

rätt och allmänna rimlighetsbedömningar från domstolens sida. Försiktighet måste dock 

fortfarande iakttas vid tolkningen av entreprenadavtal med respekt för dess särart och de 

speciella omständigheter som råder i ett entreprenadförhållande. Även om HD tillsynes 

lämnat den traditionella synen på tolkning av avtalen utifrån partsviljan och ordalydelsen så 

rör de sig trots allt med en viss försiktighet när de kommer in på entreprenadrättens 

särregleringar. Detta kan vi se flera gånger, och även när det inte återspeglas i domslutet lyfter 

HD ändå fram dess betydelse med kommentarer så som:  
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”Vid tolkningen av vissa villkor kan det finnas anledning att särskilt beakta 

entreprenadavtalets speciella drag. Avtalet skiljer sig från t.ex. köp genom att det som regel 

avser omfattande, komplicerat och långsiktigt arbete med flera inblandade parter.”76  

 

Med detta vill jag ha sagt att även om entreprenadavtalen numera behandlas mer likt övrig 

obligationsrätt ska inte den särart jag presenterade i tredje kapitlet förglömmas. 

Entreprenadrättens speciella drag som stammar från att entreprenadförhållandet ställer andra 

krav på parterna och dess inbördes relation måste respekteras även i framtiden och återspeglas 

i tolkningen. Valet av utgångspunkt för tolkningen påverkas nämligen i hög grad av huruvida 

den tvistiga frågan faller inom entreprenadrättens särreglering eller inte. Entreprenadavtalen 

har exempelvis ett säreget sätt att reglera förfrågningsunderlag och undersökningsplikter som 

skiljer sig från köplagens regler. Det är därför inte särskilt motiverat att inleda sitt 

tolkningsförfarande av en sådan fråga någon annanstans än i det aktuella avtalet. Samma sak 

gäller även de andra förhållandena som presenterades i det tredjekapitlet. Är tvisten däremot 

av en mer köprättslig natur och inte präglas av entreprenadförhållandets särart är det inte lika 

nödvändigt att söka svaret i entreprenadavtalet, då kan ledning med fördel sökas även i den 

dispositiva rätten.  

 

5.3 Avslutning 

Med reservation för att avtalstolkning är en vansklig syssla, arbetsmaterialet är begränsat och 

att konstellationen i HD varierar utifrån justitieråd som inte alla delar samma uppfattning 

känner jag mig ändå relativt nöjd med mitt resultat. Jag har i detta arbete inte lagt någon 

värdering i vad som är en bra dom eller inte, men faktum är att HD dömer som de gör och det 

är nu denna tolkning som gäller. 

  

Om det är ett begrepp som behöver tolkas eller frågan är av särskild entreprenadrättslig art ger 

domstolen intrycket att de tar avstamp i partsviljan, ordalydelsen och systematiken. I 

realiteten tycks domstolen dock göra en rimlighetsbedömning utifrån resultatet av denna 

tolkning för att kontrollera dess utgång. Om domstolen finner utgången orimlig söker de 

istället hjälp av dispositiv rätt som allt som oftast redan givits en balanserad och rimlig 

innebörd.  

 

                                                 
76 NJA 2013 s. 271 p. 7.  
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Rör det sig istället om en fråga som inte tycks reglerad i avtalet och frågan inte är faller inom 

den entreprenadrättsliga särarten har domstolen en tendens att gå direkt till den dispositiva rätt 

som hade gällt om parterna inte ingått ett avtal. Då frågan inte gäller någon av 

entreprenadrättens särarter finns oftast en tydlig dispositiv regel att falla tillbaka på. Denna 

prövas sedan mot avtalet så att parterna inte avtalat sig bort från den dispositiva rätten. 

Återigen görs en rimlighetsprövning och ju mer obalanserad klausulen är, desto högre krav 

kommer HD ställa på dess tydlighet för att avtalat ska gälla före den mer balanserade 

dispositiva rätten. Därefter prövar domstolen sin tolkning gentemot avtalets systematik och 

områdets särart för att kontrollera att lösningen inte får orimliga konsekvenser. 

 

Om de ovanstående tolkningarna inte producerar en tillfredsställande utgång tar sig domstolen 

fria händer att skapa en sådan utifrån en allmän rimlighetsprövning. Domstolen är dock inte 

obegränsat fri och alla eventuella lösningar måste fortfarande respektera entreprenadrättens 

särart så att domstolen inte skapar praxis som leder till olämpliga konsekvenser.  

 

Avslutningsvis kräver resultatet av mitt arbete vissa förtydliganden. Läsaren måste ta hänsyn 

till att urvalet baseras på de fall HD har valt att ta upp. Detta innebär att praxisen inte 

nödvändigtvis säger att alla entreprenadavtal numera skall tolkas utifrån Grönfors teorier om 

dispositiv rätt och avtalets ordalydelse saknar betydelse. Mer troligt är att HD enbart försöker 

korrigera ett begränsat antal obalanserade avtal som annars lett till oönskade konsekvenser, 

och den dispositiva rätten gav dem en möjligheter att döma till en rimligare utgång. 

  

Slutsatsen om HD:s tolkningsförfarande är alltså att det viktigaste är att uppnå en rimlig 

utgång, och inte nödvändigtvis hur den nås. Om ett rimligt och tydligt resultat uppnås redan 

genom en mer traditionell tolkning finns inget behov av att se till den dispositiva rätten bara 

för sakens skull, särskilt med respekt för entreprenadrättens särart.  
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