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Förkortningar 

1905 års köplag Lag (1905:38 s.1) om köp och byte av lös egendom 

AB 04 Allmänna Bestämmelser AB 04 för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader 

AB-avtal Gemensam benämning för ”Allmänna Bestämmelser för 

byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader” och 

”Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende 

byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten” 

ABT 06 Allmänna bestämmelser ABT 06 för totalentreprenader avseende 

byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten 

avtalslagen Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område  

BKK   Byggandets Kontraktskommitté 

bl.a.  bland annat 

d.v.s.  det vill säga 

etc.  et cetera 

ff  och följande sidor 

HD   Högsta domstolen 

konsumentköplagen Konsumentköplag (1990:932) 

konsumenttjänstlagen Konsumenttjänstlag (1985:716) 

köplagen  Köplag (1990:931) 

p.g.a.  på grund av 

preskriptionslagen  Preskriptionslag (1981:130) 

s.k.   så kallade 

skadeståndslagen Skadeståndslag (1972:207) 

st.  stycke 
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SvJT  Svensk Juristtidning 

t.ex.  till exempel 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion och problembakgrund 

Trots att bygg- och anläggningssektorn är en av samhällets viktigaste industrigrenar
1
 så 

finns det ingen lag som specifikt reglerar uppförandet av byggnader och anläggningar 

samt därtill kopplade installationsarbeten.
2

 Att så är fallet beror på att 

entreprenadbranschens aktörer genom den ideella föreningen Byggandets 

Kontraktskommitté (BKK) sedan lång tid tillbaka har tagit fram egna standardavtal för 

branschen att använda sig av.
3
 De standardavtalen, benämnda Allmänna bestämmelser 

(AB-avtal), har fungerat så pass bra att det inte har ansetts nödvändigt att ersätta dem 

med lagstiftning.
4
 För de beställare som är villiga att betala för utförandet av en 

entreprenad och för de entreprenörer som är beredda att utföra arbetet ifråga finns det 

således ett flertal olika AB-avtal att tillgå och välja mellan.
5
 Valet av AB-avtal hänför 

sig bl.a. till hur ansvarsfördelningen i entreprenaden ser ut.
6
 

Under de senaste åren har Högsta domstolen (HD) i en rad avgöranden haft anledning 

att tolka olika bestämmelser i AB-avtalen och har då valt ett tillvägagångssätt som 

tydligt skiljer sig från hur dylika uppgifter historiskt sett har hanterats av domstolen. 

Således kan en av HD utformad, utvecklad och aktuell tolkningsmetod för AB-avtal 

utrönas. 

Den tolkningsmetoden kan vidare tillämpas på bestämmelser i AB-avtalen som har varit 

föremål för diskussion vad beträffar innebörd och tolkning, i hopp om att kasta nytt ljus 

över frågan. Vid en sådan verksamhet får det betraktas som naturligt att närmare studera 

en bestämmelse i det huvudsakliga och mest använda AB-avtalet; ”Allmänna 

Bestämmelser AB 04 för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader” (AB 

04).
7

 AB 04 5:13 st. 1, som stadgar om hur en eventuell skadeståndsskyldighet 

gentemot tredje man till följd av entreprenaden ska regleras mellan avtalsparterna, 

framstår därvid som en lämplig bestämmelse att tillämpa tolkningsmetoden på. Detta 

eftersom bestämmelsen vid första anblicken kan tyckas klar och tydlig men trots det har 

                                                        
1
 Samuelsson, Entreprenadavtal : särskilt om ändrade förhållanden, s 19. 

2
 Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s 5. 

3
 Deli, Kommersiell byggjuridik i praktiken, s 21. 

4
 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden : några centrala frågor i AB 04, s 7. 

5
 Hellner & Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt. Särskilda avtal H. 1, s 140. 

6
 Se vidare avsnitt 2.1 & 2.3. 

7
 Hellner & Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt. Särskilda avtal H. 1, s 140. 
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gett upphov till en hel del diskussion inom entreprenadrätten.
8
 Inte heller finns det något 

klargörande från HD angående hur bestämmelsen ska tolkas. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med framställningen är tvåfaldigt. I första hand är syftet att genom en analys av 

HD:s praxis utröna en aktuell och gällande tolkningsmetod för bestämmelser i AB-

avtal. Därutöver är syftet också att analysera hur AB 04 5:13 st. 1 bör tolkas, och att 

därmed försöka definiera vilken typ av aktörer som kan betraktas som tredje man i 

bestämmelsens mening. AB 04 5:13 st. 1 lyder: 

 

”Entreprenören är i förhållande till beställaren ansvarig för dennes 

skadeståndsskyldighet gentemot tredje man till följd av entreprenaden.” 

 

Bestämmelsen stadgar alltså om entreprenörens övertagande av beställarens 

skadeståndsskyldighet gentemot tredje man. I syfte att konkretisera och illustrera 

skillnaden mellan olika typer av aktörer som kan komma att betraktas som tredje man, 

och där ett övertagande av skadeståndsskyldigheten således aktualiseras, används i 

framställningen tre typaktörer enligt nedan. 

Typaktör 1 (utomstående – utomobligatoriskt): En aktör som inte har ett 

avtalsförhållande med beställaren och där skadeståndskravet således framställs på 

utomobligatorisk grund. Det kan t.ex. röra sig om skada på en bil som står parkerad i 

närheten av entreprenaden, där kravet framställs på utomobligatorisk grund. 

Typaktör 2 (avtalsförhållande – inomobligatoriskt): En aktör som har ett 

avtalsförhållande med beställaren och där skadeståndskravet framställs inom 

avtalsförhållandet, d.v.s. på inomobligatorisk grund. Det kan t.ex. röra sig om skada 

som drabbat en hyresgäst i den fastighet som är föremål för entreprenaden, där kravet 

framställs inom ramen för hyresavtalet. 

                                                        
8
 Se vidare avsnitt 3.3. 
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Typaktör 3 (avtalsförhållande – utomobligatoriskt): En aktör som har ett 

avtalsförhållande med beställaren och där skadan är av sådant slag att skadeståndskravet 

framställs utom avtalsförhållandet, d.v.s. på utomobligatorisk grund. Det kan t.ex. röra 

sig om skada som drabbat en hyresgäst i den fastighet som är föremål för entreprenaden, 

där kravet framställs på utomobligatorisk grund. 

Med utgångspunkt i de tre typaktörerna diskuteras huruvida någon eller några av dem, 

med tillämpning av HD:s tolkningsmetod beträffande AB-avtal, kan betraktas som 

tredje man enligt AB 04 5:13 st. 1. 

 

1.3 Avgränsningar 

Framställningen är avgränsad till att endast behandla AB-avtal som reglerar 

utförandeentreprenader och totalentreprenader.
 9

 Det betyder att de AB-avtal som 

behandlas är ”Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader” samt ”Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 

avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten”. Skälen till den gjorda 

avgränsningen är flera. För det första så är de två AB-avtalen de mest använda inom 

entreprenadbranschen
10

 varför det får anses naturligt att inrikta framställningen mot 

dem. För det andra har det i så gott som samtliga avgöranden där HD har tolkat AB-

avtal rört sig om tolkning av något av dessa AB-avtal. I strävan att utröna en 

tolkningsmetod får det därför anses lämpligt att i första ledet utgå från de avgöranden 

som finns, och att i andra ledet inte göra anspråk på att den utrönade tolkningsmetoden 

nödvändigtvis gäller för andra avtal än de som legat till grund för analysen. 

Vad gäller de mer praktiska aspekterna kring entreprenader, t.ex. upphandling, 

inblandade aktörer och ansvarsfördelning, så är målsättningen att tillhandahålla 

tillräckligt mycket information för att den juridiska diskussionen ska kunna förstås och 

följas. Det innebär att vissa aspekter kring hur entreprenader är beskaffade behandlas, 

men också att det i sammanhanget inte görs några anspråk på fullständighet. 

 

                                                        
9
 Se vidare avsnitt 2.1. 

10
 Deli, Kommersiell byggjuridik i praktiken, s 21. 
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1.4 Metod och material 

Grunden för framställningen är den rättsdogmatiska metoden, som siktar till att 

rekonstruera lösningen på rättsliga problem genom att söka svaret i lagstiftning, 

lagförarbeten, rättspraxis och doktrin.
11

 Angående doktrin och annan litteratur bör det 

vidare framhållas att eftersom entreprenadrätten till sin natur är starkt praktiskt präglad 

har viss entreprenadrättslig litteratur med tydliga praktiska inslag använts. 

Målsättningen är att användandet av sådan entreprenadrättslig litteratur i stort ska vara 

begränsat till de avsnitt som syftar till att teckna en faktamässig bakgrund gällande 

entreprenaders beskaffenhet, och att de avsnitt i framställningen som är av mer juridisk 

karaktär ska luta sig mot doktrin och andra rättskällor. 

Då en inte obetydlig del av framställningen utgörs av analys av rättspraxis bör något 

mer specifikt också sägas om vad som har legat till grund för urvalet av de avgöranden 

som analyserats. Därvid gäller att de avgöranden som behandlas i framställningen är 

sådana som avgjorts i HD och som specifikt behandlar tolkningen av AB-avtal. Vidare 

har endast avgöranden från de senaste tio åren beaktats. Detta då syftet med 

framställningen inte är att göra någon historisk exposé kring tolkning av AB-avtal, utan 

tvärtom att redogöra för hur rättsläget ser ut idag. Det nu sagda betyder att viss praxis 

från HD som förvisso är av allmänt entreprenadrättsligt intresse och som har diskuterats 

flitigt i doktrin har lämnats därhän. 

 

1.5 Disposition 

Efter dessa inledande anmärkningar följer ett avsnitt (2) där grunderna beträffande 

entreprenader och AB-avtal skisseras. Förhoppningen är att det ska skapa en 

faktamässig och terminologisk grund för läsaren att stå på inför de senare delar av 

framställningen som på ett annat vis diskuterar juridiska frågor knutna till entreprenader 

och AB-avtal. Därefter följer ett avsnitt (3) som redovisar olika möjliga definitioner av 

tredje man enligt AB 04 5:13 st. 1 och den problematik som därvid finns kring 

begreppet tredje man. Det därpå följande avsnittet (4) är inriktat mot tolkning och 

utfyllning av såväl avtal i allmänhet som av standardavtal. Nästföljande avsnitt (5) 

behandlar även det tolkning och utfyllning av avtal men då specifikt med AB-avtal i 

                                                        
11

 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s 21. 
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fokus. Där återfinns också det avsnitt (5.2) som rymmer den analys av praxis som får 

sägas utgöra en central del i framställningen, samt framställningens konklusioner och 

slutsatser (5.3–5.4) tillsammans med en avslutande kommentar (5.5). 

 

2 Entreprenader och AB-avtal 

2.1 Allmänt om entreprenader och entreprenadformer 

Då det inte finns någon legaldefinition av begreppet entreprenad
12

 har det i avtalsrättslig 

doktrin och entreprenadrättslig litteratur gjorts flertalet ansatser att definiera vad som 

bör omfattas av begreppet. Här bereds inte plats för någon fullständig redogörelse för 

skillnaden mellan de olika definitionerna men som en begreppsintroduktion ska likväl 

något sägas om de olika åsikter som framförts gällande vad begreppet entreprenad 

syftar till och omfattar. 

Christina Ramberg menar att entreprenad är en tjänst som innebär att en part låter en 

annan part uppföra ett nytt objekt, t.ex. en byggnad eller ett fartyg, eller utföra arbete på 

en befintlig sak, t.ex. bilreparation, byggnadsrenovering eller tillbyggnation. Därmed 

omfattas vitt skilda företeelser och projekt; allt från en konsument som låter en 

hantverkare bygga en ny veranda till ett större hyresföretag som anlitar ett stort 

byggföretag för att bygga ett nytt hyreshus.
13

 Jan Hellner förordar en snävare definition 

och anser att entreprenad endast omfattar den typen av större byggnads- och 

anläggningsarbeten som regleras genom AB-avtalen, som han också menar är att likna 

med en lag för byggnads- och anläggningsindustrin.
14

 Stig Hedberg menar för sin del att 

med entreprenad aves vanligtvis arbeten i form av uppförande av byggnader och 

anläggningar samt de arbeten, t.ex. installationer, som utförs på dessa byggnader och 

anläggningar.
15

 Som synes råder det skilda meningar om hur begreppet entreprenad bör 

definieras men med det sagt så är skillnaderna, med undantag för Rambergs definition 

som inkluderar visst arbete på befintlig sak, inte alltför stora. 

                                                        
12

 Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s 10. 
13

 Ramberg, Kontraktstyper, s 63. 
14

 Hellner & Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt. Särskilda avtal H. 1, s 140. 
15

 Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s 5 och s 10. 
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I förevarande framställning används begreppet entreprenad syftandes till den typen av 

större byggnads- och anläggnings- och installationsarbeten som regleras genom AB-

avtal. AB-avtalen behandlas mer utförligt i avsnitt 2.3 men här ska likväl nämnas att 

parterna i avtalen utgörs av en beställare som är beredd att betala för utförandet av 

entreprenaden och en entreprenör som är beredd att utföra arbetet ifråga.
16

 

Avtalsingåendet föranleds i allmänhet av att beställaren skickar ut ett 

förfrågningsunderlag med redovisning av vad som ska utföras samt vissa faktiska 

förhållande, t.ex. rörande markens beskaffenhet. Entreprenörer som anser sig kunna 

utföra det önskade arbetet lämnar då anbud till beställaren där de bl.a. anger hur mycket 

de vill ha betalt för arbetet. Beställaren väljer därvid ut det anbud som anses lämpligast 

utifrån pris eller andra faktorer varpå ett avtal ingås.
17

 

Nämnas ska också byggherren som är den som låter utföra entreprenaden. Byggherren 

är i de flesta fall också beställare men det betyder inte att alla beställare är byggherrar, 

det är nämligen inte ovanligt att ett och samma företag är både entreprenör och 

beställare. Exempelvis kan ett byggföretag vara entreprenör i förhållande till byggherren 

men beställare i förhållande till en annan specialiserad byggfirma inom t.ex. måleri, 

snickeri eller ventilation. Den specialiserade byggfirman blir då, med utgångspunkt i 

avtalsförhållandet mellan byggherren och entreprenören, att betrakta som 

underentreprenör.
18

 För det fall det vid samma entreprenad finns flera entreprenörer 

som har avtal med beställaren men inte något avtal sinsemellan, så benämns de 

sidoentreprenörer.
19

 

Vidare finns det en rad olika grunder utifrån vilka entreprenader kan klassificeras. I den 

entreprenadrättsliga litteraturen råder vitt skilda uppfattningar om vilka grunder som bör 

användas vid en sådan klassificering samt hur dessa grunder bör benämnas. 

Återkommande teman i de olika uppfattningar som förespråkas är att det är av betydelse 

vem som har ansvar för att projektera entreprenaden, hur entreprenaden upphandlas 

samt hur ersättningen till entreprenören bestäms.
 20 21

 Här ska inte tecknas en fullständig 

bild av de olika klassificeringsgrunder som finns och förespråkas utan istället redogörs 

                                                        
16

 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s 13. 
17

 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s 16-18. 
18

 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s 13. 
19

 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s 13. 
20

 Samuelsson, Entreprenadavtal : särskilt om ändrade förhållanden, s 69 & Hedberg, Kommentarer till 

AB 04, ABT 06 och ABK 09, s 10-13. 
21

 Se Samuelsson, Entreprenadavtal : särskilt om ändrade förhållanden, s 69- för en utförlig redogörelse 

av de olika uppfattningar som förespråkas. 
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endast för den klassificering som är av relevans för den fortsatta framställningen. Det 

rör sig då om den klassificeringsgrund som tar sikte på vilken part som har ansvar för 

att projektera entreprenaden, eller annorlunda uttryckt; vilken entreprenadform som har 

valts. 

De två grundläggande entreprenadformerna som används är utförandeentreprenad 

respektive totalentreprenad, som båda finns definierade i AB 04:s och ABT 06:s 

respektive begreppsbestämningar. Där anges att en utförandeentreprenad innebär att 

beställaren svarar för projekteringen av entreprenaden och entreprenören svarar för 

utförandet av densamma, medan en totalentreprenad innebär att entreprenören utöver 

utförandet också svarar för projekteringen. Den centrala skillnaden mellan de två 

entreprenadformerna är således vilken part som har ansvar för att projektera 

entreprenaden. Vid en utförandeentreprenad där beställaren svarar för projekteringen 

har entreprenören endast ansvar för att utföra sitt arbete i enlighet med de ritningar, 

föreskrifter och andra handlingar som beställaren tillhandahåller.
22

 Efter att beställaren 

har redovisat det slutliga resultatet av entreprenörens kommande arbete, d.v.s. hur 

byggnaden eller anläggningen ska se ut i färdigt skick, är det således upp till 

entreprenören att utföra sitt arbete därefter.
23

 Vid en totalentreprenad är entreprenörens 

åtagande långt mer omfattande såtillvida att ansvaret då även omfattar projekteringen av 

entreprenaden, vilket innefattar framtagande av tekniska lösningar samt ett 

funktionsansvar för det som levereras. Det innebär att entreprenören, utöver själva 

utförandet, ansvarar för den planerade användningen som beställaren har önskat.
24

 En 

totalentreprenad definieras således av att entreprenörens åtagande är totalt i den 

bemärkelsen att det omfattar både projektering och utförande av entreprenaden.
25

 

Sammanfattningsvis kan skillnaden mellan de två entreprenadformerna något förenklat 

beskrivas på följande vis. Vid en totalentreprenad har entreprenören ett 

funktionsåtagande som innebär att byggnaden eller anläggningen måste fungera på 

avsett vis, medan en utförandeentreprenad inte förutsätter funktionalitet utan 

entreprenörens ansvar sträcker sig då endast till ett fackmässigt utförande.
26

 För 

fullständighetens skull kan avslutningsvis också nämnas att det i praktiken är mycket 

                                                        
22

 Samuelsson, Entreprenadavtal : särskilt om ändrade förhållanden, s 71. 
23

 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s 17. 
24

 Deli, Kommersiell byggjuridik i praktiken, s 27. 
25

 Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s 190. 
26

 Samuelsson, Entreprenadavtal : särskilt om ändrade förhållanden, s 72. 
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vanligt med blandningar och hybrider mellan de två entreprenadformerna. Att 

beställaren i en utförandeentreprenad blandar in inslag av totalentreprenad i vissa 

specifika delar av entreprenaden utgör exempel på en sådan hybrid.
27

 Att så är fallet 

förändrar dock inte att det endast finns två grundläggande entreprenadformer; 

utförandeentreprenad och totalentreprenad.
28

 

 

2.2 Lagreglering gällande entreprenader 

Som nämnts i avsnitt 1.1 finns det för entreprenader ingen direkt tillämplig lagstiftning 

som reglerar förhållandet mellan parterna.
29

 Det ska dock inte misstas för att det inte 

finns lagstiftning som kan påverka förhållandet mellan parterna, det finns nämligen 

flera lagar som genom sin allmänna tillämplighet berör även entreprenadförhållanden. 

Exempel på sådan lagstiftning är regleringen i Lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen)
 

och Skadeståndslag 

(1972:207) (skadeståndslagen), som alltså är tillämpliga också beträffande 

entreprenader och entreprenadförhållanden.
30

 

Det finns dessutom lagstiftning som på ett indirekt vis kan komma att påverka 

entreprenadförhållandet genom att ligga till grund för analogislut, där en lagregel 

tillämpas även utanför den specifika lagens tillämpningsområde. Som exempel på en 

sådan lag kan Köplag (1990:931) (köplagen) nämnas, som enligt 1 § endast är tillämplig 

vid köp av lös egendom och som dessutom enligt 2 § inte är tillämplig på avtal om 

uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten. Det betyder 

alltså att avtal om entreprenad uttryckligen är uteslutna från köplagens 

tillämpningsområde, något som grundar sig i att den typen av avtal har ansetts så 

annorlunda att de inte bör underkastas samma regler som gäller vid köp.
31

 Trots att 

köplagen således inte kan tillämpas direkt gällande avtal om entreprenad är det möjligt 

att tillämpa lagen analogt förutsatt att den ger uttryck för en allmän princip. Frågan om 

huruvida en viss regel utgör en allmän princip eller inte kan dock vara vansklig att 

                                                        
27

 Deli, Kommersiell byggjuridik i praktiken, s 26 & Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och 

ABK 09, s 13. 
28

 Deli, Kommersiell byggjuridik i praktiken, s 26. 
29

 Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s 5. 
30

 Deli, Kommersiell byggjuridik i praktiken, s 18 & Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och 

ABK 09, s 5. 
31

 Håstad, Köprätt : och annan kontraktsrätt, s 27-28. 
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besvara, och således är det svårt att med säkerhet veta hur luckor i parternas avtal ska 

fyllas ut.
32

 Det har i sammanhanget framhållits att tidigare gällande Lag (1905:38 s.1) 

om köp och byte av lös egendom (1905 års köplag) har haft stort inflytande på vad som 

ansetts vara allmänna kontraktsrättsliga grundsatser, men att den numera gällande 

köplagen inte innehar samma ställning. Trots det förordas att köplagen tillåts tjäna som 

grund för analogislut, dock inte i sin helhet och med ett fortsatt beaktande även av 1905 

års köplag.
33

 Vidare är vid konsumententreprenader Konsumenttjänstlag (1985:716) 

(konsumenttjänstlagen) enligt 1 § tillämplig om entreprenadarbetet huvudsakligen är 

betingat av konsumentens enskilda ändamål, något som begränsar lagens direkta 

tillämpningsområde till småhusentreprenader och andra arbeten av mer privat 

karaktär.
34

 Enligt nedan citerade förarbetsuttalande kan lagen dock ha en vidare 

förmögenhetsrättslig betydelse än vad som följer av den uttryckta 

tillämpningsbegränsningen. 

”Lagen bygger till stor del på vad som kan antas utgöra generellt gällande oskriven rätt 

inom tjänsteområdet. Den torde därför ofta kunna tillämpas analogt i partsförhållanden 

som faller utanför det i lagen angivna tillämpningsområdet. I första hand blir det 

naturligtvis aktuellt att i sådana partsförhållanden helt eller delvis använda reglerna i 

lagen som dispositiv rätt, dvs. som utfyllande regler i frågor som inte har reglerats 

genom avtalet mellan parterna. Lagen bör emellertid också kunna ge ledning när det 

gäller att bedöma huruvida ett villkor i ett avtal, som på grund av partsförhållandet faller 

utanför lagens tillämpningsområde, är att betrakta som oskäligt enligt generalklausulen i 

36 § avtalslagen, enligt 1971 års avtalsvillkorslag eller enligt den i prop. 1983/84:92 

föreslagna lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare. Det är givet att 

konsumenttjänstlagen i båda de nu berörda hänseendena bör kunna tillmätas allt större 

betydelse ju mer den aktuella avtalssituationen liknar de avtalssituationer som omfattas 

av lagen som sådan.”
35

 

Förarbetsuttalandet uttrycker tydligt att analogier från konsumenttjänstlagen bör vara 

möjliga även utanför konsumentförhållanden, exempelvis när båda avtalsparterna är 

näringsidkare. Uppfattningen att sådana analogier bör vara möjliga grundar sig enligt 

uttalandet på att konsumenttjänstlagen bygger på vad som kan antas utgöra generellt 

                                                        
32

 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 23-24. 
33

 Hellner & Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt. Särskilda avtal H. 1, s 28. 
34

 Samuelsson, Entreprenadavtal : särskilt om ändrade förhållanden, s 51. 
35

 Prop 1984/85:110 s 142. 
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gällande oskriven rätt inom tjänsteområdet. Det har dock i andra sammanhang framförts 

att den åsikten inte är så pass väl underbyggd att skälen för gjorda analogier kan 

utelämnas. Några tydliga skäl eller argument för det tydliga ställningstagandet om 

möjligheten till analogislut presenteras inte heller.
36

 Jan Hellners uppfattning i frågan är 

att det kan diskuteras om principerna som gäller enligt konsumenttjänstlagen ska 

tillämpas när något närmare inte har avtalats om villkoren för en entreprenad.
37

 

Christina Ramberg argumenterar för sin del för att man vid avsaknaden av avtalstext får 

söka ledning i allmänna avtalsrättsliga principer, och menar att man då kan göra 

analogier från konsumenttjänstlagen men även från Konsumentköplag (1990:932) 

(konsumentköplagen).
38

 Sammanfattningsvis kan sägas att analogislut vid avtal om 

entreprenad är fullt möjliga när ett sådant behov uppstår p.g.a. avsaknad av avtalstext. 

Här har endast köplagen och konsumenttjänstlagen behandlats närmare men det ska inte 

tolkas som att analogier från andra lagar inte är möjligt, tvärtom torde även andra lagar 

kunna bli aktuella att analogisera ifrån.
39

 

 

2.3 Allmänt om AB-avtal 

När 1905 års köplag infördes var entreprenader undantagna från lagens 

tillämpningsområde, något som ledde till att entreprenadbranschen såg ett behov av att 

införa ett avtal som reglerade rättsförhållandet mellan beställare och entreprenör. Därför 

lanserades 1924 det första AB-avtalet i form av ”Allmänna Bestämmelser 24”, vilket 

sedan fått flera uppföljare som ingående reglerar avtalsförhållandet mellan beställare 

och entreprenör.
40

 I praktiken är det också just avtalet mellan parterna som är den 

viktigaste rättskällan vid entreprenader.
41

 Såväl historiskt som idag gäller således att 

entreprenadmarknaden huvudsakligen är reglerad av olika versioner av ”Allmänna 

Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader” i form av 

AB 24, AB 36, AB 54, AB 65, AB 72, AB 92 och AB 04.
 42  43

 För totalentreprenader 

har det sedan 1970-talet även funnits ”Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 

                                                        
36

 Samuelsson, Entreprenadavtal : särskilt om ändrade förhållanden, s 52-53. 
37

 Hellner & Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt. Särskilda avtal H. 1, s 144. 
38

 Ramberg, Kontraktstyper, s 66. 
39

 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 23. 
40

 Lagerström, Företagsförsäkring : juridisk handbok för försäkringsgivare och försäkringstagare, s 240. 
41

 Ramberg, Kontraktstyper, s 66. 
42

 Lagerström, Företagsförsäkring : juridisk handbok för försäkringsgivare och försäkringstagare, s 240.  
43

 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden : några centrala frågor i AB 04, s 7. 
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avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten” i form av ABT 74, ABT 94 

och ABT 06.
 44

 Siffrorna i AB-avtalen betecknar utgivningsår och de återkommande 

revideringarna är avsedda att fånga upp och spegla förändringar i synen på t.ex. ansvar 

och miljö. Det ska dock inte misstas för att det senast utgivna avtalet alltid är det som 

används då det i enlighet med avtalsfriheten står parterna fritt att välja vilket avtal de 

vill använda. Det är därför inte ovanligt att en tidigare utgåva föredras p.g.a. att parterna 

känner sig mer bekanta och trygga med det äldre avtalet. 

Bakom AB-avtalen står BKK som är en ideell förening där byggbranschens olika 

aktörer, såväl byggherrar som entreprenörer, finns företrädda. Till medlemmarna i 

föreningen räknas bl.a.
 

Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting, 

Fastighetsägarna, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Sveriges byggindustrier 

och Byggherrarna.
45

 I föreningen har AB-avtalen utarbetats gemensamt av 

medlemmarna och de utgör således en sammanvägning av olika partsintressen. Det 

betyder att AB-avtalen är att betrakta som s.k. ”agreed documents” där det generellt sett 

antas att balansen mellan olika partsintressen är bättre än i standardavtal som upprättats 

ensidigt. Att AB-avtalen är gemensamt framtagna medför dock också att parterna har 

tvingats kompromissa med varandra vilket har fått till följd att vissa bestämmelser inte 

är så tydligt formulerade och så klara till sin innebörd som hade varit önskvärt. En 

sådan lösning där medvetna oklarheter är en del av avtalet är långt ifrån optimal men är 

svår att undvika när det handlar om gemensamt framtagna bestämmelser där 

kompromisser är en ofta framkomlig väg i förhandlingarna.
46

 

Vidare slås det fast i förordet till såväl AB 04 som ABT 06 att avtalen bygger på en 

rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter som syftar till en ekonomiskt optimal 

riskfördelning mellan parterna.
47

 BKK har också i ett utlåtande om AB 04:s föregångare 

AB 92 uttryckt att avtalet ifråga återspeglar den riskfördelning och de rättigheter och 

skyldigheter som under närmare ett sekel har utvecklats i Sverige, samt att det faktum 

att alla berörda intressegrupper är företrädda i BKK betyder att avtalet ger uttryck för 

”rätt” nivå på riskfördelningen mellan beställare och entreprenör.
48

 Även om det 

uttalandet gjordes specifikt gällande AB 92 så kan det sannolikt anses giltigt även 

                                                        
44

 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden : några centrala frågor i AB 04, s 7. 
45

 Deli, Kommersiell byggjuridik i praktiken, s 21. 
46

 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden : några centrala frågor i AB 04, s 7. 
47

 Förord AB 04 & Förord ABT 06. 
48

 BKK:s utlåtande om byggsektorns standardvillkor, publicerat 2000-04-26. 
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beträffande övriga AB-avtal med tanke på att det är samma strävan efter en lyckad 

reglering som ligger bakom även de avtalen. BKK:s åsikt om att riskfördelningen i AB-

avtalen är den rätta har dock ifrågasatts med argument som tar sikte på att de 

kompromisser som gjorts vid förhandlingarna inte med nödvändighet resulterar i en 

rationell reglering och riskfördelning. Det har också anförts att vad som är en rationell 

riskfördelning varierar mellan olika entreprenader beroende på bl.a. vilka aktörer som är 

parter i avtalet.
49

 Oavsett hur det förhåller sig med riskfördelningen i AB-avtalen så kan 

det konstateras att de fyller en mycket viktig funktion i entreprenadbranschen och att det 

saknas egentliga alternativ på marknaden.
50

 Att avtalen har använts med framgång 

under närmare ett sekel visar också det att de väl fyller sin funktion.
51

 

 

3 Entreprenörens övertagande av beställarens 

skadeståndsskyldighet gentemot tredje man enligt 

AB 04 5:13 st. 1 

3.1 Regleringen av entreprenörens övertagande av beställarens 

skadeståndsskyldighet gentemot tredje man 

Kapitel 5 i AB 04 har rubriken ”Ansvar och avhjälpande” och där har, med ett i 

sammanhanget föga relevant undantag, samtliga bestämmelser som rör skadestånd med 

anledning av entreprenaden samlats.
52

 I kapitlet finns skadeståndsbestämmelser som på 

olika vis avviker från vad som gäller enligt skadeståndslagen
53

 och som tillsammans 

utgör ett komplext nätverk där ett stort antal faktorer påverkar vad som gäller 

beträffande skadestånd och ansvar. Vad beträffar ansvaret gentemot tredje man så kan 

det inte med bindande verkan regleras i avtal mellan beställaren och entreprenören, utan 

vad som därvid gäller följer av lag eller annat avtal. Fördelningen av ansvaret efter det 

att tredje man har fått sitt skadestånd kan dock regleras av en överenskommelse mellan 

                                                        
49

 Deli, Kommersiell byggjuridik i praktiken, s 22. 
50

 Deli, Kommersiell byggjuridik i praktiken, s 23. 
51

 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden : några centrala frågor i AB 04, s 7. 
52

 Motiv AB 65, s 102. 
53

 Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s 85. 
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beställaren och entreprenören, och så har också skett genom AB 04 5:13 st. 1
54

 som 

lyder enligt följande: 

 

”Entreprenören är i förhållande till beställaren ansvarig för dennes 

skadeståndsskyldighet gentemot tredje man till följd av entreprenaden.” 

 

Enligt bestämmelsen övertar entreprenören således det ansvar som beställaren kan ha 

enligt lag eller annat avtal gentemot tredje man, och på så vis regleras vem som slutligt 

bär skadeståndsskyldigheten. 

 

3.2 Allmänt om betydelsen av att definiera tredje man 

Frågan om vilken typ av aktörer som kan betraktas som tredje man enligt AB 04 5:13 st. 

1 kan vara av intresse i flera olika situationer. Exempelvis kan nämnas att om en skada 

har träffat Typaktör 1 (utomstående – utomobligatoriskt) varpå beställaren har tvingats 

betala skadestånd så finns det hos beställaren sannolikt också ett intresse av att låta 

entreprenören bära den slutliga skadeståndsskyldigheten. För att så ska kunna bli fallet 

krävs dock att aktören omfattas av regleringen i AB 04 5:13 st. 1. Liknande resonemang 

gör sig gällande också beträffande Typaktör 2 (avtalsförhållande – inomobligatoriskt) 

och Typaktör 3 (avtalsförhållande – utomobligatoriskt) där det finns ett 

avtalsförhållande mellan den skadelidande och beställaren. Om det avtalsförhållandet, 

oavsett om skadeståndskravet framställs inom ramen för avtalet eller inte, gör att 

aktören inte kan betraktas som tredje man så utesluter det också att den slutliga 

skadeståndsskyldigheten regleras genom AB 04 5:13 st. 1. 

Trots att det således är väsentligt att definiera vilken typ av aktörer som kan betraktas 

som tredje man uppmärksammades inte frågan närmare under arbetet med AB 04. Inte 

heller ägnades frågan någon uppmärksamhet vid arbetet med föregångarna till AB 04 

vilket innebär att varken Motiv AB 65 eller Motiv AB 72 ger någon ledning. Det har 

inneburit att frågan om vilken typ av aktörer som kan betraktas som tredje man har 

                                                        
54

 Hellner & Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt. Särskilda avtal H. 1, s 143 och s 157 

& Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s 100. 
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blivit något av ett ”klassiskt problem” gällande AB 04,
55

 och det har i olika 

sammanhang gjorts försök att reda ut problematiken. 

 

3.3 Ansatser att definiera tredje man 

3.3.1 Definition av tredje man i den entreprenadrättsliga litteraturen 

Frågan om vilken typ av aktörer har som kan betraktas som tredje man enligt AB 04 

5:13 st. 1 har berörts, om än inte diskuterats särskilt ingående, i den entreprenadrättsliga 

litteraturen där likartade men inte helt överensstämmande åsikter framförts. Åke 

Rådberg menar att tredje man är en aktör som inte bara står utanför det aktuella 

avtalsförhållandet mellan beställare och entreprenör utan att en tredje man heller inte 

kan ha något som helst avtalsförhållande med någon av avtalsparterna. Rådberg anser 

att det går att utläsa indirekt av AB 04 5:20 där tidsfrister för skadeståndanspråk 

behandlas, och där skillnad görs mellan krav från någon som en part har avtal med 

avseende entreprenaden och krav från övriga.
56

 Med en sådan definition av tredje man 

skulle således endast Typaktör 1 (utomstående – utomobligatoriskt) betraktas som tredje 

man medan Typaktör 2 (avtalsförhållande – inomobligatoriskt) och Typaktör 3 

(avtalsförhållande – utomobligatoriskt) inte kan betraktas som tredje man. 

Övriga författare som uttryckt sin uppfattning i frågan förordar dock inte samma 

begränsning av begreppet tredje man. Stig Hedberg menar att tredje man utgörs av en 

aktör som står utanför det specifika avtalsförhållandet mellan beställaren och 

entreprenören, men att ansvaret som entreprenören kan överta genom AB 04 5:13 st. 1 

innefattar ansvar till följd av lag eller avtal.
57

 Således omfattar den definitionen, som 

utgår från att tredje man ska stå utanför avtalet mellan beställare och entreprenör, 

samtliga tre typaktörer. Sture Johansson tar också fasta på att tredje man ska vara en 

aktör som står utanför avtalsförhållandet mellan beställaren och entreprenören. Han 

nämner dock inte på samma vis som Hedberg att det ansvar som entreprenören kan 

komma att överta innefattar ansvar enligt avtal.
58

 Således får det anses oklart vad 

Johansson anser om att betrakta Typaktör 2 (avtalsförhållande – inomobligatoriskt) som 
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 Ingvarsson & Utterström, Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, SvJT 2015 s 274. 
56

 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden : några centrala frågor i AB 04, s 72. 
57

 Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s 100. 
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 Johansson, Entreprenadrätt och praktik, s 269. 
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tredje man. Det får likaledes anses stå klart att både Typaktör 1 (utomstående – 

utomobligatoriskt) och Typaktör 3 (avtalsförhållande – utomobligatoriskt) enligt honom 

är att betrakta som tredje man. Lars-Otto Liman menar att tredje man kan vara en 

utomstående aktör men att det också kan vara någon som beställaren har ett 

avtalsförhållande med.
59

 Han preciserar dock inte sin uppfattning kring 

inomobligatoriska respektive utomobligatoriska krav. Således går det inte att definitivt 

utläsa vad Liman anser om en ställning som tredje man för Typaktör 2 

(avtalsförhållande – inomobligatoriskt) respektive Typaktör 3 (avtalsförhållande – 

utomobligatoriskt). Att Typaktör 1 (utomstående – utomobligatoriskt) kan betraktas 

som tredje man enligt Liman får dock anses stå klart. 

 

3.3.2 Definition av tredje man enligt BKK 

BKK har vid två tillfällen haft anledning att yttra sig över vilken typ av aktörer som kan 

betraktas som tredje man enligt AB 04 5:13 st. 1 respektive enligt motsvarande 

bestämmelse, AB 92 5:16 st. 1, i AB 92. Det första tillfället var i samband med 

avgörandet av NJA 2007 s 758 där BKK inkom med ett yttrande som framhöll att med 

tredje man enligt AB 92 5:16 avses en aktör som inte ingår i kontraktskedjan avseende 

entreprenadarbetena. BKK utgick alltså från entreprenaden och den kontraktskedja som 

med anledning av den föreligger och menade att en aktör som ingår i kontraktskedjan 

inte kan betraktas som tredje man.
60

 BKK har emellertid yttrat sig om vilken typ av 

aktörer som kan betraktas som tredje man även vid ett senare tillfälle, nämligen vid 

besvarandet av en inkommen fråga gällande tolkningen av AB 04 5:11 och 5:13. I det 

svaret tillstod BKK att utformningen i AB 04 5:13 st. 1 inte är entydig men framhöll 

också att avsikten med bestämmelsen är att den inte ska omfatta skadeståndskrav mot 

beställaren som har sin grund i något av beställarens avtalsförhållanden. Sådana krav 

menade BKK istället ska falla utanför bestämmelsens tillämpning.
61

 

Den bild som framträder genom de två yttrandena är att BKK stegvis har begränsat den 

krets av aktörer som kan betraktas som tredje man enligt AB 04 5:13 st. 1. Först 

framfördes att en aktör som ingår i den kontraktskedja som föreligger med anledning av 

                                                        
59

 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s 159. 
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entreprenaden inte kan vara tredje man. Vid den andra möjligheten att yttra sig om 

saken valde man likväl att ytterligare snäva in begreppet så att det inte heller kom att 

omfatta en aktör som i något sammanhang har ett avtalsförhållande med beställaren och 

inom ramen för det avtalsförhållandet riktar ett skadeståndskrav. Det betyder således att 

enligt BKK är Typaktör 1 (utomstående – utomobligatoriskt) att betrakta som tredje 

man medan Typaktör 2 (avtalsförhållande – inomobligatoriskt) tvärtom inte är det. Vad 

beträffar Typaktör 3 (avtalsförhållande – utomobligatoriskt) uttalar BKK dock ingen 

uppfattning. Med tanke på att det poängteras att AB 04 5:13 st. 1. exkluderar krav som 

har sin grund i något av beställarens avtalsförhållanden kan ett rimligt antagande dock 

vara att om kravet från en avtalspart framställs på utomobligatorisk grund så träffas det 

inte av den förordade begränsningen. Förutsatt att det antagandet är korrekt kan således 

Typaktör 3 (avtalsförhållande – utomobligatoriskt) enligt BKK:s definition betraktas 

som tredje man enligt AB 04 5:13 st. 1. 

 

3.3.3 Definition av tredje man enligt det juridiska språket 

I de juridiska ordböckerna och begreppssamlingarna definieras tredje man på ett i allt 

väsentligt överensstämmande vis, men med vissa skillnader i utförlighet. Den mest 

fullödiga definitionen återfinns i ”Juridikens termer” som definierar tredje man som 

”Relativt en viss tvist eller ett visst obligationsrättsligt förhållande (t.ex. mellan 

avtalsparter eller mellan skadevållare och skadelidande) utanförstående rättssubjekt.”.
62

 

I Juridikens begrepp definieras begreppet något kortare som ”den som utan att vara part 

berörs av en rättshandling eller en tvist”
63

 och samma sak gäller för Norstedts Juridiska 

Ordbok där definitionen ”den som utan att vara part ändå på något sätt berörs av en tvist 

eller rättshandling” återfinns.
64

 

I det juridiska språket görs beträffande begreppet tredje man alltså endast skillnad 

mellan den som är part i ett obligationsrättsligt förhållande eller en tvist och den som 

inte är det. Den förra men inte den senare är därvid att betrakta som tredje man. Om den 

definitionen läggs till grund för vilken typ av aktörer som kan betraktas som tredje man 

enligt AB 04 5:13 st. 1 betyder det att samtliga typaktörer är att betrakta som tredje 
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man. Detta eftersom ingen av dem är del av avtalsförhållandet mellan beställare och 

entreprenör. 

 

3.3.4 Konklusion av ansatserna att definiera tredje man  

Som illustrerats råder det oklarhet kring vilken typ av aktörer som kan betraktas som 

tredje man enligt AB 04 5:13 st. 1. I de motiv till äldre utgåvor av AB-avtalen som finns 

att tillgå framgår ingenting om hur tredje man ska definieras, och vad gäller den 

entreprenadrättsliga litteraturen uttrycks det däri flera olika uppfattningar om vilken typ 

av aktörer som omfattas av begreppet tredje man. Ingen av de uppfattningar som med 

säkerhet kan utläsas ur litteraturen stämmer heller överens med den uppfattning som 

BKK har. Utfallet om man endast ser till vad det juridiska språkbruket ger vid handen är 

förvisso förenligt med en av de åsikter som framförts i den entreprenadrättsliga 

litteraturen, men låter sig inte förenas med vad BKK anser. Sammanfattningsvis är 

åsikterna många och divergerande kring vilken typ av aktörer som kan betraktas som 

tredje man enligt AB 04 5:13 st. 1, och något entydigt svar på frågan går inte att få 

genom de källor som står till buds. Således är det av intresse att se hur frågan kan 

besvaras genom avtalstolkning. 

 

4 Allmänt om tolkning och utfyllning av avtal 

4.1 Distinktionen mellan tolkning respektive utfyllning av avtal 

Som en teoretisk och terminologisk fond till den fortsatta framställningen kan en grov 

skissering av de allmänna principerna för att bestämma avtals innehåll vara påkallad. 

Att alla författare inom området inte är helt överens, vare sig gällande terminologi eller 

hur vissa specifika frågor ska hanteras, är inget som kommer att belysas närmare då det 

föga tjänar nämnda syften. Istället redogörs översiktligt för de allmänna principer för att 

bestämma avtals innehåll som det i doktrin synes råda övergripande enighet kring. 

Avtalstolkning, traditionellt och därmed också i den här framställningen definierat som 

den verksamhet genom vilken en rättshandlings (ett avtals) innehåll och rättsverkningar 

fastställs, kan delas upp i två huvudsakliga moment. Det första av dessa moment 
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benämns tolkning av avtal och är primärt inriktat på att fastställa innebörden av avtalet i 

betydelsen att fastställa vad det som parterna skrivit eller sagt betyder. Det kan 

emellertid inte begäras av ett avtal att det ska ge svar på alla frågor som kan uppstå vid 

avtalets tillämpning. Detta eftersom det inte är möjligt att på förhand förutse och reglera 

alla problem som kan komma att uppstå inom ramen för ett avtalsförhållande. Åtskilliga 

situationer som parterna inte har reglerat i avtalet kan således uppstå vilket betyder att 

vad som då ska gälla måste fastställas även utan att avtalet ger besked därom. Den 

komplettering som vid en sådan situation måste tillgripas är det andra momentet i 

avtalstolkningen och benämns utfyllning av avtal.
65

 

 

4.2 Allmänt om tolkning av avtal 

Vad gäller fastställandet av avtalets innebörd finns det i svensk rätt inga allmänt 

tillämpliga lagregler om tolkning av avtal utan de principer som tillämpas har istället 

tagit form i den rättsvetenskapliga litteraturen och i domstolarnas rättstillämpning.
66

 

Man använder sig härvid av begreppet tolkningsdata som betecknar de för den givna 

avtalssituationen speciella fakta som kan få betydelse vid bedömningen av vad som ska 

anses avtalat mellan avtalsparterna.
67

 

En avtalsrättslig utgångspunkt är att parterna själva, inom vissa gränser, bestämmer vad 

avtalet ska innehålla.
68

 Det innebär att tolkning av avtal i första hand syftar till att 

fastställa vad parterna har avsett att avtala om och vad de gemensamt får anses ha 

bestämt.
69

 Det betyder i sin tur att det tolkningsdata som anses vara av störst betydelse 

och ha högst prioritet är den gemensamma partsavsikten vid avtalsslutet, och kan en 

sådan fastställas är det vad som anses avtalat även om det skulle stå i strid med vad 

parterna i avtalets lydelse har uttryckt.
70
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I praktiken tvingas man dock ofta konstatera att det inte går att i efterhand fastställa vad 

som var den gemensamma partsavsikten
71

 varpå en objektiv tolkning, där avtalets 

lydelse är det tolkningsdata som är centralt, aktualiseras.
72

 Det tolkningsdata som 

avtalets lydelse utgör anses t.o.m. vara av sådan vikt att det motiverar en presumtion för 

att ett skriftligt avtal innehåller det som parterna kommit överens om. Den presumtionen 

kan givetvis brytas genom motbevisning men är i praktiken svår att komma runt. Den 

vikt som praktiskt sett tillmäts avtalets lydelse framgår också av att domstolar när de har 

till uppgift att tolka avtal vanligen tar lydelsen som utgångspunkt, genom tydning 

”omsatt” till det objektiva avtalsinnehållet, och först i andra hand beaktar andra 

omständigheter som eventuellt kan leda till ett annat resultat. Det motiveras inte minst 

av att det föreligger en mycket stor genomsnittssannolikhet för att parterna när de har 

upprättat ett skriftligt avtal har menat vad de har uttryckt.
73

 Att avtalets lydelse tillmäts 

en sådan presumtionsverkan förutsätter dock att det genom tydning av avtalets lydelse 

går att fastställa dess innebörd. För det fall oklarheter föreligger i det hänseendet blir 

den betydelse som tillmäts lydelsen reducerad i förhållande till andra faktorer efter 

graden av oklarhet.
74

 Vid fastställandet av lydelsens innebörd är utgångspunkten en 

språklig tydning där man utifrån avtalstextens gängse språkliga betydelse analyserar 

meningsbyggnaden och ordens tänkbara betydelser.
75

 Juridiska uttryck förutsätts som 

regel vara använda i sin normala rättsliga betydelse, och tekniska termer och andra 

fackuttryck tolkas med hänsyn till vad de inom den aktuella branschen eller 

yrkesgruppen har för innebörd. En avtalsbestämmelse bör dock inte läsas isolerad utan 

ställas i relation till det sammanhang och den språkliga kontext vari den ingår. Till den 

kontexten räknas bl.a. andra bestämmelser i avtalet samt avtalet som helhet.
76

 Vid en 

sådan kontextualisering betraktas ingen del av avtalstexten som överflödig utan 

synsättet är att avtal är avsedda att fungera som en helhet, och det är mot den 

bakgrunden som den bestämmelse som är föremål för tolkning bör tolkas.
77

 Det är inte 

                                                        
71

 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 127. 
72

 Bernitz, Standardavtalsrätt, s 86. 
73

 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II, s 59-60. 
74

 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II, s 60-61. 
75

 Lehrberg, Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 

s 104-105. 
76

 Bernitz, Standardavtalsrätt, s 87 & Lehrberg, Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, s 35 och s 109. 
77

 Bernitz, Standardavtalsrätt, s 87. 



 26 

ovanligt att en svårtolkad bestämmelse får en klar innebörd just då den sätts in i det 

sammanhang som avtalet som helhet utgör.
78

 

Det är dock inte endast språkliga aspekter som gör sig gällande vid fastställandet av 

avtalets innebörd utan också avtalssituationen i övrigt och andra faktiska 

omständigheter är ofta av betydelse. Hit räknas exempelvis det händelseförlopp som 

föregick avtalets tillkomst, parternas förhållanden och relationer inbördes eller till 

avtalsobjektet, parternas uppträdande, den vikt ena parten fäster vid en viss 

omständighet på ett för andra parten uppfattbart sätt samt avtalets syfte och bakgrund.
79

 

Även tidigare avtalsförbindelser mellan parterna kan vara av betydelse på så vis att det 

kan ligga nära till hands att tolka en avtalsbestämmelse så att den bäst stämmer överens 

med vad som tidigare har gällt eller tillämpats mellan parterna.
80

 Också förhållanden 

efter avtalsslutet kan tillmätas betydelse genom att oklarheter ibland kan undanröjas 

genom att se till hur parterna i efterhand har tolkat och tillämpat en 

avtalsbestämmelse.
81

 Som utgångspunkt gäller annars att endast förhållanden vid 

avtalets tillkomst är av relevans,
82

 men som bevisfakta för vad som ska anses avtalat 

kan alltså även förhållanden efter avtalsslutet vara av intresse.
83

  

Vidare kan både tvingande och dispositiva rättsregler samt allmänna 

lämplighetsöverväganden beaktas och utgöra en fond som resultatet av tolkningen 

prövas mot. Exempelvis kan det finnas anledning att iaktta försiktighet och restriktivitet 

vid tolkningen av en tyngande eller överraskande bestämmelse som avviker från 

dispositiv rätt. Vad gäller benägenheten att tolka bestämmelser i enlighet med tvingande 

rätt så grundar sig den i presumtionen att parterna har avsett att avtala i enlighet med 

tvingande rätt. Nämnas ska dock att det är fullt möjligt att tolka ett avtal på ett sätt som 

strider mot tvingande rätt, en annan sak är att tolkningens resultat då får vika sig för den 

tvingande rätten som istället blir det som reglerar parternas relation. Det nu sagda 

innebär att lagfästa rättsregler och allmänna lämplighetsöverväganden kan påverka 
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avtalets innehåll inte endast inom ramen för utfyllning av avtal utan också vad gäller 

tolkningen av avtal.
84

 

Till denna sammansättning av allmänna avtalsrättsliga tolkningsprinciper kan även 

fogas ett antal rättsliga prioritetsregler eller hjälpregler som också kan komma att ha 

betydelse vid fastställandet av vad som ska anses avtalat mellan parterna. En sådan 

regel är oklarhetsregeln som innebär att en oklar avtalstext ska tolkas till nackdel för 

den som har författat texten. Nämnas ska även minimumregeln som är menad att tillse 

att en part inte åläggs en förpliktelse som går längre än vad som följer av den för honom 

mest förmånliga tolkningen av hans åtagande.
85

 För det fall att två eller flera 

avtalsbestämmelser motsäger varandra finns det dessutom en uppsättning speciella 

prioritetsregler att tillgå. Exempelvis ges individuella bestämmelser företräde framför 

standardvillkor, och preciserade bestämmelser ges företräde framför vagt formulerade 

bestämmelser.
86

 Vidare anses också maskin- eller handskriven text gå före tryckt text, 

rättelser och tillägg gå före ursprunglig text samt ord gå före siffror.
87

 

Som nu har redogjorts för finns det en stor uppsättning principer för tolkning av avtal 

att tillgå när ett avtal ska tolkas och dess innebörd bestämmas. Det råder således ingen 

brist på tillgängliga verktyg men nämnas bör att det i avtalsrättslig doktrin finns olika 

uppfattningar om det närmare användandet av dessa verktyg. Det finns å ena sidan 

författare som förespråkar ”en successiv utvidgning av kontexten” där man tar 

utgångspunkt i avtalsbestämmelsens lydelse och sedan söker sig stegvis utåt i allt vidare 

cirklar och beaktar övriga tolkningsdata, i stort enligt ordningsföljden ovan, i den mån 

det p.g.a. bestående oklarheter är nödvändigt.
88

 Å andra sidan finns det också flertalet 

författare som inte förespråkar en sådan förhållandevis stringent metod utan istället 

menar att tolkning av avtal är en för komplex process för att redovisas i steg och 

etapper.
89

 Det har också uttalats att alla försök till systematisering av 

tolkningsförfarandet innebär en viss fara.
90

 Den uppfattningen synes också vara den 
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dominerande. Det har i sammanhanget även framhållits att alla som har analyserat hur 

det går till att fastställa avtals innebörd är mer eller mindre överens om att processen 

inte går att förklara med en logisk eller hierarkisk metod och samtidigt ge en rättvis bild 

av hur det går till i verkligheten.
91

 Med det fastslaget så är förhoppningen och 

ambitionen att ovan redogörelse översiktligt ska ha täckt in de mest centrala principerna 

för tolkning av avtal. 

 

4.3 Allmänt om utfyllning av avtal 

När en situation uppstår som inte reglerats i avtalet är det inte tillräckligt att genom 

tolkning av avtalet fastställa dess innebörd, utan ofullständiga viljeförklaringar behöver 

då kompletteras enligt allmänna normer. En sådan utfyllning av avtal sker som regel 

med tillämpning av rättsregler och överväganden som är av rent juridisk karaktär, vilket 

ska jämföras med tolkningen av avtal där även andra vetenskaper som t.ex. 

språkvetenskap, psykologi och logik är av vikt.
92

 De rättsregler som används vid 

utfyllningen är vanligtvis dispositiva rättsregler som återfinns i kontraktsrättsliga lagar 

som t.ex. köplagen, Kommissionslag (2009:865), Lag (1991:351) om handelsagentur 

etc. men även tvingande rättsregler kan användas genom t.ex. konsumentköplagen och 

konsumenttjänstlagen.
93 94

 Utöver det kan även för avtalstypen naturliga 

avtalsbestämmelser (naturalia negotii) och allmänna rättsprinciper komma att användas 

vid utfyllningen, och i sista hand kan en domstol också fylla ut avtalet efter en 

skönsmässig bedömning av vad som är en lämplig och rimlig lösning i det enskilda 

fallet.
95

 

 

4.4 Specifikt om tolkning och utfyllning av standardavtal 

Eftersom AB-avtalen är att betrakta som standardavtal kan något lämpligen sägas om 

avtalstolkningen beträffande specifikt standardavtal. Det har i avtalsrättslig doktrin 

diskuterats huruvida de allmänna principerna för att bestämma avtals innehåll också 
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gäller för standardavtal, eller om avtalstolkningen då bör göras utifrån andra 

utgångspunkter och med tillämpning av andra principer. Det har bl.a. förts fram att vid 

tolkning av standardavtal bör man inte beakta sådana individuella tolkningsdata som är 

hänförliga till de enskilda avtalsparterna och den specifika avtalssituationen. Vissa 

författare har ställt sig positiva till en sådan ordning och uttalat sitt stöd för att tolka 

standardavtal närmast som lagar, bl.a. med argumentet att det skulle främja en enhetlig 

tolkning av avtalsbestämmelser som är avsedda att tillämpas mellan ett flertal olika 

parter.
96

 

I doktrin har det dock också med emfas framhållits att det saknas tydliga tecken på att 

man i rättspraxis bortser från individuella tolkningsdata vid tolkning av standardavtal. 

Det har konkluderats att domstolarnas metod tvärtom synes vara att först försöka 

fastställa en objektiv tydning av standardavtalet där hänsyn kan tas till avtalets syfte, 

vad som är en rimlig lösning eller vad som gäller enligt dispositiv rätt på det aktuella 

eller ett närliggande rättsområde. Därefter undersöks om det finns några individuella 

tolkningsdata som ger anledning att frångå den innebörd som fastställts genom objektiv 

tydning. Även om benägenheten att beakta individuella tolkningsdata kan variera så är 

alltså utgångspunkten att hänsyn tas till sådana tolkningsdata även vid tolkning av 

standardavtal.
97

 Således gäller att tolkning av standardavtal sker enligt de allmänna 

principerna för att bestämma avtals innehåll. 

Med det sagt så tar sig principerna till viss del annorlunda uttryck och det finns även 

vissa särskilda aspekter att beakta när det gäller standardavtal. Exempelvis är den 

grundläggande principen att man vid all tolkning av avtal ska utgå från den 

gemensamma partsavsikten inte alltid till så stor hjälp vid tolkning av standardavtal. Att 

så är fallet beror på att de bestämmelser som finns i standardavtal som regel inte ägnas 

någon uppmärksamhet när de enskilda avtalen ingås. Således saknas allt som oftast 

underlag för fastställande av en gemensam partsavsikt. Särskilt när det handlar om 

ensidigt upprättade standardavtal kan det te sig som en ren fiktion att resonera kring en 

gemensam partsavsikt.
98

 Om en i ett standardavtal reglerad fråga tvärtom faktiskt har 

varit föremål för individuella förhandlingar är dock situationen annorlunda. Med 

utgångspunkt i principen om att den gemensamma partsavsikten är avgörande för 

avtalets innebörd utgår domstolarna i sådana fall vanligtvis från att de bestämmelser 
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som förhandlats fram i det särskilda fallet bäst representerar parternas mening. Ur den 

grundsatsen kan några viktiga prioritetsregler deriveras.
99

 

En sådan prioritetsregel är att individuellt avtalade bestämmelser som tagits in i ett 

standardavtal som regel ges företräde framför standardavtalsbestämmelserna, och det 

finns också en benägenhet att tolka de senare i ljuset av de förra. Det innebär att 

bestämmelser i ett standardavtal som fyllts i, skrivits till eller ändrats normalt ges 

företräde framför bestämmelser i standardavtalet som parterna inte själva har behandlat. 

Att så är fallet grundar sig i antagandet att det som ändrats eller tillfogats normalt har 

givits större uppmärksamhet än det som framgår av standardavtalet, och därmed också 

sannolikt bäst återger parternas avsikt. I praktiken innebär prioritetsregeln således att 

”skrivet går före tryckt”.
100

 Standardavtalsbestämmelser får normalt även vika sig för 

särskilda muntliga utfästelser eller åtaganden av avtalspart enligt principen ”muntligt 

går före tryckt”. Det finns t.ex. ett flertal exempel från rättspraxis gällande fastighetsköp 

där konkreta utfästelser gällande fastighetens skick på vissa specifika punkter har 

prioriterats högre än generellt hållna ansvarsfrihetsskrivningar i standardiserade 

köpekontrakt.
101

 Vidare anses preciserade avtalsbestämmelser ha företräde framför 

allmänt hållna klausuler, något som också gäller för de fall där det i samma 

standardavtal finns bestämmelser som inte stämmer överens med varandra. I praktiken 

ger principen ett visst företräde för bestämmelser som ställer upp närmare bestämningar 

och begränsningar.
102

 Det är således tydligt att den princip för tolkning av avtal som ger 

vid handen att en eventuell gemensam partsavsikt är avgörande för vad som ska anses 

avtalat mellan parterna gäller också beträffande standardavtal. 

Vidare kan också principen om att vid tolkningen av en viss bestämmelse läsa 

densamma som en del av det sammanhang där den hör hemma vara av särskild praktisk 

betydelse när det handlar om mer omfattande standardavtal. Även bestämmelsens 

placering i avtalet samt avtalets uppbyggnad, disposition, systematik och logik kan 

utgöra viktiga tolkningsdata. Placeringen av en bestämmelse kan t.ex. indikera om det 

är fråga om en huvudregel eller ett undantag, vilket kan påverka tolkningen.
103

 Också 

vad beträffar beaktandet av författningsbestämmelser gäller vad som följer av de 
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allmänna principerna för att bestämma avtals innehåll. Således kan tvingande rättsregler 

verka styrande för tolkningen av vad som är den avsedda innebörden av en 

standardavtalsbestämmelse eftersom domstolarna utgår från att bestämmelserna är 

avsedda att uppfylla de krav som finns i lagstiftningen.
104

 För det fall att en objektiv 

tolkning av en bestämmelse inte ger något resultat kan ett standardavtal också i enlighet 

med principerna för utfyllning av avtal kompletteras med dispositiv rätt.
105

 

Den rättsliga prioritetsregel som benämns oklarhetsregeln är också av särskild relevans 

vad gäller tolkning av ensidigt upprättade standardavtal. Regeln kan tillämpas inte bara 

då en part själv har formulerat en bestämmelse utan även då parten använder sig av ett 

befintligt standardavtal, upprättat av t.ex. en närstående intresseorganisation, eller då 

oklarheten hänför sig till brister i redigeringen av standardavtalet. Sammantaget leder 

oklarhetsregeln till en snäv tolkning av ensidigt upprättade standardavtal vilket ofta förs 

fram som en viktig fördel med densamma.
106

 Det ska emellertid nämnas att 

oklarhetsregeln som generell tolkningsprincip har en förhållandevis begränsad 

tillämpning i svensk rättspraxis och domstolarna försöker i första hand finna en 

tillfredsställande tolkning med stöd av andra tolkningsprinciper, utan att falla tillbaka på 

oklarhetsregeln.
107

 I bl.a. förarbeten till generalklausulen i 36 § avtalslagen har man 

dock utgått från att oklarhetsregeln är en vedertagen tolkningsprincip.
108

 Det är också 

den huvudsakliga uppfattningen i doktrin
109

 även om mer kritiska röster också 

förekommer.
110

 Det har i doktrin även framhållits att rättspraxis från HD visar att vikt 

inte sällan fästs vid att en part själv eller genom en intresseorganisation har utformat en 

oklar standardbestämmelse med följden att bestämmelsen tolkas till partens nackdel.
111

 

Nämnas ska också att vissa standardavtal skiljer sig från andra skrivna avtal på så vis att 

det finns förarbeten till standardavtalet att tillgå. Sådana förarbeten bör dock endast 

användas som hjälpmedel vid utrönandet av avtalets funktion och bestämmelsernas 

karaktär, och inte läggas till grund för en tolkning i sig.
112

 Vidare saknar 
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standardavtalsförarbeten som regel också relevans p.g.a. att de inte är tillräckligt 

genomarbetade eller att de har upprättats av enskilda parter eller branschorganisationer i 

eget intresse. Vad gäller gemensamt upprättade standardavtal av särskilt kvalificerad 

natur där det finns särskilda kommentarer att tillgå kan dessa dock få betydelse för 

tolkningen av standardavtalet. Ett exempel på sådana särskilt kvalificerade 

standardavtal där kommentarerna alltså kan vara av intresse är just AB-avtalen.
113

 

Sammanfattningsvis gäller således de allmänna principerna för att bestämma avtals 

innehåll även beträffande standardavtal även om de inte har riktigt samma tillämpning 

eller tar sig samma uttryck som vid andra avtal. 

 

5 Tolkning och utfyllning av AB-avtal 

5.1 Allmänna utgångspunkter 

De allmänna principerna för att bestämma avtals innehåll är tillsammans med 

principerna för tolkning och utfyllning av standardavtal tillämpliga även beträffande 

AB-avtal.
114

 I förordet till AB 04 respektive ABT 06 anges också att 

kommentarstexterna samt anmärkningar till begreppsbestämningarna ska vara 

vägledande vid tillämpning och tolkning av bestämmelserna. Därmed borde 

tillvägagångssättet gällande tolkning av AB-avtal vara förhållandevis klart. Bilden 

kompliceras dock något av att entreprenadtvister historiskt sett i stor utsträckning har 

avgjorts genom skiljeförfaranden med en relativt liten grupp entreprenadjurister som 

ombud och skiljemän. Endast ett fåtal mål av större omfattning har nått de allmänna 

domstolarna och ytterst få har gått hela vägen till HD.
115

 Av det relativt lilla antal 

entreprenadrättsliga mål som avgjorts i HD är det också ett flertal som inte har handlat 

om tolkningen av AB-avtal, utan istället rört andra entreprenadrättsliga frågor, och som 

således inte kastar något förklarande ljus över tolkningsfrågan. Därtill ska läggas att 

företrädare för entreprenadbranschen och entreprenadjurister ofta framhåller att det 

finns betydande avvikelser mellan ”det formella pappersavtalet” och vad som påstås 
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vara det ”verkliga avtalet”. Det senare innefattar då även sociala normer och 

konventioner och är vad parterna de facto förhåller sig till.
116

 

Sammantaget har förhållandena i entreprenadbranschen och synsättet på tolkning av 

AB-avtal inom densamma lett till att det varit tunnsått med klargöranden från HD kring 

hur AB-avtal ska tolkas. Under senare år har utvecklingen dock vänt något och ett 

flertal entreprenadrättsliga tvister gällande tolkning av AB-avtal har avgjorts i HD, 

varför det nu finns ett underlag för att närmare studera HD:s tillvägagångssätt vid 

tolkning av AB-avtal. På så vis kan en tolkningsmetod för bestämmelser i AB-avtal 

utrönas. 

 

5.2 Analys av rättspraxis 

5.2.1 NJA 2009 s 388 

Vid en entreprenad som reglerades av AB 72 gällande uppförandet av 143 enfamiljshus 

upptäcktes vid slutbesiktningen fuktskador i anslutning till ett stort antal av de takkupor 

som husen var försedda med. Beställaren menade då att entreprenören var ansvarig för 

de fel i takkuporna som föranlett fuktskadorna. Eftersom entreprenören inte avhjälpt 

felen menade beställaren även att det förelåg rätt till ersättning för de kostnader som 

felavhjälpandet medfört för hans del. HD hade därmed, i den del av domen som här är 

av intresse, att ta ställning till huruvida entreprenören hade åtagit sig ett ansvar för 

konstruktion och funktion hos de aktuella takkuporna enligt AB 72 1:9. Enligt 

bestämmelsen svarar den part, oavsett om det är fråga om beställaren eller 

entreprenören, som tillhandahållit uppgifter, undersökningsmaterial och handlingar 

jämte däri angivna konstruktioner för riktigheten av dessa. 

HD framhöll inledningsvis att ansvaret enligt AB 72 1:9 är strikt och innebär att om det 

är beställaren som lämnat en uppgift, t.ex. att grunden utgörs av sand, kan den uppgiften 

naturligtvis vara ”oriktig” varpå entreprenören har rätt till ersättning för tilläggsarbeten 

som föranleds av att han inte har räknat med dessa vid sitt anbud. Vidare menade 

domstolen också att om entreprenören projekterat en konstruktion som är olämplig 

faller det sig inte alldeles naturligt att säga att konstruktionen utgör en ”oriktig” uppgift 
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eller handling. HD konstaterade också att någon ledning i frågan inte stod att finna i 

Motiv AB 72. Därmed gick HD vidare och beaktade två inkomna inlagor i form av ett 

gemensamt utlåtande från en f.d. chefsjurist på Byggentreprenörföreningen och en f.d. 

direktör vid Byggherreföreningen samt ett yttrande från BKK. Domstolen fäste därvid 

vikt vid att gemensamt för de båda skrivelserna var att det framhölls att en olämplig 

konstruktion inte är en ”riktig handling” i bestämmelsens mening. Som det får förstås 

syftade de framhållandena till att underbygga åsikten att en olämplig konstruktion är att 

betrakta som en oriktig handling, vilket då är ett brott mot ansvaret i AB 72 1:9 gällande 

att tillhandahålla riktiga handlingar. Enligt HD hade en annan tillämpning än att se en 

olämplig konstruktion som en icke ”riktig handling” medfört att beställaren skulle ha 

anledning att särskilt kontrollera projekteringen eller att själv utföra det 

projekteringsarbete som han lämnat till entreprenören. På så vis skulle beställaren ådra 

sig dubbla kostnader. HD nådde därmed konklusionen att en entreprenör som gjort en 

konstruktion som utgångspunkt svarar för dess lämplighet även om avtalet som använts 

mellan parterna är AB 72 med dess rena utförandeansvar.
117

 Då entreprenören 

tillhandahållit den konstruktionsritning som takkuporna byggts efter hade han enligt HD 

således ett strikt ansvar för takkupornas ändamålsenliga funktion enligt AB 72 1:9. 

Vid en analys av den metod som HD använde sig av för att bestämma innehållet i AB 

72 1:9 framträder tydligt bilden av att domstolen till mycket stor del lyssnar till de 

aktörer som står bakom AB 72. När det genom inkomna skrivelser stod klart att de 

aktörerna ansåg att det inträffade var ett brott mot den aktuella bestämmelsen så var det 

också vad domstolen förhållandevis okritiskt tog fasta på. Låt vara att man också fann 

ett argument som ansågs tala för det orimliga i ett motsatt slut. Detta trots att man 

tidigare konstaterat att det rent semantiskt inte faller sig alldeles naturligt att låta en 

olämplig konstruktion betraktas som en oriktig uppgift eller handling. Vad beträffar 

förarbeten till avtalet och vad de skulle kunna ha haft för inverkan på tolkningen så är 

det vanskligt att säga något definitivt på den punkten då domstolen konstaterade att det 

däri inte finns någon ledning för besvarandet av den aktuella frågan. En rimlig tolkning 

av det faktum att HD i domskälen nämnde avtalets förarbeten får dock anses vara att de 

eventuellt skulle kunna ha spelat roll för tolkningen om den aktuella frågan hade 

behandlats där. 
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Sammanfattningsvis är det svårt att nå någon annan slutsats än att HD lät de aktörer som 

står bakom framtagandet av AB 72 bestämma avtalsinnehållet inte endast genom att på 

förhand bestämma hur avtalet ska formuleras, utan också genom att i efterhand 

bestämma hur en viss formulering ska tolkas. Vad beträffar de allmänna principerna för 

att bestämma avtals innehåll så är det svårt att se några tecken på att de influerat HD:s 

tolkningsmetod. Tillväggångssättet får snarare tas som intäkt för att domstolen valde att 

betrakta AB-avtal som en särskild avtalstyp som bör tolkas enligt särskilda regler och 

principer. 

 

5.2.2 NJA 2012 s 597 

Vid en entreprenad som reglerades av AB 92 avseende byggnation av ett kraftverk 

ingick det bl.a. i entreprenörens åtaganden att anlägga vattenvägar till kraftverket. 

Arbetet med vattenvägarna kom dock att försenas med 13 veckor vilket fick till följd att 

kraftverket inte kunde tas i drift vid den avtalade tidpunkten. Idrifttagandet hindrades 

emellertid också av en annan sidoentreprenörs sena leverans av en generator, en 

försening som dock inte påverkade arbetet med vattenvägarna. Den centrala frågan i 

målet kom att handla om huruvida entreprenörens försening av vattenvägarnas 

anläggning hade medfört att idrifttagandet av kraftverket hade fördröjts även när det 

beaktades att idrifttagandet likväl hade hindrats och försenats av den sena 

generatorleveransen från en annan sidoentreprenör. Om så kunde konstateras vara fallet 

skulle det betyda att entreprenören var skyldig att utge förseningsvite till beställaren. 

HD konstaterade inledningsvis att en entreprenörs skyldighet att betala förseningsvite 

enligt AB 92 5:1 inte påverkas av att även andra entreprenörer är skyldiga att utge 

sådant vite, dock med tillägget att om den sammanlagda ersättningen blir oskäligt stor 

kan det bli aktuellt att jämka avtalsvillkoren genom 36 § avtalslagen. Enligt 

vitesbestämmelsens ursprungliga lydelse skulle entreprenören således ha haft en 

skyldighet att utge förseningsvite till beställaren för det sena färdigställandet av 

vattenvägarna. Detta trots att vattenvägarnas sena färdigställande inte var den enda 

orsaken till att kraftverket inte kunde tas i drift vid den avtalade tidpunkten. Parterna 

hade dock valt att ändra den förtryckta vitesbestämmelsen i AB 92 så att den kom att 

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

belopp av 300 000 kronor för varje påbörjad vecka … varmed idrifttagningen av 
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kraftverket … blivit fördröjd.”. HD hade därmed anledning att närmare diskutera och 

tolka den ändrade bestämmelsen. 

HD konstaterade inledningsvis att det inte hade gjorts gällande att det förelåg någon 

gemensam partsavsikt gällande den uppkomna situationen där flera händelser samtidigt 

hade orsakat en försening av kraftverkets idrifttagning. Inte heller förelåg det några 

andra omständigheter vid sidan av avtalstexten som kunde bidra till att klargöra hur 

parterna vid avtalstidpunkten uppfattat bestämmelsen. Vidare gav ordalydelsen enligt 

domstolen tolkningsmässigt utrymme såväl för att vite skulle utgå som för att vite inte 

skulle utgå, och avtalets systematik ansågs inte heller ge någon egentlig ledning i 

frågan. I en sådan situation menade HD att det är naturligt att vid bestämmandet av 

avtalsinnehållet utgå från vad som gäller enligt dispositiv rätt och riktade därför 

uppmärksamheten mot den utomobligatoriska skadeståndsrätten. Enligt den gäller, 

menade HD, att när två ansvarsgrundande händelser medför samma skada vid samma 

tidpunkt eller under samma tidsrymd medför båda händelserna skadeståndsansvar och 

skadevållarna blir solidariskt skadeståndsskyldiga. Det ansåg domstolen vara 

utgångspunkten även vid skadeståndsskyldighet till följd av kontraktsbrott och frågan 

blev då om parterna genom att ändra i bestämmelsen hade gjort avsteg från den 

principen. Ett sådant avsteg skulle enligt HD kunna innebära att inget vite alls skulle 

utgå trots att flera entreprenörer var försenade och att var och en av dem skulle ha varit 

skyldig att utge vite om entreprenören hade varit ensam om att vara försenad. Det hade 

enligt HD varit en avvikelse från dispositiv rätt som typiskt sett skulle vara både 

överraskande, långtgående och klart oförmånlig för beställaren samt motsvarande 

oväntad och fördelaktig för entreprenören. En sådan avvikelse menade HD måste 

förutsätta ett tydligt stöd i bestämmelsens ordalydelse eller i andra tolkningsdata. 

Eftersom något stöd av det slaget inte fanns ansåg domstolen att någon avvikelse från 

dispositiv rätt inte avtalats. 

Det bör noteras att HD vid sin tolkning av den omtvistade bestämmelsen omedelbart 

lyfte frågan om det kan sägas ha förelegat någon gemensam partsavsikt gällande den 

uppkomna situationen. I sökandet efter en sådan gemensam partsavsikt undersöktes 

även om det fanns några omständigheter vid sidan av avtalstexten som skulle kunna 

kasta ljus över frågan, dock utan resultat. Därefter konstaterades att varken avtalets 

ordalydelse eller dess systematik gav tillräckligt stöd för någon av de av parterna 

förordade tolkningarna, varpå HD hämtade en princip från den dispositiva rätten och tog 
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den som utgångspunkt även för avtalsförhållandet. Då principen inte genom ordalydelse 

eller andra tolkningsdata kunde omkullkastas lät domstolen den bli gällande även 

mellan parterna. 

Det sätt som HD tog sig an tolkningen på skiljer sig markant från vad som tidigare gällt 

för tolkning av AB-avtal. Detta då domstolen istället för att vända sig till förarbeten och 

uttalanden från de som står bakom AB-avtalet begagnade sig av de allmänna 

principerna för att bestämma avtals innehåll. Det är svårt att betrakta det som någonting 

annat än ett trendbrott gällande tolkningen av AB-avtal och det får rimligen tas som 

intäkt för att HD därmed började betrakta AB-avtal på samma vis som övriga avtal. Det 

kan också konstateras att HD slog fast att vid långtgående, överraskande och för en av 

parterna oförmånlig avvikelse från dispositiv rätt krävs tydligt stöd i bestämmelsens 

ordalydelse eller andra tolkningsdata för att den aktuella bestämmelsen ska gälla 

framför den dispositiva rätten.
118

 Bortsett från den konklusionen bör viss varsamhet 

förmodligen iakttas vad beträffar alltför säkra slutsatser gällande HD:s tolkningsmetod 

för AB-avtal med tanke på att det i målet rörde sig om tolkning av en bestämmelse som 

parterna själva hade ändrat i. Med det sagt så är det svårt att komma ifrån uppfattningen 

att HD genom den tolkningsmetod som användes slog in på en ny väg gällande 

tolkningen av AB-avtal. 

 

5.2.3 NJA 2013 s 271 

En kommun hade beslutat att bygga två vattenverk och därför som beställare ingått ett 

avtal med en entreprenör i enlighet med AB 92. Till följd av hur entreprenaden var 

utformad övertogs i nästa skede kommunens rättigheter och skyldigheter enligt avtalet 

av en byggfirma som därmed blev att betrakta som beställare i förhållande till 

entreprenören. I samband med att beställaren skulle utföra vissa funktionskontroller vid 

vattenverket drabbades verket av en översvämning varpå skador på entreprenörens 

arbeten uppstod. Entreprenörens försäkringsbolag ersatte då skadorna och krävde att bli 

ersatta av beställaren för det som utbetalats till entreprenören, varpå tvisten kom att stå 

mellan beställaren och entreprenörens försäkringsbolag. Frågan i HD gällde huruvida 

beställaren var skadeståndsskyldig oberoende av vållande med anledning av AB 92 5:4, 

som i relevanta delar lyder: ”Entreprenören ansvarar under entreprenadtiden för skada 
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på ej avlämnad del av entreprenaden. Entreprenören ansvarar dock inte för skada på 

entreprenaden som beror på beställaren.”. 

I vad som närmast får tolkas som en redovisning av sin tolkningsmetod hänvisade HD 

till NJA 2012 s 597 och menade att eftersom bestämmelserna i AB 92 förhandlats fram 

mot bakgrund av allmänna obligationsrättsliga principer och köplagens regler är det 

naturligt att tolka avtalets villkor i ljuset av den dispositiva rätt som annars skulle ha 

tillämpats. Domstolen hänvisade därvid till obligationsrättsliga principer för avtal av det 

aktuella slaget varav en del har kommit till uttryck i köplagen. Vidare fastslog 

domstolen att om någon gemensam partsavsikt inte kan anses föreligga och det inte 

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

parterna uppfattat en omtvistad bestämmelse bör tolkningen inriktas på bestämmelsens 

ordalydelse. Ledning kan vid den tolkningen enligt domstolen hämtas från systematiken 

och de övriga bestämmelserna i avtalet då de bestämmelser som utgör avtalet är avsedda 

att utgöra ett sammanhängande system. Det kan också finnas anledning att särskilt 

beakta entreprenadavtalets speciella drag, menade HD, och framhöll att sådana avtal 

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

långsiktigt arbete med flera inblandade parter. 

Efter att ha redogjort för tolkningsmetoden ansåg HD att enligt vad som allmänt sett 

gäller vid uppdragsavtal om utförande av en arbetsprestation följer att det är en 

grundläggande rättsprincip att den som ska utföra ett arbete står risken för arbetet till 

dess att det är slutfört. Den uppfattningen ansåg sig domstolen också finna stöd för i 

köplagen. Vidare konstaterade HD, även det med referens till köplagen, att det är en 

kontraktsrättslig utgångspunkt att rätt till skadestånd p.g.a. motpartens kontraktsbrott 

förutsätter oaktsamhet eller annan ansvarsgrund på dennes sida. Gällande den i målet 

centrala tolkningsfrågan menade HD att med skrivningen ”beror på” i AB 92 kap. 5:4 

avses enligt gängse juridiskt språkbruk ett faktiskt orsakssamband utan något krav på 

klandervärt handlande. Ordalydelsen av kap 5:4 st. 2 AB 92, tolkad mot bakgrund av de 

allmänna obligationsrättsliga principer som gäller för avtal av det aktuella slaget, talade 

då enligt domstolen för att paragrafen är avsedd att endast reglera just risken för att 

entreprenadarbetena skadas. Bestämmelsen har därmed betydelse för om 

kontraktsrättsligt fel och kontraktsrättsligt dröjsmål ska anses föreligga men ger inte rätt 

till någon påföljd, vilket var det som yrkats i målet i form av skadestånd. HD menade att 
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en sådan tolkning av AB 92 5:4 vann stöd av sammanhanget och övriga bestämmelser i 

AB 92 och således var beställaren inte skadeståndsskyldig oberoende av vållande. 

Intressant med HD:s redovisade tolkningsmetod och den därefter gjorda tolkningen är 

framförallt den vikt som tillskrevs den dispositiva rätten. Detta genom att den 

dispositiva rätten enligt domstolen inte endast kan fungera som utfyllning för situationer 

som inte reglerats i avtalet, utan också som en fond att tolka avtalets villkor mot. Övriga 

tolkningsdata som domstolen nämnde och till viss del också använde sig av i form av 

gemensam partsavsikt, ordalydelse och systematik tolkades alltså i ljuset av närliggande 

dispositiv rätt. Utöver det framhöll HD också entreprenadavtalets speciella drag som 

något att beakta och som kan påverka tolkningen.  

Vad gäller förhållandet till det skifte i tolkningen av AB-avtal som kunde skönjas i NJA 

2012 s 597 så kan det konstateras att den dispositiva rätten i det avgörandet inte intog en 

lika central roll som här. I NJA 2012 s 597 begagnades, som tidigare visats, de allmänna 

principerna för att bestämma avtals innehåll på ett mer stringent och traditionellt vis där 

den dispositiva rätten endast fungerade som utfyllning. Nu valde HD istället att låta den 

dispositiva rätten ta större plats på bekostnad av de allmänna principerna för att 

bestämma avtals innehåll. Det får nämligen anses naturligt att läsa formuleringen ”Det 

är därför naturligt att tolka avtalets villkor i ljuset av den dispositiva rätt som annars 

skulle ha tillämpats … ” som att den dispositiva rätten har ett långt mycket större 

inflytande på tolkningen. Att som HD gjorde hänvisa till NJA 2012 s 597 utan att 

nämna den diskuterade viktförskjutningen gällande dispositiv rätt framstår i 

sammanhanget som en smula besynnerligt. Nämnas bör även att HD vidareutvecklar sin 

tolkningsmetod beträffande AB-avtal också genom att förorda att entreprenadavtalets 

speciella drag är något som det kan finnas skäl att beakta. Sammanfattningsvis kvartstår 

bilden, trots nu gjorda anmärkningar om viss inkongruens, av att HD förespråkar en 

tolkning av AB-avtal som ligger nära vad som också gäller för tolkningen av andra 

avtal. 

 

5.2.4 NJA 2014 s 960 

Parterna hade träffat avtal om en totalentreprenad i enlighet med ABT 94 gällande 

uppförandet av en handels- och industribyggnad, där beställaren efter entreprenörens 

utförda arbete inte var nöjd och menade att det förelåg fel i entreprenaden. I hovrätten 
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fastslogs också att det förelåg fel i entreprenaden med hänsyn till ljudspridning samt en 

för tunn betongplatta som golv, vilket i väsentlig grad påverkade entreprenadens 

bestånd och möjligheten att använda den på ändamålsenligt sätt. Med anledning av det 

fann hovrätten att ett avhjälpande från entreprenörens sida i princip borde ske. Eftersom 

något sådant avhjälpande inte hade skett och inte heller skulle komma att ske hade HD 

att ta ställning till om beställaren därmed hade rätt till uppskattade 

avhjälpandekostnader enligt kap ABT 94 7:25 eller värdeminskningsavdrag enligt ABT 

94 7:26. HD konstaterade inledningsvis att enligt ABT 94 7:25 har entreprenören en 

skyldighet att avhjälpa fel, något som gäller oavsett om det slutligt har fastställts att det 

över huvud taget är fråga om ett fel och oavsett om det är konstaterat att det är 

entreprenören som bär ansvaret. Först om entreprenören trots detta inte avhjälper felet 

inom föreskriven tid eller förklarar sig inte ha för avsikt att avhjälpa felet får beställaren 

själv låta avhjälpa det. Om felet är oväsentligt är entreprenören enligt ABT 94 7:26 

dock inte skyldig att avhjälpa felet och beställaren har då istället rätt till avdrag på 

entreprenadsumman. Som utgångspunkt gäller således att entreprenören, med undantag 

för oväsentliga fel, är skyldig att avhjälpa fel i entreprenaden. Frågan i målet kom att 

handla om vad som gäller om entreprenören inte avhjälper ett väsentligt fel eller 

förklarar att någon avsikt att avhjälpa felet inte finns, och beställaren inte kan eller vill 

avhjälpa felet. 

Efter att inledningsvis ha konstaterat att det enligt ABT 94 7:25 var oklart huruvida 

beställaren hade rätt till ersättning för beräknade avhjälpandekostnader redogjorde HD, 

på liknande vis som i NJA 2013 s 271, för den tolkningsmetod man avsåg använda sig 

av. Domstolen framhöll då att liksom vid avtalstolkning i allmänhet gäller vid 

entreprenader som regleras av AB-avtal i första hand vad parterna har enats om. När 

någon sådan gemensam partsavsikt inte kan fastställas aktualiseras istället en tolkning 

som ska bygga på objektiva grunder med ordalydelsen som utgångspunkt för 

tolkningen. Därvid menade HD att med en ordalydelse som är oklar eller inte ger något 

besked alls ska ledning sökas i systematiken och de övriga bestämmelserna i 

standardavtalet. Det ansåg domstolen särskilt gälla då bestämmelserna är avsedda att 

utgöra ett sammanhängande system. När inte heller avtalets systematik ger någon 

ledning menade HD att avtalet ska tolkas i ljuset av dispositiv rätt, med hänvisning till 

NJA 2013 s 271. HD framhöll dock att den dispositiva rättens genomslagskraft i vissa 

fall kan behöva begränsas, t.ex. när avtalskontexten inte ger någon direkt ledning men 
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den relevanta dispositiva rättsregeln passar illa i avtalssystemet. Således ska som ett 

sista steg i tolkningen en mer övergripande rimlighetsbedömning göras, vilket 

undantagsvis kan innebära att en avtalslucka fylls med en till det specifika avtalet 

tillpassad regel. HD framhöll också att entreprenadavtal är en icke lagreglerad särskild 

avtalstyp och att vid fastställandet av innehållet i dispositiv rätt för sådana avtal får 

ledning sökas i allmänna obligationsrättsliga principer och i vad som gäller för 

närliggande avtalstyper. Köplagens reglering är då av särskilt intresse men det måste 

enligt domstolen beaktas att det rör sig om två olika avtalstyper och att det vid 

tolkningen av vissa bestämmelser kan finnas anledning att särskilt beakta 

entreprenadavtalets speciella drag. Även i den passagen hänvisade HD till NJA 2013 s 

271. 

Efter att ha redogjort för sin tolkningsmetod kunde HD konstatera att det gällande 

frågan om rätt till uppskattade avhjälpandekostnader enligt ABT 94 7:25 saknades en 

gemensam partsavsikt, att ordalydelsen gav utrymme för flera tolkningar och att inte 

heller systematiken gav någon vägledning. Därvid konstaterades att enligt ABT 94 7:25 

har beställaren rätt att själv, på entreprenörens bekostnad, rent faktiskt låta avhjälpa fel 

när entreprenören inte fullgjort sin avhjälpandeskyldighet. Samma sak gäller enligt 

dispositiv rätt men enligt vad som därav följer har beställaren också, även om han inte 

avser avhjälpa felet, rätt till ett skadestånd från entreprenören som enligt 

skadeståndsrättsliga principer ska bestämmas till de ekonomiska effekterna av det 

bestående felet. Frågan var då om något annat skulle gälla enligt ABT 94. HD 

konstaterade att det faktum att parterna i ett kontrakt har angett en viss påföljd för ett 

kontraktsbrott i regel inte utesluter att den förfördelade parten också kan ha rätt till 

andra påföljder som kan följa av tillämpliga rättsregler. För att en i ett kontrakt 

föreskriven påföljd ska vara exklusiv krävs det, enligt HD, att det i allmänhet framgår 

av kontraktsvillkoret eller att det finns annat stöd för att uppfatta regleringen som 

heltäckande. Det menade HD gäller även för standardavtal och konstaterade att 

regleringen i ABT 94 7:25 inte ger stöd för att uppfatta den där upptagna 

avhjälpandepåföljden som exklusiv. Därefter kontrollerade HD att den tolkningen var 

förenlig med andra ansvarsbestämmelser i ABT 94 som uttryckligen hänvisar till ABT 

94 7:25–26, utan att finna några hinder. Inte heller fann HD att skadeståndsansvar för 

brott mot avhjälpandeplikten var oförenligt med regelsystemet i övrigt eller på något 

annat vis mindre rimligt. Således ansågs beställaren på skadeståndsrättsliga grunder 
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kunna utfå skadestånd från entreprenören, trots att sådan ersättning inte följde direkt av 

hur ABT 94 7:25 avfattats. 

Det bör noteras hur HD vände sig till den dispositiva rätten först efter att ha konstaterat 

att varken principen om gemensam partsavsikt, ordalydelsen eller systematiken och de 

övriga bestämmelserna i avtalet gav någon handfast hjälp i frågan om hur 

avtalsinnehållet skulle bestämmas. Den princip som då hämtades från dispositiv rätt 

prövades sedan mot systematiken och de övriga bestämmelserna i standardavtalet utan 

att leda till något olyckligt resultat. Således utgjorde inte den allmänna 

rimlighetsbedömningen något hinder för att låta den dispositiva rätten fungera 

bestämmande för tolkningen av ABT 94 7:25. 

Beträffande beställarens möjlighet till värdeminskningsavdrag enligt ABT 94 7:26 

konstaterade HD att bestämmelsen tar sikte på oväsentliga fel medan det i målet tvärtom 

var fråga om väsentliga fel. Frågan blev då om bestämmelsen skulle tolkas så att den 

motsatsvis utesluter att väsentliga fel kan ge rätt till värdeminskningsavdrag. HD gjorde 

därvid en jämförelse mellan påföljdssystemen i dispositiv rätt och ABT 94, och 

konstaterade då att inom den dispositiva köprätten kan flera olika påföljder komma att 

aktualiseras för ett och samma fel medan så inte är fallet vad beträffar ABT 94. Vidare 

konstaterades att just skillnaden mellan påföljderna vid väsentliga fel respektive 

oväsentliga fel är en betydelsefull del av systematiken i ABT 94 kapitel 7 gällande 

felansvar. Sjunde kapitlets systematik tillsammans med det faktum att bestämmelsen 

ifråga utgör ett undantag till en huvudregel ansåg HD gav stöd för uppfattningen att 

regleringen är att betrakta som ett avsteg från dispositiv rätt. Därmed menade HD att det 

inte fanns någon möjlighet till värdeminskningsavdrag vid sidan av vad som följer av 

ordalydelsen i ABT 94 7:26, och något värdeminskningsavdrag p.g.a. de väsentliga 

felen kunde således inte utgå. Även gällande frågan om hur ABT 94 7:26 skulle tolkas 

beaktade HD alltså dispositiv rätt men fann, med hänsyn till entreprenadavtalets 

speciella drag, att det inte var lämpligt att låta den dispositiva rätten få genomslag vid 

tolkningen av bestämmelsen. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att HD på ett mycket tydligt vis presenterade 

en tolkningsmetod för AB-avtal samt beträffande en eventuell gemensam partsavsikt 

också uttryckte en koppling till vad som gäller ”vid avtalstolkning i allmänhet”. 

Domstolen nämnde vidare också att om någon gemensam partsavsikt inte kan fastställas 

så ska tolkningen bygga på ”objektiva grunder”. En så pass tydlig språklig koppling till 
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de allmänna principerna för att bestämma avtals innehåll var nytt i förhållande till 

tidigare domar och får betraktas som att HD hade en önskan att ytterligare förskjuta 

tolkningen av AB-avtal närmare vad som gäller för avtal i allmänhet. Den bilden 

förstärks också av att HD närmast i förbigående nämnde att det inkommit ett yttrande 

från BKK men valde att inte ge det någon vidare uppmärksamhet eller tillmäta det 

någon vikt. Det ska jämföras med hur domstolen vid avgörandet av NJA 2009 s 388 

lyssnade till bl.a. BKK:s åsikt i mycket stor utsträckning. 

Vidare är det värt att uppmärksamma att den tolkningsmetod som förordades och 

användes trots en referens till NJA 2013 s 271 synes skilja sig något från den metod 

som begagnades i det målet. Som den nu valda tolkningsmetoden får utläsas och förstås 

ligger skillnaden i vilken vikt som tillmäts den dispositiva rätten. Detta genom att HD 

här förespråkade att den dispositiva rätten beaktas för det fall att något svar på 

tolkningsfrågan inte står att finna genom ett beaktande av, i tur och ordning, en 

eventuell gemensam partsavsikt, ordalydelsen samt systematiken och de övriga 

bestämmelserna i standardavtalet. På så vis ligger den begagnade tolkningsmetoden 

närmare NJA 2012 s 597 än NJA 2013 s 271. Detta då tolkningsmetoden i NJA 2013 s 

271 innefattade en tolkning av avtalsvillkoren i ljuset av den dispositiva rätt som skulle 

ha tillämpats om något AB-avtal aldrig ingåtts. Som det får förstås menade HD då, som 

även ovan berörts, att den dispositiva rätten inte endast fyller en funktion när övriga 

tolkningsdata inte ger någon ledning, utan att alla tillgängliga tolkningsdata ska tolkas 

med beaktande av den dispositiva rätten. Nämnas bör också att HD inte betonar eller på 

något annat vis fäster någon större vikt vid denna förskjutning av den dispositiva rättens 

påverkan på AB-avtalen utan tvärtom refererar till NJA 2013 s 271 gällande den 

begagnade tolkningsmetoden. Det förhållandet ändrar dock inte det nu framförda om att 

det synes föreligga en skillnad mellan tolkningsmetoderna gällande den dispositiva 

rättens vikt och påverkan. 

I övrigt utvecklade HD också tolkningsmetoden för AB-avtal ytterligare genom att 

anföra att en avslutande och övergripande rimlighetsbedömning bör göras vid 

tolkningen. Detta för att minimera risken att den dispositiva rätten på ett mindre lyckat 

vis influerar vad som ska anses avtalat mellan parterna. Det får betraktas som ytterligare 

ett steg i utvecklingen av tolkningsmetoden för AB-avtal som genom avgörandet får allt 

tydligare konturer samt fortsätter att närma sig vad som gäller för avtal i allmänhet. 
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5.2.5 NJA 2015 s 3 

Region Gotland hade som beställare tecknat avtal med en entreprenör i enlighet med 

AB 04 gällande muddringsarbeten i en hamn. Under arbetets gång stötte entreprenören 

på hårt kalkberg som bolagets mudderverk inte klarade av vilket betydde att 

sprängningsarbeten behövde utföras, något som entreprenören sedan krävde ytterligare 

ersättning för. Målet kom därmed att handla om tolkningen av AB 04 1:8, som lyder: 

”Saknas vid tiden för avgivande av anbud uppgifter som avser arbetsområdet eller det 

område som berörs av entreprenaden skall förhållandena antas vara sådana som kunnat 

förutsättas vid en fackmässig bedömning.”. Frågan som HD hade att ta ställning till var 

därmed från vilka utgångspunkter en fackmässig bedömning av förhållandena inom 

arbetsområdet ska göras. 

Vid tolkningen av AB 04 1:8 konstaterade HD inledningsvis att bestämmelsen har sitt 

ursprung i AB 65 och såg därför till vad som uttalats i Motiv AB 65 om den 

fackmässiga bedömningen. Där framgick bl.a. att avsikten är att bedömningen ska vara 

objektiv och grundad på de kunskaper som en fackman har samt att man ska beakta 

samtliga relevanta omständigheter som objektivt kan konstateras. Bland sådana 

omständigheter nämndes i förarbetena vad som framkommer i anbudshandlingarna samt 

erfarenheter som vunnits eller kan vinnas genom besök på platsen. Domstolen 

konstaterade även att några ytterligare uttalanden om bestämmelsen inte gjorts vid 

tillkomsten av senare utgåvor av AB-avtalen, samt att bestämmelsen inte endast är 

tillämplig när det saknas uppgifter om arbetsområdet utan också när sådana finns men 

dessa är oklara eller ofullständiga. Angående begreppet ”fackmässig” anmärkte HD 

vidare att begreppet förekommer i flera bestämmelser i AB 04 och att det därför inte 

kan ges en enhetlig innebörd utan får bestämmas mot bakgrund av den aktuella 

bestämmelsens syfte och de krav som kan ställas på den berörda parten. Den närmare 

innebörden av vad som kan anses fackmässigt avgörs således slutligt av 

omständigheterna i det enskilda fallet. 

HD menade också att tillämpningen av AB 04 1:8 bör utgå från samma principer som 

bär upp andra bestämmelser i avtalet och hänvisade därvid till ett inkommet yttrande 

från BKK. I yttrandet framgick bl.a. att regleringen i AB 04 syftar till ett rationellt och 

kostnadseffektivt genomförande av byggprojekt. Detta genom konkurrens mellan olika 

anbudsgivare som utgår från ett kalkylerbart förfrågningsunderlag och mot bakgrund av 

det ger beställaren anbud som för denne är jämförbara. Om beställaren då 
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kommunicerar ett fylligt förfrågningsunderlag ger det en god grund för anbudsgivarens 

bedömningar av förhållandena på platsen. Om förfrågningsunderlaget istället är magert 

så ökar utrymmet för olika bedömningar, som var och en kan anses som fackmässig. 

Entreprenören har då enligt HD rätt att utgå från den bedömning av förhållandena som 

leder till den lägsta kostnaden för kontraktsarbetena, och höga anbud som riskerar att 

vara prisdrivande motverkas av att entreprenören inte ska beakta sådant som inte 

redovisas i förfrågningsunderlaget. Osäkra förhållanden bör vid anbudsgivningen 

således inte prissättas då det vore till nackdel för båda parterna, konkluderade HD. 

Vad gäller den fackmässiga bedömningen enligt AB 04 1:8 menade HD att en sådan 

innefattar en genomgång av tillgängligt underlag, varvid de risker som kan påverka 

utförandet av kontraktsarbetena ska identifieras. Ett led i den genomgången är då att 

entreprenören överväger sannolikheten för att ett visst förhållande föreligger som kan 

påverka valet av arbetsmetod och därmed även kostnaderna för arbetena. HD ansåg 

dock att entreprenören som ska lämna anbud inte ska behöva beakta alla risker som är 

tänkbara i den aktuella situationen. Anbudsgivaren ska alltså inte behöva förutsätta ett 

visst förhållande, som kan medföra högre kostnader, enbart av det skälet att 

bedömningsunderlaget indikerar att förhållandet möjligen föreligger. Inte heller ska 

entreprenören behöva utgå från att ett visst förhållande föreligger när sannolikheten för 

att så är fallet är ungefär densamma som sannolikheten för att förhållandet inte 

föreligger. Om det däremot är troligt att ett förhållande föreligger ska anbudsgivaren vid 

en sådan fackmässig bedömning som åsyftas i AB 04 1:8 beakta det aktuella 

förhållandet.  

Målet avgjordes därefter med tillämpning av det av HD uppställda sannolikhetskravet. 

Eftersom hovrätten bedömt att sannolikheten för att kontraktsarbetena inte kunde 

genomföras med det aktuella mudderverket var hög, vilket betecknar en högre 

sannolikhetsgrad än troligt, skulle entreprenören ha antagit förekomsten av kalkberg och 

att det aktuella mudderverket därmed inte skulle kunna användas. Underrätternas 

domslut där entreprenören inte tillerkändes ersättning stod därmed fast. Vid tolkningen 

av begreppet ”en fackmässig bedömning” i AB 04 1:8 beaktade HD alltså framförallt 

förarbeten till ett tidigare utgivet AB-avtal samt ett uttalande från BKK. Det är en 

tolkningsmetod som går rakt emot den utveckling som HD i tidigare domar har använt 

där de allmänna principerna för att bestämma avtals innehåll blivit alltmer framträdande 

samt där ytterligare moment i form av ett beaktande av entreprenadavtalets speciella 
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drag och en övergripande rimlighetsbedömning tillkommit. Frågan inställer sig således 

vad som föranledde HD att avvika från den förhållandevis tydliga tolkningsmetod för 

AB-avtal som under en period framarbetats och förfinats. Som en möjlig förklaring till 

det har anförts att HD hade att pröva innebörden av ett enskilt begrepp snarare än 

innebörden av en viss bestämmelse, och att det med hänsyn till entreprenadavtalets 

speciella drag då var logiskt att se till vad som uttalats i förarbeten om det aktuella 

begreppet.
119

 Det är en analys som får anses kunna förklara HD:s valda tolkningsmetod 

och som gör att avgörandet inte bör betraktas som ett fortsatt klargörande beträffande 

tolkningen av AB-avtal utan snarare som ett fall med speciella omständigheter som 

behandlades därefter. 

 

5.2.6 NJA 2015 s 862 

En beställare hade ingått avtal med en entreprenör i enlighet med ABT 94 gällande 

ombyggnation av kontorslokaler till vandrarhem, ett arbete som skedde under 2007 och 

2008. Därefter mottog beställaren i juli 2009 ett krav från entreprenören avseende en 

fordran för utförda tilläggsarbeten men invände då att kravet var preskriberat. Den 

aktuella preskriptionsbestämmelsen ABT 94 6:13 stadgade därvid om en 

preskriptionstid om sex månader räknat från entreprenadens godkännande samt att 

Preskriptionslag (1981:130) (preskriptionslagen) i övrigt skulle gälla. Av den av 

parterna underskrivna avtalsbekräftelsen följde dock att preskriptionstiden förkortats till 

tre månader räknat från ”godkänd slutbesiktning”. Slutbesiktning av 

underentreprenörernas arbeten ägde rum den 31 juli 2008. Entreprenören hade till 

beställaren dessförinnan också anmält att arbetena i entreprenaden var färdiga och 

tillgängliga för slutbesiktning men någon slutbesiktning av totalentreprenaden skedde 

aldrig. Beställaren gjorde därför gällande att preskriptionstiden enligt ABT 94 6:13 

skulle räknas från den 31 juli 2008, då slutbesiktning av underentreprenörernas arbeten 

skedde och slutbesiktning av hela entreprenaden rätteligen skulle ha skett. 

Entreprenören däremot menade att preskriptionstiden inte börjar löpa förrän 

entreprenaden har godkänts vid en slutbesiktning. Då någon sådan aldrig skett skulle 

således, enligt ABT 94 6:13 st. 4, preskriptionslagen tillämpas med följden att kravet 

hade en tioårig preskriptionstid. 
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 Ingvarsson & Utterström, Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, SvJT 2015 s 270. 
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HD konstaterade inledningsvis att regleringen i ABT 94 skiljer mellan entreprenadtid 

och garantitid, där begreppet entreprenadtid är definierat som tiden från entreprenadens 

början till och med den dag då entreprenaden godkänns vid slutbesiktning. Tanken är då 

att en slutbesiktning ska resultera i att entreprenaden godkänns varpå en garantitid 

börjar löpa enligt ABT 94 4:7. HD framhöll också att förutsatt att en entreprenad 

avvecklas på det vis som är tänkt kommer slutbesiktningen att bestämma bl.a. 

startpunkten för preskriptionstiden enligt ABT 94 6:13. Domstolen konstaterade också 

att det saknas föreskrifter för det fall att någon slutbesiktning inte sker. Gällande 

garantitid finns det däremot stadgat i ABT 94 4:7 att om en slutbesiktning inte sker 

inom föreskriven tid p.g.a. beställarens underlåtenhet så räknas garantitiden från den 

dag besiktning rätteligen skulle ha skett. Tolkningsfrågan som HD därmed hade att ta 

ställning till var om preskriptionsregeln i ABT 94 6:13 utan uttryckligt stöd i avtalet 

kunde anses innebära, att om entreprenaden inte på det vis som är tänkt har godkänts 

vid en slutbesiktning därför att någon sådan aldrig har hållits, så ska preskriptionstiden 

börja löpa från den tidpunkt när en sådan besiktning rätteligen skulle ha genomförts. 

HD anförde inledningsvis att domstolen i flera avgöranden under senare år har haft 

anledning att tillämpa AB-avtalen och då uttalat sig rörande tolkningsprinciper för 

bestämmelser i dessa avtal. Därvid refererade HD till de tolkningsmetoder som 

presenterats i NJA 2013 s 271 och NJA 2014 s 960 och framhöll att det som ska beaktas 

är; en eventuell gemensam partsavsikt, bestämmelsens ordalydelse, systematiken och de 

övriga villkoren i avtalet, entreprenadavtalets speciella drag och den dispositiva rätt som 

skulle ha tillämpats om något avtal inte funnits. Domstolen framhöll även, i enlighet 

med vad som fastslogs i NJA 2014 s 960, att en övergripande rimlighetsbedömning 

måste göras. Därefter konstaterade HD att ordalydelsen i ABT 94 6:13 var klar 

såtillvida att den inte kunde anses innebära att, när någon slutbesiktning inte 

genomförts, entreprenaden ska anses ha godkänts då slutbesiktning rätteligen skulle ha 

skett. HD fastslog också att regelverkets systematik inte gav anledning att tolka 

bestämmelsen på något annat vis än att med entreprenadens godkännande menas just 

det konstaterandet i samband med en slutbesiktning. Domstolen menade vidare att när 

en kontraktsregel om preskription har formulerats efter mönstret av en lagregel bör den 

närmare innebörden av lagregeln vara vägledande för tolkningen av kontraktsregeln, i 

vart fall i den utsträckning som ordalydelsen är densamma. Någon sådan lagregel som 

kunde ge ledning beträffande tolkningen av ABT 94 6:13 fanns emellertid inte, och inte 
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heller kunde dispositiv rätt i övrigt bidra till att kasta något ljus över tolkningsfrågan. 

Således, konkluderade HD, kunde de tolkningsfaktorer som HD tidigare i sin praxis 

använt sig av gällande tolkningen av AB-avtal inte anses innebära att preskriptionstiden, 

när någon slutbesiktning aldrig genomförts, skulle börja löpa när en slutbesiktning 

rätteligen skulle ha genomförts. 

HD gick därmed vidare till den övergripande rimlighetsbedömningen och konstaterade 

att frågan om den aktuella regelns ändamål kan föranleda att den ska tolkas på ett sätt 

som inte har stöd i dess ordalydelse, beroende på vad för typ av regel det är fråga om. 

Därvid konstaterade domstolen att det i målet var fråga om den typen av 

preskriptionsregel som stadgar om en kort preskriptionstid, som typiskt sett börjar löpa 

från det att gäldenärens infriandeskyldighet inträder eller i vart fall i anslutning till den 

tidpunkten. Sådana preskriptionsregler, menade HD, har som främsta syfte att styra mot 

en snar avveckling av fordringsförhållandet, i vissa men inte i alla fall för att parterna 

ska förmås att på ett tidigt stadium klarlägga sina förhållanden. HD konstaterade 

därefter att syftet med ABT 94 6:13 fick antas vara att parterna snabbt ska reda ut vad 

som i ersättningshänseende gäller ifråga om ändrings- respektive tilläggsarbeten, vilket 

ansågs vara en ändamålsenlig ordning. Vidare konstaterades också att bestämmelsen 

klart och tydligt gav uttryck för en korttidspreskription som således inte kunde anses 

överraskande för någon av parterna. HD fastslog även att startpunktens funktion främst 

är att ge ett tydligt besked om slutpunkten för den korta preskriptionstiden men också 

att indikera när det är dags för parterna att ta upp en diskussion om tillkommande 

ersättning för ändrings- och tilläggsarbeten. Det ansågs tala för att i en situation som 

den förevarande se det som en lämplig ordning att knyta preskriptionstiden till den 

tidpunkt när entreprenadarbetena är att anse som avslutade. Domstolen frågade sig dock 

om ändamålsskäl av det slaget kunde anses väga så tungt att en utfyllande tolkning i den 

riktningen kunde godtas. Det ansåg HD vara en bedömning som skulle göras i ljuset av 

de särskilda tolkningsprinciper som gäller för preskriptionsbestämmelser. 

HD menade därvid preskriptionsregler på grund av sin drastiskt rättighetsavskärande 

verkan inte får tillämpas analogt och att de även ska tolkas restriktivt, både vad gäller 

lag- och avtalsbestämmelser. Det ansågs gälla även beträffande startpunkten för 

preskriptionstiden. Beträffande avtalade preskriptionsregler refererade HD också till 

NJA 1964 s 152 och menade att en utfyllande tolkning endast bör godtas om det finns 

klara hållpunkter för det. Därefter fastslogs vad som också tidigare konstaterats, 
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nämligen att det får anses vara en lämplig ordning att om någon slutbesiktning inte har 

skett så ska preskriptionstiden enligt ABT 94 6:13 börja löpa när entreprenören har 

avslutat sina arbeten. HD menade dock att det inte fanns några klara hållpunkter för en 

ordning av det slaget i avtalet samt att det inte föreföll möjligt att på ett entydigt vis 

bestämma en sådan tidpunkt utan närmare kontraktsreglering. Vid de förhållandena blev 

HD:s konklusion att ABT 94 6:13 inte kunde tillämpas när någon slutbesiktning inte har 

skett och således hade preskription inte inträtt för entreprenörens fordringar på 

ersättning för utförda tilläggsarbeten. 

HD avgjorde således målet genom att låta den övergripande rimlighetsbedömningen bli 

avgörande. Trots att ändamålsskäl talade för en utfyllande tolkning där 

preskriptionstiden knyts till avslutandet av entreprenadarbetena menade domstolen att 

det var ett icke rimligt slut med långtgående konsekvenser. Därmed ansågs en sådan 

utfyllning inte vara rimlig. Det faktum att domstolen lät just den övergripande 

rimlighetsbedömningen, på ett annat vis än vad som varit fallet i tidigare avgöranden, 

bli avgörande betyder också att det momentet i tolkningen för första gången 

utvecklades. Det kan konstateras att HD då beaktade bestämmelsens typ och karaktär 

samt vad som till följd därav kunde bli följderna av den tilltänkta tolkningen. Även 

klargörande praxis på området uppmärksammades. Det nu anförda ska sannolikt inte tas 

som intäkt för att det är de enda faktorerna som kan vara av intresse vid den 

övergripande rimlighetsbedömningen, men det ger likväl en indikation på vad som kan 

beaktas vid det momentet i tolkningen. 

Vad beträffar förhållandet till tidigare domar så är det tydligt att HD använde sig av och 

även utvecklade den tolkningsmetod för AB-avtal som användes i NJA 2012 s 597 och 

NJA 2014 s 960. Att så är fallet kan konstateras då den dispositiva rätten aktualiseras 

först efter att gemensam partsavsikt, ordalydelse och avtalets systematik har 

konstaterats inte kunna ge något svar på tolkningsfrågan. Det skiljer sig, som tidigare 

berörts, från den dispositiva rättens inverkan vid avgörandet av NJA 2013 s 271. Det nu 

anförda får också sägas stärka uppfattningen att tillvägagångssättet i NJA 2015 s 3 inte 

bör betraktas som en del av tolkningsmetoden för AB-avtal, utan att den metod som där 

begagnades föranleddes av speciella omständigheter. 
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5.3 Konklusion av HD:s tolkningsmetod beträffande bestämmelser i 

AB-avtal 

Som illustrerats har HD i en rad avgöranden utvecklat en metod som bör användas vid 

tolkning av bestämmelser i AB-avtal. Tolkningsmetoden får sammantaget betraktas som 

väl redovisad och tydligt tillämpad. Med det sagt så föreligger vissa oklarheter 

beträffande användandet av dispositiv rätt och dess inverkan på tolkningen. 

Den första oklarheten hänför sig till skillnaden mellan att antingen tolka 

bestämmelserna i ljuset av dispositiv rätt eller att låta den dispositiva rätten fungera 

som utfyllning för det fall vissa andra specifika tolkningsdata ej kan anses klargörande. 

Den förra användningen kan utläsas ur NJA 2013 s 271 medan den senare används i 

NJA 2012 s 597, NJA 2014 s 960 och NJA 2015 s 862. Saken kompliceras ytterligare 

av att HD inte uttryckligen fäster någon vikt vid skillnaden, utan tvärtom vid ett flertal 

tillfällen refererar tillbaka till tidigare tillvägagångssätt trots att full överensstämmelse i 

aktuellt hänseende inte föreligger. Frågan uppstår således hur den situationen ska 

hanteras vid utrönandet av en tolkningsmetod. Svaret är därtill att hänsyn inte har tagits 

till att HD i NJA 2013 s 271 valde att tolka avtalsbestämmelserna i ljuset av dispositiv 

rätt. Istället har vikt lagts vid den användning av dispositiv rätt som förekommit vid 

flest tillfällen; den dispositiva rätten som utfyllning. Det får anses naturligt då det HD:s 

såväl mest frekventa som senaste användning. 

Den andra oklarheten kring dispositiv rätt har indirekt berörts ovan men förtjänar likväl 

att nämnas och utvecklas specifikt. Det har nämligen i andra sammanhang där en 

tolkningsmetod för AB-avtal eftersökts anförts att den dispositiva rätten ska vara 

vägledande vid tolkning av AB-avtal, förutsatt att vissa andra tolkningsdata inte 

dessförinnan har bringat klarhet i tolkningsfrågan.
120

 Enligt den analys som i 

förevarande framställning har gjorts framstår det dock som att den dispositiva rätten inte 

endast ska vara vägledande utan istället tillämpas, även här förutsatt att vissa andra 

tolkningsdata inte dessförinnan har bringat klarhet i tolkningsfrågan. Det förutsätter 

dock att det finns en obligationsrättslig princip eller dispositiv regel som lämpar sig för 

utfyllning såtillvida att principen eller regeln har en likhet med det som avsetts regleras 

i AB-avtalet. Skillnad mellan vägledning och tillämpning föreligger i sammanhanget på 

så vis att det vid tillämpning inte finns någon valmöjlighet; finns det en regel eller 
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princip som uppfyller nyss nämnda krav så ska den tillämpas. Det får anses ligga i 

sakens natur att en vägledning däremot inte med nödvändighet måste följas. 

Beträffande den utrönade tolkningsmetoden som helhet så innebär den att man vid 

tolkning av en bestämmelse i ett AB-avtal har att stegvis och enligt en fastlagd 

ordningsföljd ta sig igenom ett antal nivåer. Olika saker beaktas på de olika nivåerna där 

följden av att ett klargörande i tolkningsfrågan uppnås på en nivå är att de efterföljande 

nivåerna förlorar sin relevans och kan lämnas därhän. Detta dock med undantag för den 

sista nivån, nivå 6, som måste beaktas oavsett utfall på de tidigare nivåerna.
121

 

 

Nivå 1: Förelåg det vid avtalsslutet någon gemensam partsavsikt kring 

bestämmelsens innebörd? 

Nivå 2: Finns det några omständigheter vid sidan av bestämmelsens ordalydelse 

som kan klargöra hur parterna vid avtalsslutet uppfattade bestämmelsen? 

Nivå 3: Ger bestämmelsens ordalydelse klart besked om hur bestämmelsen ska 

tolkas? 

Nivå 4: Ger systematiken eller övriga bestämmelser i AB-avtalet klart besked om 

hur bestämmelsen ska tolkas? Det ska därvid beaktas att bestämmelserna 

är avsedda att utgöra ett sammanhängande system. 

Nivå 5: Ponera att parterna aldrig hade träffat något avtal utan att deras inbördes 

förhållande istället reglerats av dispositiv rätt. Går det att genom den 

dispositiva rätt som vid en sådan situation skulle ha tillämpats bestämma 

hur den aktuella situationen ska lösas genom utfyllning? Vid det därvid 

nödvändiga fastställandet av innehållet i dispositiv rätt ska särskilt 

allmänna obligationsrättsliga principer, varav en del har kommit till 

uttryck i köplagen, samt vad som gäller för närliggande avtalstyper 

beaktas. Hänsyn ska även tas till entreprenadavtalets speciella drag. 

Nivå 6: Framstår den tilltänkta tolkningen eller utfyllningen som rimlig vid en 

övergripande rimlighetsbedömning? Eller är det istället ett bättre 
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alternativ att fylla ut avtalet med en till det specifika avtalet tillpassad 

regel? Här ska särskilt beaktas bestämmelsens typ och karaktär samt vad 

som med hänsyn till det kan bli följderna av den tilltänkta tolkningen 

eller utfyllningen.  

 

Tolkningsmetoden ger således uttryck för en tydlig ordningsföljd vad gäller de olika 

beaktanden som ska göras, vilket är lätt att förhålla sig till. Något bör emellertid sägas 

som till viss del nyanserar bilden av tolkningsmetoden som rakt igenom stringent. Vad 

beträffar det inbördes förhållandet mellan nivåerna kan det nämligen vara förknippat 

med viss vansklighet att alltför säkert slå fast på vilken nivå ett visst beaktande ska 

göras. 

Att förekomsten av en eventuell gemensam partsavsikt endast kan beaktas på nivå 1 och 

nivå 2 får anses stå klart, men sådan tydlighet föreligger inte nödvändigtvis vad gäller 

alla nivåer i tolkningsmetoden. Exempelvis kan vad som anförs som ett argument för 

eller emot en viss tolkning på nivå 4, som syftar till AB-avtalets systematik, sannolikt 

också anföras på nivå 6, där en övergripande rimlighetsbedömning ska göras. Detta 

eftersom vad som t.ex. anses gå emot avtalets systematik många gånger även kan sägas 

vara en orimlig tolkning som får mindre lyckade följder. Således förefaller det inte 

långsökt att ett systeminriktat argument som kanske inte ansetts tillräckligt starkt för att 

vinna gehör på nivå 4 istället beaktas på nivå 6. Liknande hänsyn gör sig också gällande 

vad beträffar nivå 5; utfyllnad genom dispositiv rätt som skulle ha tillämpats om något 

avtalsförhållande ej förelegat. Vad som då räknas som dispositiv rätt innefattar bl.a. 

allmänna obligationsrättsliga principer. Man kan därvid tänka sig att en välgrundad 

argumentation kring en princip eller en tankegång godkänns som i sig giltig och korrekt, 

men att principen som sådan ej anses vara just en allmän obligationsrättslig princip. Det 

får i så fall till följd att vad som anförts inte kan beaktas på nivå 5. Vid en sådan 

situation torde dock chanserna vara goda för att samma argumentation vinner gehör på 

nivå 6. Det nu anförda är inte att betrakta som ett problem i sig, avtalstolkning låter sig 

generellt sett endast med svårighet systematiseras,
122

 men det tjänar väl för att illustrera 

att tolkningsmetoden inte är fullt så stringent som den kan förefalla. 
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Vad beträffar nivå 5 och en eventuell utfyllning genom dispositiv rätt kan det också 

framhållas att det lämnar ett stort utrymme för en domstol att fylla ut avtalet efter eget 

skön. Det som läggs till grund för utfyllningen ska vara ”hämtat” någonstans ifrån 

såtillvida att det ska vara fråga om en allmän obligationsrättslig princip eller gälla för en 

närliggande avtalstyp. Så länge en domstol hävdar att så är fallet skapar det ett stort 

manöverutrymme för utfyllningen. 

Vidare bör någonting ytterligare också sägas om nivå 6; den övergripande 

rimlighetsbedömningen. HD fastslog, som tidigare visats, genom NJA 2015 s 862 att 

den bedömningen innefattar ett beaktande av bestämmelsens typ och karaktär samt vad 

som med hänsyn till det kan bli följderna av den tilltänkta tolkningen eller utfyllningen. 

Det skulle därvid kunna hävdas att det är svårt att finna en tilltänkt tolkning eller 

utfyllning som inte får vissa specifika följder med anledning av bestämmelsens typ och 

karaktär. Det skulle i så fall innebära att det även under nivå 6 finns ett förhållandevis 

stort utrymme för olika beaktanden och överväganden. Även det av HD använda 

uttrycket ”övergripande rimlighetsbedömning” talar rent semantiskt för att det finns ett 

stort utrymme för olika hänsyn. Det nu anförda ska inte nödvändigtvis betraktas som 

kritik men förtjänar likväl att lyftas fram, åtminstone så länge det inte finns något tydligt 

klargörande kring vad som kan respektive inte kan beaktas på nivå 6. 

Avslutningsvis kan också nämnas att den utrönade tolkningsmetoden i mångt och 

mycket korresponderar med vad som enligt de allmänna principerna för att bestämma 

avtals innehåll gäller för avtal i allmänhet. Det kan knappast betraktas som en 

tillfällighet utan får ses som ett utslag av att HD önskat förskjuta tolkningen av AB-

avtal närmare vad som gäller för avtal i allmänhet – dock med vissa särskilda moment 

och beaktanden enligt ovan.  

 

5.4 Tolkning av tredje man enligt AB 04 5:13 st. 1  

5.4.1 Allmänna utgångspunkter 

Då analysen är inriktad på AB 04 5:13 st. 1 i allmänhet och inte på bestämmelsens 

innebörd i ett specifikt avtalsförhållande får det anses stå klart att nivå 1 och nivå 2 i 

tolkningsmetoden här saknar relevans. Detta eftersom de två nivåerna enkom tar sikte 

på att klarlägga partsspecifika förhållanden. Vad beträffar de därefter följande nivåerna 
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3-6 är det som utvecklats i föregående avsnitt vanskligt att med säkerhet uttala sig om 

vad tolkningsmetoden kan eller bör ge för resultat. Med det sagt ska några tankar 

presenteras angående en möjlig tolkning av bestämmelsen. Härvid används de 

typaktörer som redogjordes för i avsnitt 1.2. 

 

5.4.2 Typaktör 1 (utomstående – utomobligatoriskt) 

Gällande nivå 3 och den ordalydelse som där ska beaktas är det naturligt att vända 

blicken mot den allmänna juridiska definitionen av tredje man. Som visats i avsnitt 

3.3.3 definieras tredje man inom juridiken i allmänhet som ett rättssubjekt som står 

utanför ett visst obligationsrättsligt förhållande. Det bör därvid uppmärksammas att det 

är svårt att tänka sig att en aktör som är mer utanförstående rättssubjekt än vad Typaktör 

1 (utomstående – utomobligatoriskt) är. En utomstående aktör som framför ett krav på 

utomobligatorisk grund får betraktas som själva essensen av vad tredje man är enligt det 

juridiska språkbruket. Annorlunda uttryckt; om inte Typaktör 1 (utomstående – 

utomobligatoriskt) kan betraktas som tredje man, vilken typ av aktörer kan då betraktas 

som tredje man? En tolkning av AB 04 5:13 st. 1 där Typaktör 1 (utomstående – 

utomobligatoriskt) inte betraktas som tredje man framstår mot den bakgrunden som så 

märklig att hela bestämmelsens existens skulle behöva ifrågasättas. 

Det nu anförda talar alltså starkt för att ordalydelsen i AB 04 5:13 st. 1 ger klart besked 

om att Typaktör 1 (utomstående – utomobligatoriskt) kan betraktas som tredje man 

enligt bestämmelsen. Inte heller framstår den tolkningen vid en övergripande 

rimlighetsbedömning som orimlig eller på annat vis mindre lyckad. Som ovan berörts 

får det tvärtom betraktas som en synnerligen rimlig tolkning med tanke på att 

bestämmelsen annars inte hade haft något tillämpningsområde alls. 

 

5.4.3 Typaktör 2 (avtalsförhållande – inomobligatoriskt) 

Ordalydelsen som ska beaktas på nivå 3 kan inte sägas ge ett lika otvetydigt besked 

gällande Typaktör 2 (avtalsförhållande – inomobligatoriskt) som gällande Typaktör 1 

(utomstående – utomobligatoriskt). Detta eftersom Typaktör 2 (avtalsförhållande – 

inomobligatoriskt) rent semantiskt inte är att betrakta som tredje man på ett lika 

odiskutabelt vis. Argument kan tvärtom anföras såväl för som emot att en sådan aktör 
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kan betraktas som tredje man. För en ställning som tredje man talar att Typaktör 2 

(avtalsförhållande – inomobligatoriskt) står utanför avtalsförhållandet mellan 

beställaren och entreprenören. Emot att betrakta samma aktör som tredje man talar dock 

att ett avtal likväl föreligger med beställaren, och att skadeståndskravet dessutom 

framställs inom ramen för det avtalet. Således kan nivå 3 och den där beaktade 

ordalydelsen inte anses ge klart besked om tolkningen. 

På nivå 4 ska avtalets systematik beaktas, med särskild hänsyn till att bestämmelserna är 

avsedda att utgöra ett sammanhängande system. Av intresse därvid är att det i förordet 

till AB 04 slås fast att avtalet bygger på en rimlig balans mellan rättigheter och 

skyldigheter som syftar till en ekonomiskt optimal riskfördelning mellan parterna. Ett 

led i den riskfördelningen är att förfrågningsunderlaget som beställaren skickar ut ska 

ge goda förutsättningar för konkurrens mellan de entreprenörer som inkommer med 

anbud. Konkret innebär det att de anbud som kommer in till beställaren inte ska 

innehålla onödiga ”riskpremier” som entreprenören känt sig nödgad att inkludera, utan 

att anbuden tvärtom ska vara tydligt jämförbara för beställaren.
123

 Vid en situation där 

entreprenören åläggs en skadeståndsskyldighet gentemot tredje man på villkor som 

följer av beställarens avtal med tredje man riskerar det dock att leda till att just sådana 

”riskpremier” inkluderas i entreprenörens anbud. Detta eftersom entreprenören inte har 

någon möjlighet att känna till avtalsvillkoren mellan beställaren och tredje man, och 

följaktligen kan känna sig nödgad att i sitt anbud ”ta höjd” för en eventuell utgiftspost 

vars storlek är okänd. Det skulle då göra anbuden mindre jämförbara för beställaren, i 

direkt strid med en av de grundläggande principerna bakom AB 04. Det anförda får 

anses tala emot att Typaktör 2 (avtalsförhållande – inomobligatoriskt) kan betraktas som 

tredje man enligt AB 04 5:13 st. 1. 

I anslutning till det nu diskuterade ska också nämnas att entreprenören genom AB 04 

5:22 åtar sig att teckna en ansvarsförsäkring. En sådan försäkring innebär att 

entreprenören försäkrar sig mot sin egen skadeståndsskyldighet och försäkringsbeloppet 

ska därvid uppgå till minst 200 prisbasbelopp. Bestämmelsen är förvisso skriven så att 

den får vika sig om någonting annat följer av kontraktshandlingarna som upprättats 

mellan parterna, men ger likväl vid handen att entreprenörens försäkring mot sin egen 

skadeståndsskyldighet är ett viktigt inslag i AB 04. Därmed kan frågan ställas hur 
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entreprenörens skyldighet att teckna en ansvarsförsäkring låter sig förenas med en 

eventuell skyldighet att utge skadestånd till tredje man enligt beställarens avtalsvillkor 

med denne. En sådan skyldighet borde rimligtvis vålla såväl entreprenören som 

försäkringsgivaren en del bekymmer med hänsyn till försäkringspremie och 

försäkringsbelopp. Att en försäkringsgivare ska åta sig risk som är avhängig ett 

avtalsvillkor som det inte finns närmare kännedom om förefaller märkligt. Om så likväl 

sker är det rimligt att anta att det har en inte obetydlig påverkan på entreprenörens 

försäkringspremie. Det kan knappast betraktas som en bra lösning med tanke på att det 

skulle riskera att leda till att den kostnaden beaktas i de anbud som lämnas till 

beställaren. En sådan prisdrivande effekt inom entreprenadbranschen skulle, enligt 

samma resonemang som tidigare förts, knappast vara lyckad. Således kan det hävdas att 

det faktum att entreprenören enligt AB 04 5:22 är skyldig att teckna en 

ansvarsförsäkring talar emot att Typaktör 2 (avtalsförhållande – inomobligatoriskt) kan 

betraktas som tredje man enligt AB 04 5:13 st. 1. 

Om de nu framförda argumenten för att inte betrakta Typaktör 2 (avtalsförhållande – 

inomobligatoriskt) som tredje man inte anses tillräckligt övertygande kan även nivå 5 i 

tolkningsmetoden beaktas. Därvid aktualiseras den dispositiva rätt som skulle ha 

tillämpats om något avtalsförhållande ej förelegat mellan beställaren och entreprenören, 

för att fylla ut det avtal som de facto föreligger. Vid en sådan situation kan 

adekvansläran och principen om adekvat kausalitet vara av intresse. För även om 

adekvansläran har varit utsatt för kritik
124

 så är den gängse uppfattningen att 

skadeståndsskyldighet förutsätter adekvat kausalitet.
125

 Det kravet på adekvat kausalitet 

har i förarbetena till skadeståndslagen formulerats som att “den inträffade skadan skall 

för en person med kännedom om alla föreliggande omständigheter ha framstått som en 

beräknelig och i viss mån typisk följd av det skadegörande beteendet”.
126

 HD har i NJA 

1993 s 41 I och II vidare uttalat att ”En grundsats inom skadeståndsrätten är att det skall 

föreligga adekvat kausalitet mellan en handling och en inträffad skada för att skadestånd 

skall kunna utgå. Genom kravet på adekvat kausalitet förhindras att alltför oväntade och 

avlägsna skadeverkningar ersätts.”. Tanken bakom adekvanskravet är således att 

slumpmässiga och opåräkneliga följder av ett beteende inte ska leda till 
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skadeståndskyldighet.
127

 Principen om adekvat kausalitet har även kommit till uttryck i 

förarbetena till köplagen där det gällande skadestånd p.g.a. avtalsbrott framhålls att 

”mycket avlägsna, onormala och opåräkneliga följder av avtalsbrottet faller utanför 

skadeståndsskyldigheten”.
128

 

Om principen om adekvat kausalitet beaktas kan det således hävdas att entreprenörens 

skadeståndsskyldighet bör begränsas så att den inte omfattar alltför oberäkneliga, 

oväntade och avlägsna följder. Det förefaller inte långsökt att betrakta 

skadeståndsskyldighet som åläggs entreprenören med anledning av beställarens avtal 

med tredje man som just en sådan följd. Omfattningen av ett sådant skadeståndskrav 

bestäms ju helt och fullt av hur stor eventuell skadeståndsskyldighet beställaren har 

åtagit sig genom sitt avtal. Bristande kausalitet borde i vart fall kunna hävdas om 

skadeståndsskyldigheten uppgår till ett belopp som är högre än vad som hade varit fallet 

om det rört sig om ett utomobligatoriskt krav. Det är dock också intressant att vända på 

argumentationen och betänka en situation där skadeståndsskyldigheten för 

entreprenören inte uppgår till ett belopp som överstiger vad som hade varit fallet om 

kravet framställts på utomobligatorisk grund. Det kan ju svårligen hävdas att följden 

inte varit på förhand beräknelig när skadeståndsskyldigheten understiger eller tangerar 

vad som gäller enligt utomobligatoriska regler. Att på ett sådant vis ta hänsyn till 

skadeståndskravets storlek skulle dock sannolikt leda till praktiska tillämpningsproblem 

och en lämpligare lösning får anses vara att genomgående inte betrakta Typaktör 2 

(avtalsförhållande – inomobligatoriskt) som tredje man med hänsyn till principen om 

adekvat kausalitet. 

Sammanfattningsvis talar såväl beaktanden på nivå 4 som beaktanden på nivå 5 för att 

Typaktör 2 (avtalsförhållande – inomobligatoriskt) inte kan betraktas som tredje man 

enligt AB 04 5:13 st. 1. En sådan tolkning förefaller heller inte som orimlig vid den 

övergripande rimlighetsbedömning som ska göras på nivå 6. 

 

5.4.4 Typaktör 3 (avtalsförhållande – utomobligatoriskt) 

Vad beträffar nivå 3 och den ordalydelse som där ska beaktas gör sig liknande hänsyn 

gällande som vid tidigare diskuterade Typaktör 2 (avtalsförhållande – 
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inomobligatoriskt). För en ställning som tredje man talar således att Typaktör 3 

(avtalsförhållande – utomobligatoriskt) står utanför avtalsförhållandet mellan 

beställaren och entreprenören medan det som talar emot en sådan ställning är att ett 

avtal likväl föreligger med beställaren. Ordalydelsen kan således inte anses ge klart 

besked om tolkningen. Vad gäller de beaktanden som ska göras på nivå 4 och 5 så är 

inget av de resonemang som ovan förts angående Typaktör 2 (avtalsförhållande – 

inomobligatoriskt) giltigt också beträffande Typaktör 3 (avtalsförhållande – 

utomobligatoriskt). Detta eftersom de resonemangen hänför sig till följderna av att 

entreprenören ska överta ett krav mot beställaren som är inomobligatoriskt, medan det 

här är fråga om ett utomobligatoriskt krav. Inte heller i övrigt kan någon ledning fås 

från AB 04:s systematik eller eventuellt tillämplig dispositiv rätt. 

Således hamnar nivå 6 och den övergripande rimlighetsbedömningen i fokus. Därvid 

kan det vara lämpligt att göra en jämförelse mellan Typaktör 3 (avtalsförhållande – 

utomobligatoriskt) och Typaktör 1 (utomstående – utomobligatoriskt). Det som skiljer 

de två typaktörerna åt är det faktum att den ena har ett avtalsförhållande med beställaren 

medan den andra inte har det. Även om det onekligen är en lättidentifierad och tydlig 

skillnad så kan det ifrågasättas hur viktig den är i sammanhanget. Detta då 

skadeståndskravet som sådant framställs på utomobligatorisk grund, helt utan beaktande 

av ett avtalsförhållande. Att då anse att Typaktör 3 (avtalsförhållande – 

utomobligatoriskt) inte kan betraktas som tredje man p.g.a. att det finns ett 

avtalsförhållande som inte har någon koppling till skadeståndskravet förefaller som en 

märklig lösning. Särskilt framstår det som märkligt då Typaktör 1 (utomstående – 

utomobligatoriskt), som också framställer ett utomobligatoriskt krav, enligt tidigare fört 

resonemang kan betraktas som tredje man. Det nu anförda får sägas tala för att även 

Typaktör 3 (avtalsförhållande – utomobligatoriskt) kan betraktas som tredje man enligt 

AB 04 5:13 st. 1. 

 

5.5 Avslutande kommentar  

Avslutningsvis kan nämnas att den tolkningsmetod som utrönats givetvis tål att 

utvecklas ytterligare, något som förhoppningsvis kan ske genom publicering av 

ytterligare HD-avgöranden gällande tolkning av bestämmelser i AB-avtal. En sådan 

vidareutveckling kan förvisso inte betraktas som nödvändig med tanke på den 
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förhållandevis tydliga tolkningsmetod som nu finns, men det skulle vara intressant att få 

mer specifika besked om vilka beaktanden som kan bli aktuella på de respektive 

nivåerna. Vad gäller tolkning av AB 04 5:13 st. 1 är det möjligen att hoppas på för 

mycket att just den bestämmelsen ska bli föremål för rättstillämpningens 

uppmärksamhet. Skulle det likväl ske får även det betraktas som intressant och 

spännande. 
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