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Sammanfattning 
Det anges i  AB 04 kapitel 6 § 10 p.1 att entreprenören skall fullgöra sin 
uppgift så att beställaren erhåller bästa tekniska och ekonomiska resultat. 
 
Avtalsvillkoret är formulerat som en lojalitetsplikt för entreprenören 
gentemot beställaren. För att visa att kontraktsbrott föreligger räcker det inte 
med att enbart visa att kostnaderna blivit för höga. Det krävs mer för att 
villkoret skall kunna tillämpas, men det framgår inte av själva 
avtalsvillkorets lydelse.  
 
Förutom kontraktsbrott krävs även vårdslöshet, försummelse eller uppsåt. 
Att detta krävs går inte att utläsa ur klausulens text eller ur de till AB 04 
särskilt skrivna kommentarerna. Det följer av Lindahls bok Entreprenad AB 
92. Bevisbördan har placerats på beställaren som måste visa att 
kontraktsbrottet skett av vårdslöshet, försummelse eller med uppsåt. I 
avtalstexten finns inte angivet var bevisbördan för kontraktsbrott skall 
placeras.  
 
Det som till synes är en lojalitetsplikt för entreprenören är ett avtalsvillkor 
som innebär att bevisbördan för den underförstådda och förutsatta 
vårdslösheten placerats på beställaren. 
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Förkortningar 
AB 04, (även AB 92, AB 72) Allmänna bestämmelser för 
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Avt.L Avtalslagen 
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Contracts for the International Sale 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och syfte 
Entreprenören åläggs i standardavtalet AB 04 en generell skyldighet att 
beakta beställarens intressen vid utförandet av en entreprenad. 
Avtalsvillkoret1 är formulerat som en lojalitetsplikt för entreprenören 
gentemot beställaren. Entreprenören är enligt villkoret skyldig att fullgöra 
sin uppgift så att beställaren erhåller bästa tekniska och ekonomiska resultat. 
Beställarens skyldighet att betala gäller utan andra inskränkningar än då 
entreprenören inte på vederbörligt sätt iakttagit beställarens intressen. En 
entreprenör skall då ha gjort sig skyldig till vårdslöshet eller försummelse 
eller med uppsåt2 ha misskött sina åtaganden gentemot beställaren. Annars 
måste beställaren betala. 
 
Att det krävs vårdslöshet går inte att utläsa ur klausulens text eller ur de till 
AB 04 särskilt skrivna kommentarerna. Det följer av doktrin  
och det finns stöd för att doktrinens uppfattning är det etablerade, gängse 
sättet att förstå doktrinen. Att enbart visa att kostnaderna blivit för höga 
räcker inte för att klausulen skall kunna tillämpas utan det krävs mer. 
Bevisbördan har placerats på beställaren som måste visa att 
kostnadsfördyringen skett av vårdslöshet. Inte heller bevisbördans placering 
framgår direkt av klausulen eller av kommentarerna till AB 04 utan följer 
även den av doktrin. Det som till synes är en lojalitetsplikt för entreprenören 
gentemot beställaren är alltså ett avtalsvillkor som innebär att bevisbördan 
för den underförstådda och förutsatta vårdslösheten placeras på beställaren. 
 
Vid tvister som rör kommersiella entreprenadavtal är det vanligt med 
skiljeförfarande. AB 04 innehåller en förändring i förhållande till AB 92 vad 
avser forumreglerna. Det görs numera en uppdelning så att tvister upp till 
150 prisbasbelopp skall prövas i allmän domstol och inte med tillämpande 
av skiljeförfarande. Vid en prövning i allmän domstol kan innehållet i 
avtalsklausulen vid en framtida tvist komma att tolkas på ett annat sätt och 
bevisbördan placeras annorlunda.  
 
Uppsatsen riktar sig till juridikstuderande i slutet av sin utbildning, praktiker 
som arbetar med entreprenadfrågor samt andra med intresse för 
problematiken. 
 
Syftet med denna uppsats är att upplysa om vilka problem som finns och 
kommer att kunna uppstå genom de underförstådda avtalsvillkoren i AB 04 
6:10. Avtalsvillkoren innehåller två väsentliga beståndsdelar. Den första 
beståndsdelen utgörs av bevisbördan för kontraktsbrottet dvs. för att 
beställaren inte erhållit bästa tekniska och ekonomiska resultat. Den andra 

                                                 
1 återfinns i AB 04 6:10 st. 1 
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utgörs av bevisbördan för den underförstådda vårdslösheten. Beställaren 
som hävdar kostnadsfördyringen i enlighet med 6:10 har bevisbördan för att 
så varit fallet eftersom detta är grunden för hans talan. En beställare måste 
visa att han inte erhållit bästa tekniska och ekonomiska resultat för att kunna 
åberopa avtalsvillkoret som grund för sin talan. Bevisbördans placering i 
denna del behöver inte analyseras vidare. Analysen kommer i stället att 
behandla bevisbördans placering i vårdslöshetsdelen. 
 
Uppsatsens analytiska del syftar till att teoretiskt behandla hur bevisbördan 
vid en framtida tvist vid en allmän domstol kan komma att placeras med 
utgångspunkt i tre olika bevisbördeteorier. Jag har valt teorin om 
bevissäkring, teorin om handlingsdirigering samt teorin om att den som 
påstår det osedvanliga bär bevisbördan. Utifrån teorierna behandlas 
bevisbördans placering för den underförstådda vårdslösheten. 
 
Vårdslösheten kan ha olika form och för att illustrera har jag valt att belysa 
problematiken utifrån två situationer. I den första situationen består 
vårdslösheten i entreprenörens bristande arbetsledning. I den andra 
situationen är entreprenörens materialanskaffning vårdslös. 
 

1.2 Metod och material 
 
Det är viktigt att noga begrunda vad en uppsats skall innehålla och hur den 
skall disponeras. Det är också viktigt att använda sig av den metod som är 
bäst lämpad för att tjäna syftet med uppsatsen. Under min tid som student 
vid den Juridiska Institutionen i Lund har vi studenter endast fått mycket 
översiktlig skolning i metodiken vid uppsatsskrivning.  
 
Westberg har skrivit en uppsats3  i ämnet som utgör ledning för mitt 
uppsatsskrivande. Han menar att det är viktigt att ha ett tankeschema för 
arbetet i stort. Man kan enligt Westberg jämföra två olika metoder att tänka 
då val av utgångspunkter för det rättsvetenskapliga arbetet skall göras. Den 
ena metoden kallar han för den regelorienterade ansatsen och den andra för 
den problem- och intresseorienterade ansatsen. En betydelsefull skillnad 
mellan de båda är att den förra har ett betraktelsesätt som är mera slutet 
medan den senare karakteriseras av ett öppet betraktelsesätt.4

 
Den regelorienterade ansatsen tar sin utgångspunkt i en rättsnorm som 
forskningsföremål. Det kan röra sig om en del av en rättsregel, en hel 
rättsregel eller ett helt regelkomplex. Arbetet innebär en studie av vissa 
detaljer i systemet och resultatet blir ett bidrag till att vidareutveckla detta 
tankemönster. Metoden går ut på att ett normativt problem skall sönderdelas 
i så små beståndsdelar som möjligt och studeras var för sig. Författaren 

                                                 
3 Westberg, Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats- en idé om rättsvetenskaplig 
öppenhet, Festskrift till Per Olof Bolding, s. 421 ff 
4 ibid s. 422-423 
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förväntas sedan i analysen ge uttryck för sitt egentliga tankearbete. Vid 
denna sorts undersökningar har den analytiska metoden, vid sidan av den 
deskriptiva, en framträdande plats. Med hjälp av vedertagna lagtolknings- 
och rättstillämpningsmetoder skall rättskällorna bearbetas. Författaren 
använder, vid tillämpande av denna metod, samma slags intellektuella 
verktyg som domaren då denne i varje enskilt fall tillämpar rättsregler.5   
 
Den problem- och intresseorienterade ansatsen tar inte sin utgångspunkt i 
rättsnormen utan föremålet för undersökningen är en faktisk företeelse i vårt 
rättsliv. Exempel på sådana företeelser kan vara skiljemannauppdraget eller 
domarens förlikningsverksamhet. Metoden kännetecknas bland annat av en 
kritisk granskning som mynnar ut i ett självständigt och konstruktivt förslag 
på reglering av ett visst samhällsproblem. Regler fastslås, kritiseras, 
konstrueras eller förklaras. I den bemärkelsen blir undersökningen alltid 
normativ.6

 
Jag har vid mitt uppsatsskrivande tillämpat den regelorienterade ansatsen.  
 
Föremål för min uppsats är bevisbördans placering. Närmare bestämt ställs 
frågorna om vem som skall bära bevisbördan för att entreprenören inte har 
fullgjort sin uppgift så att beställaren erhållit bästa tekniska och ekonomiska 
resultat samt vem som skall bära bevisbördan för den i sammanhanget 
underförstådda och förutsatta vårdslösheten.7

 
Jag har studerat bevisbördeteorierna och självkostnadsprincipen och har 
därefter gjort en inventering av de problem AB 04 6:10 p.1 kan medföra i 
bevisbördehänseende. De deskriptiva och de analyserande metoderna har en 
framträdande plats i denna uppsats. Avtalsvillkoret förklaras och kritiseras 
sedan i den analyserande delen. Denna kritiska granskning skall 
avslutningsvis resultera i ett i slutsatserna angivet praktiskt förslag på hur 
dagens oklarheter kan undanröjas.  
 
Westberg poängterar att ett första steg mot ett självständigt tänkande innebär 
att författaren skall betrakta rättskälletexterna som ett bland många 
hjälpmedel. Dessutom måste författaren förhålla sig kritisk till etablerad 
kunskap och inte bara tro på det sagda. Författaren måste också enligt 
Westberg vara öppen för kunskap som vunnits inom andra discipliner. Med 
denna kunskap kan en författare finna intressanta och inte tidigare beaktade 
infallsvinklar på ämnet.8

 
 
 

                                                 
5 Westberg, Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats- en idé om rättsvetenskaplig 
öppenhet, Festskrift till Per Olof Bolding, s. 423-432 
6 ibid. s. 423 ff. 
7 Denna bestämmelse finns i AB 04 6: 10 p 1. 
8 Westberg, Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats- en idé om rättsvetenskaplig 
öppenhet, Festskrift till Per Olof Bolding, s. 438 ff. 
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Vad gäller det material jag använt mig av kan nämnas att det finns många 
olika åsikter och lika mycket skrivet om bevisbördan och placeringen av 
bevisbördan, från det verk Olivecrona gav ut på 1930- talet fram till det 
omfattande verk Heuman gav ut år 2005. Jag har valt att markera extra då en 
författare givit uttryck för en egen åsikt genom att ange författarens namn i 
nära anslutning till åsikten.  
 
På entreprenadrättens område finns inte lika mycket skrivet, men det har 
ändå inte inneburit att det varit svårt att finna information. Om just det 
avtalsvillkor jag valt att behandla finns emellertid mycket lite skrivet. Det 
enda ställe där jag funnit något skrivet om att det förutsätts vårdslöshet samt 
att beställaren bär bevisbördan för detta är i Lindahls bok Entreprenad AB 
92.  
 
Då det tidigare föreskrivits skiljedom vid tvist finns inte någon praxis med 
vägledande prejudikat där villkoret varit uppe för avgörande. Eftersom det 
nu är föreskrivet allmän domstol för vissa tvister kanske det i framtiden 
kommer att finnas prejudikat som klargör rättsläget. Än så länge finns inga 
avgöranden och därför finns det alltså utrymme för spekulationer. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Arbetet tar sin utgångspunkt i nedan angivna frågeställningar. 
 
Vem skall bära bevisbördan för kontraktsbrottet, dvs. för att entreprenören 
inte har fullgjort sin uppgift så att beställaren erhållit bästa tekniska och 
ekonomiska resultat enligt AB 04 6:10 p. 1? 
 
Vem skall bära bevisbördan för den i sammanhanget underförstådda 
vårdslösheten i AB 04 6:10 p. 1? 
 

1.4 Disposition och avgränsningar 
 
Westberg poängterar att ett budskap når läsaren bättre om inledningskapitlet 
är pedagogiskt. Ger författaren redan i inledningen en god översikt av det 
som utgör problem, vilka intressemotsättningar som finns samt vilka 
tänkbara problemlösningar som finns så höjer författaren studiens värde. 
Läsaren gives då en större möjlighet att självständigt göra en bedömning av 
uppsatsens styrka och svaghet.9

 

                                                 
9 Westberg, Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats- en idé om rättsvetenskaplig 
öppenhet, Festskrift till Per Olof Bolding, s. 443 
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Min uppsats tar sin utgångspunkt i placeringen av bevisbördan dels för 
kontraktsbrottet och dels för den underförstådda vårdslösheten enligt AB 04 
6:10 p1. 
 
Inledningsvis kommer en allmän redogörelse av vad en entreprenad är för 
att förse läsaren med relevanta bakgrundsfakta. Därefter behandlas 
standardavtalet AB 04, organisationen av en entreprenad och 
betalningsformerna vid entreprenad. Avsnittet om AB 04 avrundas med en 
genomgång av den i avtalet föreskrivna tvistlösningsformen.   
 
Kapitlet om entreprenad innehåller en andra del som behandlar näringslivets  
normer. Denna del syftar till att sätta AB 04 i ett större sammanhang och 
underlätta att knyta an till teorierna om bevisbördan och därmed även till 
analysen. Under denna redogörelse behandlas handelsbruk, branschpraxis 
och annan sedvänja. Standardavtal och tolkning av standardavtal avslutar 
kapitlet. Efter kapitlet om entreprenad behandlas bevisbördan. 
 
Det finns mycket skrivet om bevisbördan i såväl doktrin som praxis. Jag har 
valt att redogöra för begreppet bevisbörda och för några av de till 
bevisbördan hörande teorierna. Vid avgörandet av vilka teorier som skall 
analyseras har jag gjort en noggrann avvägning av vilka teorier som bäst 
belyser den problematik som kan uppkomma vid bevisbördans placering. 
De dogmatiska teorierna behandlas inte i analysdelen eftersom deras 
påverkan på den moderna bevisbördeläran är svår att kartlägga.10 Inte heller 
överviktsprincipen behandlas i analysdelen eftersom tillämpandet av 
principen innebär att ingen av parterna åläggs en bevisbörda.11  
 
Mitt syfte med denna disposition är att läsaren skall kunna följa en röd tråd 
genom hela uppsatsen. Min förhoppning är att läsaren därefter skall kunna 
förstå logiken och resonemanget i min analys. 
 
I entreprenadbranschen finns många standardavtal som är snarlika. Jag har 
valt att endast behandla AB 04. Arbetet innehåller inte mycket om 
konsumententreprenad utan endast situationen mellan två näringsidkare.  
Det finns många teorier om bevisbördans placering. Alla dessa har inte 
behandlats. Endast de jag funnit vara viktigast har behandlats. Arbetet är 
begränsat till att omfatta endast bevisbördans placering och beviskravet 
kommer därför inte att behandlas. 
 
 

                                                 
10 se nedan kap. 3.1.1 
11 se nedan kap. 3.1.3 
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2 Entreprenad 
 
Detta kapitel syftar till att förse läsaren med grundläggande information om 
entreprenadbranschen samt till att sätta in den aktuella 
bevisbördeproblematiken i sitt sammanhang. En entreprenads organisation 
kommer att behandlas jämte de olika betalningsprinciperna och de olika 
formerna av tvistelösning.  
  

2.1 Inledning 
 
I denna uppsats avses med entreprenad den tjänst, där en beställare låter en 
entreprenör uppföra ett arbete eller utför ett arbete på en redan befintlig sak. 
Ofta rör entreprenader väldigt stora belopp och dessutom är en entreprenad 
många gånger mycket komplicerad. Hur mycket en entreprenad kommer att 
kosta, hur lång tid entreprenadens utförande kommer att ta och hur mycket 
entreprenaden kommer att vara värd för beställaren är frågor som är mycket 
svåra att besvara på förhand. Vad entreprenaden kommer att kosta och hur 
lång tid den kommer att ta är frågor som är viktiga för en beställare att få 
svar på i förhand. Även entreprenören har ett intresse i att veta vad det 
kommer att kosta honom och hur mycket tid han skall avsätta.12

 
En entreprenad involverar i regel många avtalsparter. På entreprenörssidan 
rör det sig ofta om arkitekter, byggnadsentreprenören, markanläggare, VVS-
företag, elektriker osv. Det förekommer både underentreprenörer och 
underleverantörer och tidsaspekten blir ännu viktigare då det kan bli svårt 
att samordna dessa olika parter. Byggnadsarbetarna kan inte börja med sin 
del av entreprenaden förrän markanläggarna har blivit klara och blir de 
försenade kommer hela kedjan av hantverkare att bli försenade. Det kan 
därför vara väldigt problematiskt att samordna alla parter.13

 

2.2 AB 04 
 
Med entreprenad avses en särskild form av arbete på annans egendom. Det 
kan röra sig om större byggnadsarbeten som kan inkludera 
anläggningsarbeten och som regleras genom standardavtal. AB 04 betraktas 
som ett huvudavtal på området även om det förekommer flera andra 
standardavtal. AB 04, som är ett resultat av långvariga förhandlingar, liknar 

                                                 
12 Ramberg, Kontraktstyper, s. 63 
13 ibid. s. 64 
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en lag för byggnads- och anläggningsindustrin. Avtalet bygger på de 
tidigare villkoren i AB 92 som i sin tur bygger på det äldre avtalet AB 72.14  
 
Entreprenad rör fråga om tjänst men liknar väldigt mycket köp av lös 
egendom. Eftersom det rör köp av en tjänst innebär det att Köplagen inte 
blir tillämplig. Vid entreprenader som rör mindre värden är det vanligt att 
det saknas kontraktstext. Då får en domstol vid tvist söka ledning i allmänna 
avtalsrättsliga principer och göra analogier från Köp.L, KKL och Ktj.L.15

 
Vid kommersiella entreprenader är i praktiken det viktigaste dokumentet 
kontraktet mellan beställaren och entreprenören. Det är vanligt med 
skriftliga kontrakt då det ofta rör sig om stora belopp och det finns väl 
etablerade standardavtal för entreprenader. AB 04, som är det mest kända 
standardavtalet, har utarbetats av representanter för beställar- och 
entreprenörssidan. Standardavtalen kan även sägas ge uttryck för 
handelsbruk eller för allmänna avtalsrättsliga principer, men bara i vissa 
delar. Vad gäller exempelvis vitesklausuler vid dröjsmål, klausuler avseende 
preskription och skiljeklausuler ger inte standardavtalen uttryck för 
allmänna avtalsrättsliga principer eller handelsbruk. Det ligger nära till 
hands att anse att AB 04 till stora delar gäller som handelsbruk eftersom det 
saknas lagregler om kommersiella entreprenader.16

 

2.2.1 Organisation av en entreprenad 
 
Ett antal olika parter medverkar vid en entreprenad. Vanligtvis är det så att 
en beställare anlitar konsulter eller en samordnande konsult för 
projekteringen. Det är sedan vanligt att det på entreprenadsidan förekommer 
flera entreprenörer med en byggmästare som huvudentreprenör. 
Medverkande entreprenörer kan vara vvs- installatörer, el-installatörer, 
målare osv. Att byggmästaren vanligen är huvudentreprenör innebär inte att 
att han är ensamt ansvarig för arbetets utförande. Man skiljer inom 
entreprenad rätten på tre former av entreprenad. Delad entreprenad, 
generalentreprenad och totalentreprenad.17

 
Projekteringen utförs vid delad entreprenad av beställaren själv. Han träffar 
avtal inte bara med huvudentreprenören utan även med vvs- och 
elinstallatörer samt andra sidoentreprenörer. Vid en generalentreprenad 
genomförs också projekteringen av beställaren. Därefter träffar beställaren 
avtal endast med huvudentreprenören som i sin tur träffar avtal med 
underentreprenörerna. Även vid totalentreprenad utförs projekteringen av 
beställaren. Här sker det dock oftast genom ett anlitande av konsulter.18 
Beställaren kontrakterar då en totalentreprenör som i sin tur sluter avtal med 

                                                 
14 Hellner m.fl. Speciell avtalsrätt II, s. 127-128 
15 Ramberg, Kontraktstyper, s. 65-66 
16 ibid. s. 66-67 
17 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, s. 129 
18 ibid. s. 129 
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underentreprenörer. Vid totalentreprenad har beställaren endast en 
avtalspart.19

 
I förordet till AB 04 anges att avtalet är skrivet med utgångspunkt i delad 
entreprenad där var och en av entreprenörerna står i direkt avtalsförhållande 
med beställaren.  Dessa bestämmelser är dock även avsedda för 
generalentreprenad då entreprenören ansvarar för hela produktionen inför 
beställaren. Det är alltså fråga om utförandeentreprenader där beställaren 
ansvarar för projekteringen och entreprenören för utförandet. 20

 

2.2.2 Löpande räkning eller fast pris 
 
Inom entreprenadbranschen finns en mångfald av sätt för att bestämma 
priset på en entreprenad. De sätt som är vanligast har givits namn och man 
är i branschen någorlunda överens om deras innehåll.21  
 
Beställaren har en primär skyldighet att betala för den utförda 
entreprenaden. AB 04 utgår från att ett pris för entreprenaden finns fastställt 
i kontraktet. Det är i sammanhanget ofta vanligt att det enligt kontraktet 
krävs att det ställs någon form av säkerhet för betalningen. Om det inte finns 
någon överenskommelse avseende priset finns det regler i AB 0422 att falla 
tillbaka på. Det förutsätts enligt AB 04 att en betalningsplan upprättats. För 
den händelse så inte har skett skall en beställare betala det uppförda arbetet 
allteftersom det utförs, dock ej med det fulla beloppet enligt AB 04 6:12 st. 
2 och 3. När entreprenaden har godkänts skall återstoden betalas. Även 
därefter har en beställare rätt att hålla inne med medel för avhjälpande av 
konstaterade fel.23

 
Har parterna kommit överens om att fast pris skall gälla, innebär detta att det 
för samtliga kontraktsarbeten skall utgå en klumpsumma. Så länge inte 
åtagandets omfattning ändras så ändras inte heller priset. Fast pris kan 
avtalas med eller utan indexreglering och det omfattar normalt inte 
mervärdesskatt.  Utöver summan för själva entreprenaden skall alltså en 
beställare utge belöpande mervärdesskatt. Att en entreprenör får betalt på 
löpande räkning24är motsatsen till att få betalt enligt fast pris. Vid löpande 
räkning betalar beställaren i efterhand vad det visat sig kosta för 
entreprenören att utföra bygget.25  
 

                                                 
19 Ramberg, Kontraktstyper, s. 65 
20 AB 04, s. 3 
21 Liman, Entreprenad - och konsulträtt, s. 40 
22 Här avses 6:9 och 6:10 i AB 04. Dessa finns i bilaga 1 och kommer mer ingående 
behandlas i kap 2.2.3 
23 Hellner m.fl., Särskild avtalsrätt II, s. 134-135 
24 betalningsformen hette tidigare ”bok och räkning” 
25 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s. 40, 44 
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I ett fall26 fastslogs vem som bär bevisbördan för att fast pris har avtalats när 
den andra parten påstår betalning på löpande räkning. Parterna var i målet 
oense om det var avtalat fast pris eller pris på löpande räkning för vissa 
elinstallationer. Tidigare praxis innebar att entreprenören hade bevisbördan 
för sitt påstående att bestämt pris inte hade avtalats. Denna praxis frångicks i 
målet och HD konstaterade att vid köp som direkt eller analogvis omfattas 
av Köp.L skall huvudregeln vara att den part, som hävdar att priset eller 
beräkningsgrunden för priset har avtalats, bär bevisbördan för detta.27

 
Att en entreprenör lämnar ungerfärlig prisuppgift förekommer emellanåt och 
den rättsliga konsekvensen av ett ungefärligt pris i kommersiella 
förhållanden är osäker. Beställaren kan inte förlita sig på uppgiften då 
entreprenören inte binder sig vid det angivna ungefärliga priset.  Enligt 
Ramberg går det inte att uttala sig om en entreprenör är bunden eller 
obunden av en ungefärlig prisuppgift då parterna avtalat om löpande 
räkning. Man kan antagligen acceptera stora avvikelser från ett ungefärligt 
pris som blivit väsentligt högre på grund av ökade material- och 
lönekostnader. Lämnar en entreprenör en oriktig prisuppgift i illojalt syfte 
för att få arbetet i konkurrens med andra entreprenörer kan detta medföra att 
priset jämkas om entreprenören lämnar uppgiften med vetskap om att 
slutpriset kommer att bli mycket högre.28

 
Vid köp eller vid arbetsbeting som antingen direkt omfattas av Köp.L eller 
som analogt omfattas av Köp.L bör huvudregeln innebära att den som påstår 
att avtal har träffats angående priset eller angående beräkningsgrunden för 
priset bär bevisbördan för detta. Hager, en av författarna till Särskild 
avtalsrätt II, menar att det i det aktuella fallet inte finns anledning att frångå 
denna princip. Han konstaterar att delvis avgörande för utgången torde vara 
den kritik som framförts i doktrinen mot det tidigare prejudikatet. Kritiken 
innebar påstående om att det är lättare för en part att säkra bevisning om 
något som har inträffat än om något som inte har inträffat. Att bevisa att 
prisfrågan vid avtalets ingående har behandlats är lättare att bevisa än att 
den inte har behandlats.29

 
Då ett arbete sker på löpande räkning kommer parterna överens om att visst 
timpris och ett visst pris för materialet. Entreprenören utför därefter arbetet 
och efteråt summeras kostnaden för det material som gått åt med kostnaden 
för det antal timmar som gått åt. Beställaren har vid betalning på löpande 
räkning svårt att i förhand avgöra hur mycket det kommer att kosta.30  
 
Den grundläggande formen av löpande räkning innebär att entreprenören 
utöver sina självkostnader får ett procentuellt entreprenörarvode. Arvodet är 
avsett att täcka kostnader för räntor, centraladministration, vinst och risk. En 
ren löpande räkningsform betraktas som en olämplig sporre för 

                                                 
26 NJA 2001 s. 177 
27 ibid. s. 177-182 
28 Ramberg, Kontraktstyper, s. 68-69 
29 Hellner m.fl. Särskild avtalsrätt II, s. 134 -135 
30 Ramberg, Kontraktstyper, s. 64 
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entreprenörerna och denna form betraktas med skepsis av byggherrarna. 
Eftersom vinsten blir ett procentuellt påslag på självkostnaderna innebär det 
att ju dyrare ett bygge blir, desto mer pengar tjänar en entreprenör. Löpande 
räkningsformen innebär också en rad fördelar. Däribland kan nämnas en 
möjlighet att tidigt starta ett bygge samt att en entreprenör inte utsätts för 
frestelsen att fuska med kvalitén. Det är något som kan ske inom ramen för 
ett fast pris i syfte att tjäna pengar.31

 

2.2.3 Självkostnadsprincipen 
 
AB 04 föreskriver att det vid betalning på löpande räkning enligt 
självkostnadsprincipen skall utgå ersättning för kostnader för material, 
varor, arbetsledning, arbetare, hjälpmedel och underentreprenader. Det skall 
vidare utgå ersättning för kostnader för försäkringar som avser 
entreprenörens risk och avgifter som stadgats i lag samt avgifter till 
företagarorganisationer.  Dessutom skall det utgå ersättning för 
entreprenörarvode beräknat enligt procentsats.32

 
Vid tillämpandet av självkostnadsprincipen anges i AB 04 att en entreprenör 
skall fullgöra sin uppgift så att beställaren erhåller bästa tekniska och 
ekonomiska resultat.33

 
 Denna reglering utgör en huvudregel vid arbeten utförda på löpande 
räkning och är vital vid ett bedömande av partsförhållandet. Regleringen har 
givits en vidsträckt omfattning. Entreprenören åläggs enligt Lindahl en 
generell skyldighet att i möjlig utsträckning beakta beställarens intressen vid 
utförandet. Detta gäller inte bara i ekonomiskt utan även i tekniskt 
hänseende. Beställaren är skyldig att ersätta entreprenörens faktiska 
kostnader vid arbete på löpande räkning. Regleringen att entreprenören skall 
beakta beställarens intressen bör medföra att entreprenören beaktar de 
synpunkter på utförandet som beställaren kan framföra. Detta får särskild 
betydelse vid hel entreprenad.34

 
Ett tillämpande av löpanderäkningsprincipen bjuder på rika tillfällen för 
meningsmotsättningar. Sker exempelvis själva kontraktsarbetet till fast pris 
och extraarbeten enligt löpanderäkningsprincipen kan det innebära 
svårigheter att urskilja de olika prestationerna. Det uppstår i praktiken ofta 
meningsmotsättningar angående vad som skall hänföra sig till extraarbete 
samt hur prissättningen för extraarbetet skall ske.35  
 
Beställarens skyldighet att betala vid tillämpande av 
löpanderäkningsprincipen gäller utan andra inskränkningar än då 

                                                 
31 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s. 44 
32 AB 04 6:9 
33 AB 04 6:10 punkt 1 
34 Lindahl m.fl., Entreprenad AB 92 s. 185 
35 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s. 114 
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entreprenören inte på vederbörligt sätt iakttagit beställarens intressen. 
Lindahl menar att en entreprenör då skall ha gjort sig skyldig till vårdslöshet 
eller försummelse eller med uppsåt ha misskött sina åtaganden. Att enbart 
visa att kostnaderna blivit för höga räcker enligt Lindahl inte för att få 
betalningsbefrielse.36

 
Endast då en beställare kan visa att kostnadsfördyringen skett av 
vårdslöshet, försummelse eller med uppsåt kan det leda till ett undgående av 
betalningsskyldighet för beställaren. För kunna visa detta krävs enligt 
Lindahl att beställaren förmår visa utredning som styrker förekomsten av 
kontraktsbrott. Beställaren skall visa försummelse eller vårdslöshet samt den 
ekonomiska följden av det. Bevisbördan åvilar enligt Lindahl alltså 
beställaren. En bedömning sker på grundval av de allmänna bestämmelserna 
och entreprenadhandlingarna i övrigt. De faktiska förhållanden under vilka 
arbetena utförts skall dessutom tillmätas särskild vikt.37

 

2.2.4 Tvistelösning 
 
Motsättningar mellan parterna i ett entreprenadavtal är inget ovanligt. Det 
rör sig om mycket pengar för båda parter, arbetet sker under stark tidspress 
och entreprenadavtalet är vanligtvis mycket komplicerat. Det är inte 
ovanligt att en beställare i sista sekund ändrar sig och ofta har parterna inte 
avtalat om metoden för att beräkna ersättningen för dessa tilläggsarbeten. 
Det finns en benägenhet på marknaden att kompromissa och på så vis finna 
en lämplig lösning men ibland är det omöjligt att komma överens. Det som 
då återstår är en rättslig prövning av mellanhavandet. Tvisterna i branschen 
rör oftast pengar och det är vanligt att en entreprenör vill ha mer pengar än 
vad beställaren avser att betala. Det är därför ofta en entreprenör som tar 
första steget mot en rättslig prövning av konflikten.38

 
Vid tvister som rör kommersiella entreprenadavtal är det vanligt med 
skiljeförfarande. AB 04 innehåller en nyhet i förhållande till AB 92 då det 
görs en uppdelning så att tvister upp till 150 prisbasbelopp39 numera skall 
prövas i allmän domstol.40

 
Fördelen med att lösa tvisten i allmän domstol är att det är staten som 
bekostar domarlönerna, lokalhyra och sekreterare till domarna. Det är också 
en fördel att det gives möjlighet att överklaga en dom till högre instans. En 
skiljedom går inte att överklaga. De arvoden som skiljemännen tagit ut har 
med tiden kommit att bli väldigt betungande och därför innebär detta numer 
bara en lösning vid de större entreprenadtvisterna där det tvistas om belopp 
överstigande 150 prisbasbelopp. En nackdel med domstolsprocess är, 

                                                 
36 Lindahl m.fl., Entreprenad AB 92 s. 185 
37 ibid. s. 185 
38 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s. 172-173 
39 ungefär 6 miljoner kronor 
40 Ramberg, Kontraktstyper, s. 87 
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förutom att den kan bli väldigt tidskrävande, att domstolens ledamöter inte 
besitter den sakkunskap som skiljemännen i ett skiljeförfarande innehar. Det 
kan därför bli en arbetsam uppgift för parternas advokater att tillföra rätten 
erforderlig sakkunskap. En annan skillnad är att en dom vid offentlig 
domstol är offentlig medan en skiljedom inte behöver vara offentlig.41  
 

2.3 Näringslivets normer 
 
Det centrala i den juridiska basen för affärstransaktioner inom näringslivet 
är de grundläggande civilrättsliga lagarna. De enskilda avtalen har också en 
viss roll som normerande. Bernitz uttryckte att näringslivets interna 
normbildning är privat. Med detta menar han att normbildningen utvecklas 
och förändras inom näringslivet självt och utan statlig inblandning. Han 
talar om självreglering och menar att denna har tillkommit som ett alternativ 
till lagstiftning.42

 
Standardavtalet AB 04 fyller på entreprenadområdet en viktig roll eftersom 
entreprenadrätten är oreglerad i lag. Denna del av uppsatsen syftar till att 
sätta in AB 04 i ett större avtalsrättsligt sammanhang. Standardavtalsrättens 
tankegångar har betydelse även i bevisbördesammanhang. 
 

2.3.1 Handelsbruk, branschbruk och annan 
sedvänja 

 
Den svenska handelsrätten är till stora delar inte föremål för någon 
lagstiftning. På vissa områden är lagregleringarna ofullständiga och därmed 
är området delvis okodifierat. På en del av dessa områden framgår rättsläget 
av den sedvanerätt 43som högsta domstolen genom sin praxis utvecklat. 
Sedvanerätten får inte förväxlas med handelsbruk44 eller annan sedvänja. 
Det är dock så att handelsbruket eller sedvänjan många gånger har påverkat 
domstolens praxis och därför också sedvanerätten. Handelsbruk och 
sedvänja spelar således en betydande roll som rättskälla i den svenska 
civilrätten. Bernitz menar att det ur doktrinen framgår att en domstol 
självständigt kan pröva om handelsbruk eller dispositiv rätt skall 
tillämpas.45

 
                                                 
41 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s. 175-176 
42 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 147-148 
43 Termen beskrivs i Juridikens termer, Bergström m.fl., som ” tidigare domstolsavgörande 
samt ibland även bruk, sedvänjor e. d., vilka - ehuru inte fastställda i skriven lag- av 
domstolarna erkänns som rättsligt bindande regler.” 
44 Termen beskrivs i Juridikens termer, Bergström m.fl., som ”sedvänja som utbildat sig 
inom affärsvärlden och som enl. köplagen m.fl. lagar kan sätta de i dessa lagar givna 
reglerna ur spel.” 
45 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 149-150 
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Rättsordningen erkänner handelsbruk och annan sedvänja som en på 
handelsrättens område egen och självständig rättskälla. Därför står 
handelsbruk och annan sedvänja i en särställning. Sedvänja beskrivs som 
”gängse skick och bruk” eller gängse uppfattning. Det skall röra sig om ett 
handlingsmönster. Detta handlingsmönster skall ha iakttagits så länge och 
vara så allmänt utbrett att det har accepterats som en normal och riktig 
ordning. Parterna på den ifrågavarande marknaden skall naturligt inrätta sig 
efter denna ordning för att det skall betraktas som sedvänja.46  
 
Sedvänja som avser ett handlingsmönster inom affärslivet och som nått en 
hög grad av fasthet och stadga benämns handelsbruk.47 Handelsbruk kan 
handla om faktiska förfaranden vid exempelvis märkning av gods i samband 
med transport eller om innebörden av olika i affärslivet brukade uttryck. 
Handelsbruk är ofta specifikt för viss bransch men kan även vara lokalt. Det 
kan även röra sig om förhållanden som har en mer omedelbar rättslig 
anknytning. Det kan då röra sig om krav som brukar ställas för att en vara 
inte skall betraktas som felaktig.48

 

2.3.2 Standardavtal 

  
Inom näringslivet är det generellt sett mest betydelsefulla instrumentet för 
normbildning standardavtalen. Standardavtalet karakteriseras av att avtalet 
ingås genom undertecknande av en handling som har formen av ett i förväg 
upprättat och tryckt formulär som endast behöver kompletteras med de 
villkor som blivit individuellt avtalade. Dessa standardiserade villkor är 
avsedda att tillämpas likartat i ett större antal enskilda avtalssituationer. 
Standardavtal som används i förhållanden mellan näringsidkare kan man 
allmänt skilja i två grupper. De standardavtal som är ensidigt upprättade och 
de som är gemensamt upprättade, sk. agreed documents. Agreed documents 
har tillkommit genom samverkan mellan organisationer eller parter på båda 
sidor. Dessa betraktas i allmänhet vara relativt avbalanserade.49

 
På områden som inte alls regleras av lag eller på områden där lagregleringen 
är väldigt ofullständig kan standardavtalen fylla en funktion genom att 
åstadkomma precisering. Exempelvis på byggnadsenteprenadsområdet fyller 
standardavtalen denna funktion. Standardavtal kan även fylla en funktion 
jämfört med dispositiv rätt vid ett förändrande av rättsförhållandet mellan 
parterna genom funktions- kostnads eller risköverföring. Standardavtal har 
normalt inte, som exempelvis dispositiv rätt eller som handelsbruk, redan 
kraft av sin existens utan det krävs att parterna på något sätt inkorporerar 
den standardiserade texten i parternas individuella avtal.50

                                                 
46 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 148 
47 Begreppet kallas även kutym eller usance 
48 Bernitz m.fl. Finna rätt, s. 148 
49 ibid. s. 161-162 
50 Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 167 ff. 
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Det var tidigare viktigt att ställa upp stränga krav innan standardavtal 
accepterades som avtalsinnehåll. Detta har blivit mindre viktigt då man 
numera kan jämka bort ett oskäligt avtalsvillkor med hjälp av Avt.L § 36 
Såväl handelsbruk som standardavtal kan korrigeras med hjälp av Avt.L § 
36. Standardavtal såväl som handelsbruk främjar förutsägbarhet och 
stabilitet på marknaden.51  
 

2.3.3 Tolkning av standardavtal 
 
Blandningen av standardiserade villkor och individuellt framförhandlade 
villkor medför metodproblem vid tolkningen av avtalet. Endast då det rör 
sig om individuellt framförhandlade villkor blir det naturligt att vid oklarhet 
om vad som har avtalats efterforska vilken den gemensamma partsavsikten 
varit. Parter som avtalar, intresserar sig i de flesta fall inte för det närmare 
innehållet i standardavtalet utan parterna utgår från att standardavtalet 
uppfyller de krav som marknaden ställt. Standardavtal som är 
välbalanserade fyller på sätt och vis samma utfyllande funktion som 
dispositiva regler. Bestämmelser i ett standardavtal som innebär långtgående 
risköverflyttningar jämfört med exempelvis Köp.L innebär att anledning 
finns för att vara på sin vakt. För den händelse att det uppkommer en tvist 
mellan avtalsparterna inverkar även andra normer som exempelvis de i 
Köp.L eller CISG.52

 
Till en del avtal finns förarbeten utarbetade. Vilken hänsyn som skall tagas 
till dessa är ofta föremål för diskussion. På samma sätt som vid tolkning av 
lagtext borde hänsyn kunna tagas till förarbeten till standardavtal. 
Förarbetena till ett standardavtal är normalt varken utförliga eller lämpade 
för att utgöra underlag för tolkning. Därför får de i praktiken mycket liten 
betydelse. I ett fall53 var det fråga om entreprenadavtal mellan en 
entreprenör och en bostadsrättsförening. Tvisten gällde valet av skiljemän 
enligt AB 72. Högsta domstolen gjorde en hänvisning till AB 72 och dess 
regler, men främst i ett jämförande syfte.54

 
Att avgöra om parterna tagit del av och förstått den standardiserade biten av 
avtalet innebär problem. Har parterna inte tagit del av denna bit måste det 
avgöras om och i stå fall i vilken omfattning parterna skall bli bundna av 
avtalet. I praktiken är det vanligt att parterna inte tagit del av standardavtalet 
och det blir därför svårt att förklara att den hör till avtalet trots att den inte 
omfattas av någon vilja. Partsställningen blir här intressant. I förhållanden 
som rör näringsidkare är det en rimlig utgångspunkt att en näringsidkare bör 
skaffa sig kännedom om innehållet i ett standardavtal som ligger till grund 
för det individuella avtalet. Standardiseringen påverkar praktiskt taget alla 
                                                 
51 Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 173, 177 
52 Ramberg och Herre, Allmän köprätt, s. 235-236 
53 NJA 1992 s. 143 
54 Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal, s. 57-58 
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avtal. Därför måste de problem detta medför behandlas som en integrerad 
del av den allmänna avtalsrätten.55

 
Vid tolkning av standardavtal används en teknik där det inledningsvis sker 
ett fastställande av en objektiv ordalydelse. Avtalstolkaren kan därefter 
beakta eventuella individuella fakta. Dessa kan eventuellt föranleda en 
justering av det som framkommit genom den objektiva tydningen. Har delar 
av avtalet diskuterats och förhandlats och kan detta utrönas, kan den 
gemensamma partsviljan komma att ligga till grund för tolkningen. Att 
”skrivet går före tryckt”, dvs. det som specialreglerats mellan parterna går 
före, är en vedertagen regel.56Bernitz går här ännu längre och menar att 
allmänna avtalsvillkor får vika för särskilda muntliga utfästelser eller 
åtaganden som en avtalspart eller en behörig företrädare för avtalsparterna 
har lämnat. Detta innebär då att även ”muntligt går före tryckt”.57  
 

                                                 
55 Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 169-170 
56 Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal, s. 59 
57 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 48 
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3 Bevisbördan 
 
Boman menar att det mesta inom juridiken hänger ihop på något sätt. Han 
beskriver juridiken som ett stort gemensamt maskineri där de enskilda 
delarna är detaljer. Delarna i maskineriet slits och förnyas och även om 
systemet utvidgas och byts ut så består alltjämt sammanhanget. Boman 
anser att det finns ett nära samband mellan processrätt och civilrätt. En 
process som är ändamålsenligt anordnad är av stor betydelse för att 
civilrätten på ett tillfredsställande sätt skall fungera. Det krävs enligt Boman 
en samklang och harmoni mellan den processrättsliga sfären och den 
civilrättsliga sfären för att det inte skall bli gnissel och missljud.58

 
Bevisbördereglerna är enligt Boman ett tydligt exempel på ett samband 
mellan civilrätt och processrätt. Formellt hör bevisbördereglerna till 
processrätten eftersom de är utformade som regler för själva dömandet. 
Även utanför rättegången har dock bevisbördereglerna en dominerande 
ställning då de är en anledning att säkra bevisning och därigenom är att 
betrakta som ett komplement till de civilrättsliga reglerna. Många 
rättegångar kan undvikas om bevisningen väl är säkrad.59

 
Ekelöf förklarar termen bevisbörda som att ”den part som har bevisbördan 
inte kan vinna målet utan att förebringa bevisning rörande den 
ifrågavarande omständigheten”. Bevisbördan är bara ett uttryck för parts 
risk att förlora målet vid otillräcklig bevisning.60 I ett dispositivt tvistemål 
ligger utredningsintresset i princip helt hos parterna. Det finns vad gäller 
bevisning inte någon skyldighet för en part att föra bevisning, men den part 
som bär bevisbördan kommer uppenbarligen att förlora målet på grund av 
bevisbördan om fakta är tvistiga.61

 
Rätten får enligt RB17: 3 p.2 grunda sin dom endast på omständigheter som 
parterna har åberopat som grund för sin talan. Åberopsbördan gäller både 
käranden och svaranden. En kärande måste åberopa grunden till den av 
honom yrkade rättsföljden. På motsvarande sätt måste svaranden ange den 
grund han bestrider käromålet på. Domstolen får varken bifalla kärandens 
talan på annan grund än den käranden åberopat som grund för sin talan eller 
ogilla talan på annan grund än den som svaranden åberopat som grund för 
sitt bestridande.62  
 
När bevisningen har presterats i ett mål måste det avgöras hur mycket 
bevisning som skall krävas. Det som då avgörs är beviskravet. Vem som 
sedan skall bära risken för ovissheten av ett visst faktums existens, vem som 

                                                 
58 Boman, Bevisbörda och civilrätt, s. 63 
59 ibid. s. 63- 64 
60 Ekelöf och Boman, Rättegång IV, s. 63 
61 Lindell, Civilprocessen, s. 505 
62 Diesen m.fl. Bevis 4, s. 79-80 

 19



har bevisbördan, framgår av en bevisbörderegel. Ibland anger 
bevisbörderegeln även hur stark bevisning som erfordras. En 
bevisbörderegel som inte anger beviskravet utan bara bevisbördan är enligt 
Lindell ofullständig.63

 
Dispositiva tvistemål skiljer sig här väsentligt från brottmål i 
bevisbördehänseende då bevisbördan i ett brottmål alltid ligger fast på 
åklagaren. I de dispositiva tvistemålen är frågan om vem av parterna som 
skall bära bevisbördan en rättsfråga som i princip avgörs från fall till fall. 
Detta innebär inte att frågan om bevisbördans placering bedöms 
individuellt. Det innebär att allmänna principer64 beaktas och frågan avgörs 
prejudikatvis med hänsyn till olika typfall. Denna flexibilitet innebär att 
fördelningen av bevisbördan mellan parterna används som ett instrument för 
att åstadkomma en rättvis och ändamålsenlig process. Både i brottmål och i 
dispositiva tvistemål är syftet att åstadkomma en materiellt riktig dom. 
Brottmål syftar till att utröna sanningen i en viss händelse i det förflutna och 
hela utredningsansvaret läggs på åklagaren som statens representant.65

 

3.1 Inledning 
 
Många gånger då en domstol skall avgöra en tvist är det flera delfrågor som 
behöver behandlas. Avser oklarheterna sakförhållanden så tillämpas 
bevisbörderegler i syfte att avgöra om ett rättsfaktum skall läggas till grund 
för domen. Bevisbördeläran handlar om de regler som avgör vilka beviskrav 
som skall vara uppfyllda och vad som gäller om dessa inte är det. 
Bevisbördan innebär inte någon skyldighet att förebringa bevisning utan 
termen innebär bara att parten som bär bevisbördan riskerar att förlora målet 
om han inte kan förebringa fullgod bevisning. Bestämmandet av 
bevisbördan sker objektivt och det är därför irrelevant om en part varit 
försumlig eller culpös vad avser bevisningen.66

 
Det är inte alltid så lätt att fastslå hur domstolarna i praktiken går tillväga för 
att bestämma fördelningen av bevisbördan. RB innehåller inte några 
allmänna stadganden vad avser fördelningen av bevisbördan mellan 
parterna. I civilrättslig lagstiftning kan man dock finna bevisbörderegler.  
Man skiljer mellan bevisbörderegler och materiella regler, men det finns 
inte några bestämmelser i någon lag som enbart stadgar bevisbördan med 
avseende på visst eller vissa rättsfakta. De materiella regleringarna stadgar i 
vissa fall även en bevisbörderegel. Ett exempel är Köp.L. § 27. Där anges 
det att ”Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom 
köparens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder 

                                                 
63 Lindell, Civilprocessen, s. 504 
64 i dessa allmänna principer utgör bl.a.  ändamålssynpunkter, rättsskyddssynpunkter och 
rättstrygghetsaspekter dominerande moment. 
65 Diesen m.fl., Bevis 4,  s. 80-81 
66 Louise Nelkers studentuppsats i Diesen, Bevis 4, s. 17 
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utanför hans kontroll”. Paragrafen är en materiell regel men den ger även 
besked om hur bevisbördan är placerad.67  
 
Termen bevisbörda används också i en annan betydelse då man skiljer på 
den äkta bevisbördan och den falska bevisbördan. Att den äkta bevisbördan 
åvilar den ena parten innebär ett incitament för parten att säkra bevisning 
och att i en eventuell process förebringa denna bevisning. Den äkta 
bevisbördan åvilar ständigt samma part i överensstämmelse med en 
rättsregel. Den falska bevisbördan åvilar än den ena än den andra parten i en 
fortskridande process. Ekelöf belyser problematiken med ett exempel där en 
gäldenär under förberedelsen företer ett av borgenären undertecknat kvitto 
på betalningen. Här förekommer det att man säger att gäldenären därmed 
fullgjort sin bevisbörda eller att bevisbördan gått över på borgenären. Kan 
borgenären då förete bevisning för att kvittot hänför sig till en annan skuld 
sägs bevisbördan återgå till gäldenären. En part bör därför i en tvist aldrig 
bara fokusera på den äkta bevisbördan och nonchalera den falska 
bevisbördan.68  
  
Olika teorier om bevisbördans placering och olika synsätt på området har 
sin grund i en grundläggande åsiktsskillnad vad avser rättsskipningens 
funktion. Lindell, Diesen och Bolding menar att rättsskipningens funktion i 
första hand bör vara konfliktlösande medan Olivecrona och Ekelöf anser att 
rättsskipningens funktion är att vara handlingsdirigerande.69

 
Regler som behandlar bevisbörda och beviskrav avser uteslutande 
omedelbart relevanta omständigheter, dvs. rättsfakta. Vilken av parterna 
som åläggs bevisbördan för något bestäms endast i undantagsfall genom lag. 
Bevisbördefrågor hör till den materiella rätten. Ofta är det i en process så att 
den ena parten bär bevisbördan för vissa rättsfakta medan bevisbördan för 
andra rättsfakta åvilar den andre parten. Rätten har i praktiken vissa 
hjälpregler och principer när det gäller att bestämma bevisbördans 
placering.70 Nedan följer några av dessa hjälpregler. 
 

3.1.1 Dogmatiska teorier 
 
De äldre och mer abstrakta bevisbördeteoriernas påverkan på den moderna 
bevisbördeläran är enligt Heuman svår att kartlägga. Teorierna har en 
dogmatisk karaktär och är därför svåra att motivera rationellt. De har 
kritiserats för att logiska föreställningar utgör grund för hur bevisbördan 
enligt teorierna placeras och fördelas. Rättvisan och ändamålsenligheten bör 
enligt kritikerna vara avgörande för bevisbördans placering och inte 
logiken.71

                                                 
67 Louise Nelkers studentuppsats i Diesen, Bevis 4, s. 23 
68 Ekelöf och Boman, Rättegång IV, s. 63-65 
69 Lindell, Civilprocessen, s. 433 
70 Fitger och Mellqvist, Domstolsprocessen, s. 238-239 
71 Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 42 
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Principen att käranden har bevisbördan för i princip alla rättsfakta ger 
enligt Ekelöf inte någon vägledning alls då undantagen från den är så 
många. Principen åberopas däremot som stöd för att bevisbördan in dubio 
åvilar käranden. Många praktiska bevisbördeproblem utmärks av att de 
praktiska skälen för och emot väger ganska jämt och därför får principen 
med innebörden att bevisbördan in dubio åvilar käranden relativt stor 
praktisk betydelse. Principen medför att bevisbördans placering blir 
beroende av partsställningen. Lämpligheten av detta ifrågasätts av Ekelöf.72 
För den händelse att frågan avser ett avtals existens och kärande är den som 
påstår avtalets existens innebär inte principen några problem. Avser frågan 
däremot en negativ fastställelsetalan så innebär principen att käranden skall 
bevisa icke-existensen av ett avtal.73

 
Att bevisbördan åvilar den som påstår, inte den som förnekar är ytterligare 
exempel på äldre dogmatiska teorier som kan kritiseras i många hänseenden. 
Principen är omöjlig att tillämpa i de fall då den ena parten åberopar ett 
sakförhållande som är oförenligt med det av motparten åberopade 
sakförhållandet. Ekelöf nämner som ett exempel klander av testamente. Är 
parterna oense om testatorns själsförmögenheter vid tillfället för 
testamentets upprättande kan den ena parten inte sägas förneka i högre grad 
än den andra. För det fall att den ena parten åberopar betalning och den 
andra åberopar att betalning inte har skett så är det lättare att bevisa att 
betalning har skett genom att förevisa ett kvitto.74  
 
Äldre praxis och doktrin som bygger på de starkt kritiserade dogmerna bör 
enligt Heuman betraktas med skepsis. Även rättskällor från senare tid 
innehåller hänvisningar till dessa allmänna principer om bevisbördans 
placering utan att ange skälen för den uppställda principen. Det är möjligt, 
enligt Heuman, att HD endast i de fall då de är förenliga med modern teori 
hänvisar till dogmatiskt färgade principer.75

 

3.1.2  Sannolikhetsteorier 
 
Sannolikhetsteorierna förenas av att de syftar till att tvister skall bli korrekt 
bedömda. Bevisbördereglerna skall som målsättning skapa största möjliga 
sannolikhet för att den materiella rätten skall förverkligas. En teori som 
endast i ringa mån bidrar till denna målsättning riskerar att motverka sitt 
eget syfte. Det är viktigt att genom bevisbörderegler tvinga fram 
bevissäkring eftersom det alltid finns en risk för att en tvist blir oriktigt 
avgjord. På detta sätt främjas den materiella rättvisan.76  
 

                                                 
72 Ekelöf och Boman, Rättegång IV, s. 100 
73 Louise Nelkers studentuppsats, Diesen m.fl, Bevis 4, s. 20 
74 Ekelöf och Boman, Rättegång IV, s. 101 
75 Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 43 
76 ibid., s. 44 

 22



Bolding menar att inom rättsskipningen är ett uttalande om sannolikhet 
berättigat endast i den mån man kan åberopa stöd för sannolikheten i 
erfarenhetsmässigt grundade antagande rörande frekvensförhållanden. Man 
kan inte uttala sig om sannolikheten i ett mål om man inte kan uttala sig om 
frekvensförhållandena. Är det endast möjligt att göra ungefärliga uttalanden 
om frekvensförhållandena kan man endast göra ett  sannolikhetsuttalande 
som är ungefärligt.77

 
Sannolikhetsteoriernas grundläggande problem består i att det krävs ett 
avgörande av om en sannolikhet skall ha betydelse endast för 
bevisbördefördelningen eller endast för bevisvärderingen. Då en sannolikhet 
läggs till grund för en bevisbörderegel innebär detta ofta att sannolikheten 
får en större betydelse än som följer av dess naturliga värde. 
Bevisbörderegeln bidrar då inte att målsättningen om att största möjliga 
antalet avgjorda fall skall vara materiellt riktiga.78   
 

3.1.3 Överviktsprincipen 
 
Vid ett tillämpande av överviktsprincipen åläggs inte någon av parterna en 
bevisbörda. Principen innebär att minsta tänkbara sannolikhetsövervikt till 
fördel för en parts påstående medför att domen skall grundas på detta 
påstående. Det har ansetts att överviktsprincipen leder till att det största 
antalet tvister får en riktig utgång. Att ett strängt beviskrav riktas mot den 
ena parten och denne part lyckas göra sina påståenden sannolika leder inte 
till att största antalet tvister får en riktig utgång. Då kommer rättens 
bedömning att utgå från de mindre sannolika fakta som enligt en motparts 
uppfattning skall läggas till grund för domen och det finns då en risk för att 
utgången blir oriktig. Det kan tänkas att överviktsprincipen inte leder till att 
det största antalet tvister får en riktig utgång i de fall där den ena parten har 
betydligt bättre förutsättningar än den andra parten att lägga fram bevisning. 
Riktas ett visst beviskrav mot den part som har ett bevissäkringsövertag kan 
målsättningen att det största antalet tvister får en riktig utgång ändå 
uppnås.79

 
Överviktprincipen lanserades av Bolding och kritiserades främst av Ekelöf. 
När den debatterades som flitigast så återgavs den som ett sätt att avskaffa 
bevisbördan. I de domar där HD har nöjt sig med bevisövervikt skall 
principen inte uppfattas som så radikal. Överviktsprincipen i sin 
praktiserande form bör enligt Diesen istället ses som en lindrad bevisbörda 
där den part som har haft bevisbördan får anses ha uppfyllt bördan med en 
svagare bevisning än vad som hade krävts om full bevisning erfordrats. I 
stället för att kräva att styrkan i bevisningen skall uppgå till 80 % av den 
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fulla säkerheten, så räcker det exempelvis med att bevisningen uppgår till 51 
%.80

 
Ekelöf har som ovan nämnts kritiserat överviktsprincipen. Han ifrågasätter 
rimligheten i att låta svagast tänkbara bevisning bli utslagsgivande oavsett 
för vilken parts påstående denna talar.  Ekelöf understryker att 
bevisbördereglerna skall bidra till att de materiella reglerna får 
genomslagskraft i samhällslivet och laborerar man inte med en bevisbörda 
åsidosätts detta syfte. Att de materiella reglerna får genomslagskraft i 
samhällslivet förutsätter inte, enligt Ekelöf, att mål i så stor utsträckning 
som möjligt får en materiellt riktig utgång då sakfrågan inte kunnat 
utredas.81

 
Heuman menar att alla bevisbördeteorier brottas med problem då 
bevisningen är ofullständig. Därför anser han att domstolen vid sin 
bevisvärdering bör väga in betydelsen av att bevisningen är bristfällig. 
Oberoende av om rätten riktar ett högt beviskrav eller om rätten tillämpar 
överviktsprincipen så möter domstolarna svårigheter vid fastställandet av 
bevistemat. Överviktsprincipen bör enligt Heuman inte förkastas på 
grundval av att tillämpningen av principen inte alltid kan leda till materiellt 
riktiga resultat. Att principen bidrar väsentligen till detta mål på ett sätt som 
inte bevisbördereglerna gör när de uppställer ett högt beviskrav är det 
viktiga.82  
 
Tillämpningen av överviktsprincipen är i de fall då bevismaterialet är 
väldigt bristfälligt förenat med en risk för att utgången inte blir materiellt 
riktig. Överviktsprincipens målsättning utgör vid sidan av andra hållbara 
principer för fördelning av bevisbördan enligt Heuman en god grund för 
lösningen av bevisbördeproblem. Överviktsprincipen skapar inte fullgod 
säkerhet för att domarna blir materiellt riktiga. Heuman menar därför att det 
finns anledning att väga in andra principer som bygger på goda rättspolitiska 
synpunkter.83

 

3.1.4 Bevissäkringsteorin 
 

3.1.4.1 Teorin 
 
Teorin bygger på att den av parterna som enklast och billigast kan säkra 
bevisning om existensen av ett visst rättsfaktum också skall bära 
bevisbördan för att det inte går att skapa tillräcklig klarhet om detta 
rättsfaktums existens på grundval av förebringad bevisning. Doktrinen om 
bevissäkringsansvar kan användas för att göra en omkastning av 
                                                 
80 Diesen m.fl  , Bevis 4, s. 87-88 
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bevisbördan. Det finns inte någon färdig teori om vilka slags omständigheter 
som avgör vem av parterna som enklast och billigast kan säkerställa 
bevisning avseende ett visst rättsfaktum men praxis innehåller två olika 
förslag.  Det första förslaget innebär att den som har bäst kontroll över den 
omtvistade händelsen skall bära bevisbördan. Det andra förslaget innebär att 
den som antingen är eller som bör vara bäst insatt i den angelägenhet som 
tvisten rör också skall bära bevisbördan.84

 
Ett fall85 från Högsta domstolen aktualiserar problematiken. Fråga i målet 
var om en entreprenör (företagare) eller en beställare (konsument) var 
bevisskyldig för priset och metoden att beräkna priset. HD konstaterade att i 
fall som detta, då det rör ett konsumentförhållande, framstod det som 
motiverat att placera bevisbördan på entreprenören. Det konstateras vidare 
att det kan anses vara lämpligt och rimligt att det ankommer på en 
entreprenör att säkerställa bevisning i prisfrågan. HD menar att man 
därigenom främjar ett bruk av att upprätta ett kontrakt i skriftlig form som i 
sin tur är ägnat att skapa klarhet om avtalets innehåll. Detta står dessutom i 
samklang med ett strävande att upprätthålla regler som skyddar 
konsumenter.86

 
Numera förekommer det relativt ofta att domstolarna vid bedömningen av 
frågor om bevisbörda och beviskrav tar fasta på om en part har bättre 
möjligheter än den andra parten att säkra bevisning. I vissa fall kan 
bevissäkring ske redan innan en tvist uppkommit medan bevissäkring i 
andra fall är något som först efter en tvisteutlösande händelse kan 
säkerställas. Uppkomsten av tvister kan förebyggas genom tidig 
bevissäkring och detta är något som anses vara mycket angeläget.87

 
Att bevisbördan bör placeras så att den som försummar att säkra sådan 
bevisning som skulle ha kunnat skapa klarhet om existensen av ett visst 
rättsfaktum framstår som aktuell då en part intar en position som medför de 
bästa bevissäkringsmöjligheterna i jämförelse med den andra parten. Att den 
ena partens försumliga bevissäkring skulle kunna påverka bevisbördans 
placering finns det inte något stöd för i praxis. Att försummad bevissäkring 
kan ha betydelse för bestämmandet av beviskravets nivå finns det däremot 
stöd för i praxis.88 En bevisbörderegel som grundas på försumlighet finns 
det inte något direkt behov av då detta redan täcks av principen om 
bevissäkringsansvar.89

 
Ofta tar bevisbördereglerna sikte på tillämpningen av en materiell rättsregel. 
Bevisbördereglerna är generella men den yttre bevissäkringssituationen kan 
variera i hög grad vid tillämpning av en och samma regel. Därför kan det 
vara svårt att ställa upp en enhetlig princip för fördelning av bevisbördan. 
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Det finns samtidigt fall där möjligheterna till bevissäkring typiskt sett är 
desamma och där det därför finns förutsättningar för att uppställa en 
enhetlig bevisbördeprincip vid tillämpningen av den civilrättsliga regeln. 
Styrkeförhållanden är också något som varierar mycket från fall till fall. Ena 
partens överlägsna resurser och kompetens kan medföra att sakförhållanden 
lättare blir utredda av honom än av motparten. Det är dock svårt att ställa 
upp en generell bevisbörderegel baserad på att ena parten intar en 
underlägsen ställning.90

 

3.1.4.2 Analys 
 
Analysen syftar till att avgöra vem av parterna som enklast och billigast kan 
säkra bevisning om entreprenörens vårdslöshet. 
 
För att avgöra om ett handlande varit vårdslöst eller inte måste jämförelse 
göras med en aktsamhetsnorm. En explicit aktsamhetsnorm torde saknas 
eftersom vårdslösheten kan vara av olika karaktär. Två fall av vårdslöshet 
kommer därför att analyseras i syfte att exemplifiera. Det första är då 
vårdslösheten består i bristande arbetsledning. Bristande arbetsledning kan 
exempelvis bestå i att entreprenören tillåter de anställda sitta i bodarna och 
spela kort under arbetstid på beställarens bekostnad.  
 
Det andra fallet av vårdslöshet sker i samband med materialanskaffningen. 
Entreprenörens vårdslösa materialanskaffning kan exempelvis bestå i inköp 
av brädor av samma kvalitet till dubbla priset utan att en kontroll av 
prisläget i närbelägna brädgårdar görs. 
 
Någon särskild teori om vem som enklast och billigast kan säkerställa bevis 
finns inte, men Westberg har två förslag på teorier. Dessa två förslag 
kommer att analyseras utifrån den situation som föreligger vid en 
entreprenad där AB 04 tillämpas.  
 
Det första förslaget innebär att den som har bäst kontroll över den 
omtvistade händelsen skall bära bevisbördan. Entreprenören har kontroll 
över personalens kompetens, arbetsinsats och annat som har med arbetets 
utförande att göra. Han har också kontroll över vilket material som köps in 
och kvalitén på materialet. En beställare förlitar sig på att entreprenören 
sköter uppdraget på rätt sätt både ekonomiskt och tekniskt.  
 
Det andra förslaget innebär att den som antingen är bäst insatt i eller som 
bör vara bäst insatt i den omtvistade händelsen bör bära bevisbördan. 
Entreprenören är professionell, vet hur allt fungerar och besitter 
specialistkunskap som en beställare förlitar sig på. Det är inte säkert att 
entreprenören i det enskilda fallet är bäst insatt men som professionell borde 
han i alla fall vara bäst insatt.  
 

                                                 
90 Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 55 
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De yttre bevissäkringsmöjligheterna kan variera mycket i de enskilda fallen 
och det är därför svårt att ställa upp generella regler för bevissäkring trots att 
det kan röra sig om tillämpning av samma avtal eller samma regel. Det 
innebär emellertid betydande svårigheter för en beställare att bevisa en 
entreprenörs vårdslöshet. Beställaren borde ha mycket små möjligheter att 
bevisa att entreprenörens anställda inte arbetat fullt ut. En entreprenör med 
full insikt borde ha avsevärt mycket enklare att säkra bevisning för att han ej 
varit vårdslös än för en beställare att bevisa att motparten varit vårdslös. I 
materialinköpsfallet har beställaren däremot i princip samma möjlighet som 
entreprenören att visa det rimliga priset för ett brädinköp. Entreprenören 
skall ge beställaren det bästa ekonomiska resultatet. Detta kräver viss 
efterforskning. Det borde vara enkelt för entreprenören att dokumentera de 
efterforskningar han gjort. 
 
Båda dessa förslag indikerar enligt min mening att det är entreprenören som 
enklast och billigast kan säkerställa bevisning om att han inte varit vårdslös 
varken vid sin arbetsledning eller vid materialanskaffningen. Enligt min 
mening bör bevisbördan enligt bevissäkringsteorin därför bäras av 
entreprenören. 
 
En entreprenör har under rådande reglering inte något intresse av att säkra 
bevisning i frågan eftersom det åligger motparten att bevisa entreprenörens 
vårdslöshet enligt AB 04.  Det hade enligt min mening inneburit ett 
främjande av bevissäkringen och därigenom även förebyggande av 
uppkomsten av tvister om bevisbördan istället placerats på entreprenören.  

 

3.1.5 Handlingsdirigeringsteorin  
 

3.1.5.1 Teorin om handlingsdirigering 
 
Det viktiga enligt denna teori är vilket slags intresse som typiskt sett bör 
gynnas och inte vad valet av bevisbördelösning får för konsekvenser i det 
konkreta fallet. Detta principiella synsätt innebär att ett bevisbördeproblem 
bör lösas på det sätt som bäst främjar syftet med den aktuella civilrättsliga 
regeln. Bevisbördan skall ha en handlingsdirigerande verkan och den 
civilrättsliga regelns praktiska genomslagskraft i rättslivet är det centrala. 
Den civilrättsliga regeln skall få den styrande verkan som den är avsedd att 
få på medborgarnas rättshandlande. Bevisbördans placering skall bidra till 
att regeln får den styrande verkan som den på ett allmänt plan är tänkt att 
ha.91  
 
 

                                                 
91 Westberg, Processtaktik och bevisbörda i dispositiva tvistemål, s. 745 
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Den handlingsdirigerande teorin är särskilt intressant då den uppbärs av ett 
specifikt skyddsintresse. Det specifika skyddsintresset kan exempelvis vara 
en konsument i förhållande till en näringsidkare eller en hyresgäst i 
förhållande till hyresvärden. Ett annat specifikt skyddsintresse kan vara då 
särskilt ansvar skall utkrävas av ett visst subjekt, t.ex. av en professionell 
rådgivare.92   
 
I ett rättsfall93 hade en fastighetsmäklare lämnat felaktiga uppgifter 
beträffande reavinstbeskattningen i samband med en fastighetsförsäljning. 
Fråga i målet var om försäljaren lidit ekonomisk skada till följd av 
fastighetsmäklarens försummelse samt hur en sådan skada, om så är fallet, 
skall beräknas. Det är i dessa fall i allmänhet svårt att fastställa med 
bestämdhet hur stor skadan kommer att bli. HD konstaterade att om 
mäklarens rådgivningsansvar inte skulle bli illusoriskt i strid med 
lagstiftningens syfte och få något praktiskt genomslag skall 
bevisskyldigheten åläggas fastighetsmäklaren.94

  
HD tillämpade här handlingsdirigering. Syftet med regeln om ansvarighet 
vid rådgivning är att dirigera fram en hög nivå av noggrannhet och omsorg 
vid rådgivning. Får fastighetsmäklaren här bära bevisbördan för oklarheten 
om skadans storlek medför det att regeln får den bästa genomslagskraften.95

 

3.1.5.2 Avtalsteorin 
 
Tidigare ansågs regler om bevisbörda vara hänförliga till processrätten och 
processuella överenskommelser som det inte fanns lagstöd för var ogiltiga. 
Uppfattningen att bevisbörderegler är processuella regler tillhörande den 
formella rätten har skiftat till att numera snarare inordnas under den 
materiella rätten. Om en bevisbörderegel ansluter till en civilrättslig regel 
kan parterna i ett avtal komma överens om hur bevisbördan skall fördelas. 
Avtalsfriheten begränsas dock av de civilrättsliga regler som är av tvingande 
karaktär. Har en överenskommelse träffats före tvistens uppkomst är den 
inte giltig då den ansluter till lagstiftning som är tvingande. 
Överenskommelse som träffas efter tvistens uppkomst är däremot giltig. Då 
bevisbördan är hänförlig till en civilrättslig regel som är indispositiv där 
förlikning inte är tillåtet blir en överenskommelse om bevisbördan ogiltig 
oavsett om överenskommelsen träffats efter tvistens uppkomst.96  
 
Det presumtionsansvar som åvilar en näringsidkare enligt Ktj.L97  kan 
exempelvis inte avtalas bort med en avtalsklausul som anger att 
konsumenten måste styrka att näringsidkaren förfarit försumligt för att vara 

                                                 
92 Westberg, Processtaktik och bevisbörda i dispositiva tvistemål, s. 745 
93 NJA 1991 s. 625 
94 ibid. s. 631 
95 Westberg, Processtaktik och bevisbörda i dispositiva tvistemål, s. 746 
96 ibid. s. 744 
97 Ktj.L. 31 och 32 §§  
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berättigad skadestånd.98  En avtalsklausul som ålägger en part en skyldighet 
att bevisa omständighet som är så svår för parten att bevisa att det medför att 
parten inte kan fullgöra sin bevisbörda torde kunna lämnas utan avseende 
med tillämpande av Avt.L § 36.99

 
Hur bevisbördan placerats kan i allmänhet inte utläsas ur avtalsklausulernas 
disposition. På det materiella planet kan en avtalsreglering vara sådan att 
bevisbördan placeras på den ena eller på den andra parten. En fråga av 
intresse i sammanhanget är hur långt en tolkning bör drivas. Exempel på 
klausuler som innefattar en reglering av bevisskyldigheten är särskilda 
utfästelser samt åtaganden om garanti. Klausuler av detta slag innebär en 
tolkning baserad på att den ena parten gör långtgående åtaganden till förmån 
för den andra parten. Samma förhållanden kan om ett avtalsvillkor framstår 
som oerhört förmånligt för en part leda till motsatt resultat. Parten åläggs i 
de fallen att bevisa förutsättningarna för klausulens tillämplighet i syfte att 
skapa en balans mellan parterna.  Den avtalsreglering som materiellt sett är 
fördelaktig balanseras med det förhållande att parten görs bevisskyldig.100

 
Överenskommelser om bevisbördans placering brukar accepteras i doktrinen 
med hänvisning till att de är materiella regler. En sådan överenskommelse 
har en räckvidd som är ganska enkel att förutse, precis som 
överenskommelsens konsekvenser.  En överenskommelse som träffats i 
oförstånd eller en överenskommelse som träffas innan en process av parter 
som inte är jämnstarka torde lämnas utan avseende med tillämpande av 
AvtL. § 36 om parten begärt det. Det finns ingen anledning att bortse från 
en bevisbörderegel då parterna är jämnstarka.101

 
Westberg menar att det finns anledning att fundera över om 
bevisbörderegler som är ändamålsstyrda inte bara bör omfatta de 
civilrättsliga bestämmelserna utan även de normer som skapats i ett avtal. 
Avtalsvillkoren är resultat av förhandlingar som innefattar riskkalkyler och 
Westbergs idé innebär ett tillvaratagande av den riskfördelning som parterna 
har skapat genom villkoren i avtalet. Syftet med ett villkor i ett kontrakt blir 
vid en sådan bedömning av central betydelse. Bevisbördans placering och 
även beviskravets höjd bestäms då av kontraktsvillkorets syfte.102  
 
Svårigheter med att kunna utläsa syftet med ett kontrakt uppstår och fråga är 
om bevisbördans placering bör avgöras med hjälp av språklig och strukturell 
tolkning. En språklig och strukturell tolkning kan vara ett sätt att utläsa 
parternas samstämmiga vilja så att bevisbördans placering återspeglar den 
riskfördelning som parterna genom kontraktsvillkoret skapat. Denna metod 
skall dock tillämpas med stor försiktighet. Många gånger har parterna vid 
avtalsslutandet enbart tagit ställning till det civilrättsliga innehållet i 
kontraktet och inte alls övervägt frågan om vem som skall bära bevisbördan.  

                                                 
98 Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 56 
99  ibid. s. 56, Prop. 2004/05:13, s. 78 
100 Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 57 
101 Lindell, Partsautonomins gränser, s. 128 
102 Westberg, Processtaktik och bevisbörda i dispositiva tvistemål, s. 747 
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Dessutom kan det innebära ett uppmuntrande av förrädisk avtalsskrivning 
där ett kontraktsvillkor som till det yttre endast verkar avse en fråga av 
civilrättslig karaktär kan innehålla en dold placering av bevisbördan.103

 
 

3.1.5.3 Analys 
 
Analysen sker med utgångspunkt från att en vårdslöshet består i bristande 
arbetsledning eller vårdslös materialanskaffning. 
 
Avgörande blir hur bevisbördeproblemet bör lösas för att bäst främja syftet 
med aktuell civilrättslig regel. Det centrala är regelns praktiska 
genomslagskraft i rättslivet. Bevisbördan skall bidra till att regeln skall få 
den styrande verkan den är avsedd att få på medborgarnas rättshandlande.  
 
Det talas i anslutning till teorin om handlingsdirigering om det fall104 då det 
finns ett specifikt skyddsintresse, t.ex. vid professionell rådgivning. Fallet 
avsåg fastighetsmäklarens ansvar. Det konstaterades i fallet att 
bevisskyldigheten skulle åläggas den som var professionell på området om 
inte ansvaret skulle riskera att bli enbart illusoriskt i strid med 
lagstiftningens syfte och därmed även utan praktisk genomslagskraft. 
 
Bevisbörderegler som är ändamålsstyrda med avseende på civilrättsliga 
bestämmelser finns. Westberg anser att det finns anledning att fundera över 
om en ändamålsstyrd bevisbördeplacering även bör omfatta de normer som 
skapats i ett avtal. Man kan då tillvarata den riskkalkyl och riskfördelning 
som parterna skapat genom avtalet. Kontraktets syfte får då en central 
betydelse. Både bevisbördan och beviskravet bestäms av kontraktets syfte. 
 
Överenskommelser om bevisbördan brukar accepteras. Det var tidigare inte 
accepterat med processuella överenskommelser. Ändring skedde så att en 
överenskommelse om bevisbördan nu anses tillhöra de materiella reglerna. 
En överenskommelse om bevisbördan borde enligt min mening vara explicit 
och inte endast underförstådd för att bli accepterad. Jag anser inte att en 
överenskommelse om bevisbördans placering kan bli accepterad om den 
bara är underförstådd i ett avtalsvillkor till förmån för en starkare part. 
 
Det innebär svårigheter att utläsa ett syfte hos ett avtal genom språklig och 
strukturell tolkning och det är dessutom vanligt att parterna vid tecknandet 
av avtalet inte ens beaktat frågan om bevisbördans placering. Ett 
standardavtal innebär ytterligare svårigheter vad gäller utrönandet av en 
samstämmig vilja. De parter som har förhandlat fram avtalet är inte samma 
parter som sedan i det enskilda fallet skriver under och ingår avtalet. 
Partsställningen kan dessutom variera.  
 

                                                 
103 Westberg, Processtaktik och bevisbörda i dispositiva tvistemål s. 747 ff. 
104 NJA 1991 s. 625 
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Teorin om handlingsdirigering går att tillämpa på civilrättsliga 
bestämmelser och enligt Westberg eventuellt även på normer skapade i 
avtal. En fråga som uppkommer är om teorin om handelsdirigering även kan 
tillämpas på ett standardavtal. 
 
Vid en entreprenad rör diskussionen inte någon reglering utan normer 
skapade i ett standardavtal. Det är osäkert om teorin om handlingsdirigering 
är tillämpbar på standardavtal. För den händelse teorin är tillämpbar skall 
syftet med lojalitetsplikten utrönas. Det är syftet med villkoret som skall 
främjas och detta skall sedan bidra till en styrande verkan på 
kontrahenternas rättshandlande. Därigenom får regeln praktisk 
genomslagskraft i rättslivet. Syftet med villkoret torde vara detsamma 
oavsett om vårdslösheten består i bristande arbetsledning eller vårdslös 
materialanskaffning. 
 
Syftet med lojalitetsplikten torde enligt min mening vara att en entreprenör 
skall ta ansvar för sitt arbete och vara lojal emot beställaren. Om en 
entreprenör åläggs bevisbördan får lojalitetsplikten bäst genomslagskraft. 
Detta borde kunna dirigera fram en hög nivå av ansvar och lojalitet vid 
utförandet av arbetet och därigenom bidra till en styrande verkan på 
rättshandlandet.  
 
Syftet torde enligt min mening också vara att dirigera fram en hög nivå av 
noggrannhet och omsorg vid arbetets utförande. Det hade inneburit ett 
främjande av den styrande verkan och lojalitetsplikten om bevisbördan 
placerades på entreprenören. Det är entreprenören som är den professionelle 
på området. För den händelse att bevisbördan placeras på beställaren blir 
entreprenörens ansvar gentemot beställaren illusoriskt i strid med syftet med 
villkoret och får därigenom inte den praktiska genomslagskraft den är 
avsedd att få.   
                                                                                                                       

3.1.6 Teorin att det osedvanliga bestämmer 
 

3.1.6.1 Teorin 
 
För att så många tvister som möjligt skall få en utgång som är materiellt 
riktig har det hävdats att bevisbördan bör åläggas den part som har ett 
påstående som avviker från det sedvanliga. Partsbruk, handelsbruk eller 
annan sedvänja som är bindande kan enligt vissa civilrättsliga regler fylla ut 
ett avtal eller förändra innehållet i avtalet. En part har, som tidigare 
fastslagits, bevisbördan för att ett skriftligt avtal ingåtts eller för att en 
skriftlig ensidig handling har annat innehåll än det som framgår ur den 
skriftliga texten. Detta är enligt Heuman ett starkt skäl för att om 
handelsbruk, partsbruk eller annan sedvänja skall få rättsverkan så måste 
den styrkas. En part bör inte åläggas en skyldighet att bevisa en icke- 
existens av visst handelsbruk eller partsbruk. Enligt Heuman bör ett 
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rättsfaktum såsom ursprungssannolikhet som utgångspunkt styrkas och det 
bör riktas ett relativt högt beviskrav mot en bevisskyldig part.105

 
Bakom tanken att den som påstår något som avviker från det sedvanliga bör 
få bevisbördan för det ligger enligt Westberg ett slags kostnadseffektivt 
tänkande. Den som följer rutinen gynnas genom att inte lastas med 
bevisbördan. Denne behöver därför inte lägga ner vare sig tid eller pengar 
på att säkerställa bevisning om rutinen, om det som är det vanliga. Att lägga 
bevisbördan på den som påstår en avvikelse från det vanliga blir billigare. 
Då en rutin dessutom nått viss juridisk status och betraktas som handelsbruk 
eller annan sedvänja kommer en bevisbörderegel att främja detta 
handelsbruks- eller denna sedvänjas genomslagskraft. Det blir dessutom 
någon form av handlingsdirigering.  Ett rättshandlande som är resultat- och 
kostnadseffektivt underlättas enligt Westberg då denna princip följs.106

 
Teorin om att den som påstår något som avviker från det sedvanliga skall 
bära bevisbördan för detta medför svårigheter vid avgörandet av vilken slags 
standard som skall vara mått för om ett påstående innebär en avvikelse från 
det som är sedvanligt. Handelsbruk, annan sedvänja, branschbruk och 
partsbruk är handlingsmönster som i sammanhanget givits direkt juridisk 
betydelse. Dessa handlingsmönster förutsätter att båda parter är väl 
införstådda med att båda parter lätt både kan och bör skaffa sig kunskap om 
det. Då ett handlingsmönster varken är handelsbruk, partsbruk eller 
branschbruk utan enbart ”vanligt förekommande” skall stor försiktighet 
iakttas då det ”vanliga” görs till standard. Försiktighet skall i synnerhet 
vidtagas då beteendet skapats ensidigt av den ena parten.107

  
Heuman menar att det inte är tillräckligt att avgöra om handlingssättet är 
vanligt. Vid sedvanlighetsbedömningar är det viktigt att avgöra om ett 
generaliserat beteende är mer eller mindre frekvent. Föreligger det enbart en 
sannolikhetsövervikt som är svag för att flertalet människor har handlat på 
ett visst sätt utgör inte denna tillräcklig grund för att rikta ett strängt 
beviskrav mot den part som påstår något i strid med det sannolika. Av 
betydelse är om domstolens sedvanlighetsbedömning är väl underbyggd 
eller inte. Kan en sedvänja styrkas med exempelvis förfrågningar hos 
branschorganisationer så finns ett underlag för en bedömning som är relativt 
god.108

 
I ett fall109 från högsta domstolen ansåg en beställare av ett 
bokföringsuppdrag att fast pris hade avtalats. Revisionsfirman som var 
uppdragstagare ansåg att avtalet innebar att tjänsten skulle utföras på 
löpande räkning. Kommerskollegium yttrade sig i frågan och konstaterade 
att det i endast i undantagsfall förekommit att det i branschen avtalats om 

                                                 
105 Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål s. 417, 425-426 
106 Westberg, processtaktik och bevisbörda i dispositiva tvistemål, s. 749 
107 ibid. s. 750 
108 Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 418  
109 NJA 1989 s. 215 
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fast pris. HD placerade bevisbördan på uppdragsgivaren som då skulle 
bevisa sitt påstående om att avtal om fast pris förelåg.110

  
Westberg menar att prejudikatet kan tolkas på olika sätt. Den första 
tolkningen innebär att Högsta Domstolen i avgörandet tog som 
utgångspunkt att det förelåg handelsbruk, viss fast branschpraxis eller annan 
sedvana. En annan tolkning av prejudikatet är den förnuftsmässiga 
bedömningen som innebär att det affärsmässigt följdriktiga bedömningen 
medför att avtal till fast pris inte ingåtts. Uppdragsgivaren som påstått att 
avtalet ingåtts på villkor som framstod som mindre affärsmässigt förnuftiga 
ålades därför bevisbördan. Westberg ifrågasätter dock det förnuftiga i att 
lägga bevisbördan på uppdragsgivaren då det borde vara minst lika 
förnuftigt att lägga bevisbördan på uppdragstagaren som kan branschen och 
är den professionelle på området. Uppdragstagaren kunde genom att 
upprätta ett skriftligt avtal om priset ha förebyggt en onödig tvist om 
priset.111   
 

3.1.6.2 Analys 
 
Analysen sker med utgångspunkt från att en vårdslöshet består i bristande 
arbetsledning eller vårdslös materialanskaffning. 
 
Teorin innebär att den som påstår något som avviker från det sedvanliga bär 
bevisbördan för det. Partsbruk, handelsbruk eller annan sedvänja som är 
bindande kan enligt vissa civilrättsliga regler fylla ut ett avtal eller förändra 
innehållet i avtalet.  
 
Det sedvanliga rörande det aktuella avtalsvillkoret i AB 04 är det som följer 
underförstått av avtalet. Enligt det sedvanliga bär beställaren bevisbördan 
för både kontraktsbrottet och entreprenörens vårdslöshet. 
 
Rättsordningen erkänner handelsbruk och annan sedvänja som en på 
handelsrättens område egen och självständig rättskälla. Därför står 
handelsbruk och annan sedvänja i en särställning. Det skall röra sig om ett 
handlingsmönster som skall ha iakttagits så länge och vara så allmänt utbrett 
att det har accepterats som en normal och riktig ordning. Parterna på den 
ifrågavarande marknaden skall naturligt inrätta sig efter denna ordning för 
att det skall betraktas som sedvänja.  
 
Sedvänja som avser ett handlingsmönster inom affärslivet och som nått en 
hög grad av fasthet och stadga benämns handelsbruk. Handelsbruk kan 
handla om faktiska förfaranden vid exempelvis märkning av gods i samband 
med transport eller om innebörden av olika i affärslivet brukade uttryck. 
Handelsbruk är ofta specifikt för viss bransch men kan även vara lokalt. Det 
kan dessutom röra sig om förhållanden som har en mer omedelbar rättslig 

                                                 
110 NJA 1989 s 215, s. 215 ff. 
111 Westberg, Processtaktik och bevisbörda i dispositiva tvistemål, s. 751 
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anknytning. Det kan då röra sig om krav som brukar ställas för att en vara 
inte skall betraktas som felaktig. 
 
Att beställaren enligt AB 04 åläggs den aktuella bevisbördan måste anses 
som det sedvanliga enligt teorin om att det osedvanliga bär bevisbördan. Att 
förhållandet nått en hög grad av fasthet och stadga som ett affärsmönster 
inom entreprenadbranschen har dokumenterats i doktrinen. Beställaren 
måste visa entreprenörens vårdslöshet eller icke-existensen av sedvänjan för 
att freda sig mot entreprenörens krav på betalning på grund av fullgjord 
prestation enligt avtalet. 
 
Det är svårt att avgöra vilket mått som skall användas vid avgörandet av 
vilken slags standard som gäller för att ta reda på vad som betraktas som det 
sedvanliga. Det bör iakttas stor försiktighet då något som bara är ”vanligt 
förekommande” görs till det vanliga. Det som bara är ”vanligt 
förekommande” innehar inte samma status som handelsbruk, partsbruk eller 
sedvana. I synnerhet då det ”vanligt förekommande” är ett beteende som 
skapats ensidigt av den ena parten bör stor försiktighet iakttas.  
 
Om handlingssättet är det sedvanliga eller inte måste avgöras av om detta 
generaliserade beteende är mer eller mindre frekvent. För den händelse att 
det endast föreligger en svag sannolikhetsövervikt är detta inte tillräckligt 
för att konstituera att förfarandet är det sedvanliga. Det måste fordras att 
man i de flesta fallen gör på det här viset för att det skall anses som det 
sedvanliga handlingssättet. Kan en sedvänja styrkas med exempelvis 
upplysningar från branschorganisationer är underlaget för en bedömning 
relativt gott.  
 
Tillämpningen av teorin om att det osedvanliga bär bevisbördan innebär i 
praktiken att tvister undviks och förebyggs eftersom man följer ett på 
förhand givet mönster som är det sedvanliga. Teorin innebär även en sorts 
handlingsdirigering och medför kostnadseffektivitet. Entreprenören som 
hävdar det sedvanliga gynnas genom att inte lastas med bevisbördan. Denne 
behöver därför inte lägga ner vare sig tid eller pengar på att säkerställa 
bevisning. Att lägga bevisbördan på beställaren som påstår en avvikelse från 
det sedvanliga blir billigare. Med denna bevisbörderegel kommer detta 
handelsbruks eller sedvänjas genomslagskraft att främjas och den som följer 
det sedvanliga kommer att gynnas. 
 
Det sedvanliga i branschen är att beställaren bär bevisbördan för 
entreprenörens vårdslöshet. Om vårdslösheten består i bristande 
arbetsledning eller vårdslös materialanskaffning saknar i sammanhanget 
betydelse. Det är beställaren som hävdar det osedvanliga dvs. icke- 
existensen av handelsbruket eller sedvänjan. Beställaren har därför 
bevisbördan.  
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3.2 Slutsatser 
 
Inledningsvis avser jag att besvara frågan vem skall bära bevisbördan för 
kontraktsbrottet, dvs. för att entreprenören inte har fullgjort sin uppgift så att 
beställaren erhållit bästa tekniska och ekonomiska resultat enligt AB 04 
6:10 p. 1? 
 
Att det föreligger ett kontraktsbrott, en kostnadsfördyring, är en 
grundläggande förutsättning för att AB 04 6:10 skall kunna åberopas av 
beställaren. Detta villkor åberopas sannolikt av beställaren som grund för att 
freda sig mot entreprenörens betalningskrav. Den beställare som inte kan 
visa en kostnadsfördyring kommer inte att nå framgång med en talan 
baserad på 6:10 p.1.  
 
Den andra frågan jag avser att besvara är vem som skall bära bevisbördan 
för den i sammanhanget underförstådda vårdslösheten i AB 04 6:10 p. 1? 
 
 Eftersom bevisbördans placering inte finns klart uttalad i själva klausulen 
som skall tillämpas måste svaret sökas i rättskällor såsom förarbeten, praxis, 
doktrin och med ledning av gängse bevisbördeteorier. 
  
Förarbeten och kommentarer till AB 04 finns men får i praktiken mycket 
liten betydelse. De har använts främst i jämförande syfte. Normalt är 
förarbeten till standardavtal varken utförliga eller lämpade för att utgöra 
underlag för tolkning. Det är därför svårt att söka ledning till svaren på 
frågorna genom tillämpande av förarbetena eller kommentarerna till AB 04. 
 
Praxis där klausulen har tolkats eller tillämpas saknas helt. Det har tidigare 
föreskrivits skiljenämnd som tvistelösning och detta medför en avsaknad av 
avgöranden från allmänna domstolar. Svaret på frågan går alltså inte heller 
att finna i praxis.  
 
I doktrinen finns ett enstaka uttalande av Lindahl angående bevisbördans 
placering. Det finns stöd för att Lindahl ger uttryck för den etablerade 
uppfattningen i branschen. Av ett enstaka uttalande i doktrinen är det dock 
svårt att dra någon generell slutsats.  
 
Kvar står då ett tillämpande av gängse bevisbördeteorier. I arbetets 
analyserande del diskuteras förslag till lösning med tillämpande av tre olika 
bevisbördeteorier.  
 
Bevissäkringsteorin får till följd att bevisbördan skall placeras hos 
entreprenören. Det innebär enligt min mening betydande svårigheter för en 
beställare att bevisa en entreprenörs vårdslöshet. Det hade enligt min 
mening inneburit ett främjande av bevissäkringen och därigenom även 
förebyggande av uppkomsten av tvister om bevisbördan istället placerats på 
entreprenören. En entreprenör med full insikt borde ha avsevärt mycket 
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enklare att säkra bevisning för att han inte varit vårdslös än för en beställare 
att bevisa motpartens vårdslöshet. 
 
Bevisbördans placering enligt handlingsdirigeringsteorin skall bidra till att 
regeln skall få den styrande verkan den är avsedd att få på medborgarnas 
eller i förevarande fall kontrahenternas rättshandlande. Vid en entreprenad 
rör diskussionen inte en reglering utan normer skapade i ett standardavtal. 
Det är enligt min mening osäkert om teorin om handlingsdirigering är 
tillämpbar på standardavtal men för den händelse teorin är tillämpbar skall 
syftet med lojalitetsplikten utrönas. 
 
Syftet med lojalitetsplikten torde enligt min mening vara att en entreprenör 
skall ta ansvar för sitt arbete och vara lojal emot beställaren. Därför borde 
bevisbördan placeras på entreprenören för att ge lojalitetsplikten bäst 
genomslagskraft. Bevisbördans placering på entreprenören borde kunna 
dirigera fram en hög nivå av noggrannhet och omsorg vid utförandet av 
arbetet och därigenom bidra till en styrande verkan på rättshandlandet.  
 
Av teorin om handlingsdirigering kan samma slutsats dras som av teorin om 
bevissäkring, nämligen att entreprenören borde bära bevisbördan. 
 
Teorin om att det osedvanliga bär bevisbördan innebär att beställaren åläggs 
den aktuella bevisbördan. Omständigheten att beställaren bär bevisbördan 
har nått en hög grad av fasthet och stadga som ett affärsmönster inom 
entreprenadbranschen och har dessutom dokumenterats i doktrinen. Den 
beställare som menar annat bär bevisbördan för det eftersom det då är det 
osedvanliga.   
 
Tillämpningen av teorin om att det osedvanliga bär bevisbördan innebär i 
praktiken att tvister undviks och förebyggs eftersom man följer ett på 
förhand givet mönster när man följer det sedvanliga. Med denna 
bevisbörderegel kommer detta handelsbrukets eller sedvänjans 
genomslagskraft att främjas och den som följer det sedvanliga kommer att 
gynnas.  
 
Denna teori står i motsatsställning till de två första teorierna. Enligt min 
mening medför sistnämnda teori att situationen praktiskt sett blir mindre 
komplicerad. Denna aspekt menar jag kommer ha stor betydelse vid en 
framtida tvist vid en allmän domstol. Åläggs entreprenören bevisbördan 
medför detta att situationen i praktiken blir mycket mer komplicerad och 
svårhanterlig. Detta resulterar i slutändan i en kostnadsfördyring för 
beställaren eftersom entreprenören får högre administrativa kostnader. 
Enligt min mening är den praktiska aspekten av stor vikt vid bedömningen. 
Denna talar för att beställaren åläggs bevisbördan. 
 
Frågan om vem som har bevisbördan för entreprenörens vårdslöshet kan 
inte besvaras med säkerhet. Bevisbördan kan komma att placeras olika 
beroende på vari vårdslösheten består och vilka parterna är. Ett enstaka 
uttalande i doktrinen om klausulen lägger bevisbördan på beställaren. Enligt 
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olika bevisbördeteorier läggs bevisbördan på olika parter. Detta leder till 
osäkerhet.  
 
I avtalet AB 04 skall tvister om lägre belopp slitas av allmän domstol. 
Frågor om bevisbördans placering kommer då att ställas på sin spets och 
redovisas offentligt. Om Lindahls placering av bevisbördan inte bara är så 
”man gör” i branschen utan även utgör sedvänja, handelsbruk eller 
branschpraxis borde detta enligt min mening ha kommit till uttryck i den 
nya versionen av AB. Härigenom hade förutsättningen för en enhetlig praxis 
i allmän domstol och i skiljenämnd skapats. Det är möjligt att allmän 
domstol vid tillämpandet av bevisbördeteorierna skulle gjort en annan 
bedömning vad avser bevisbördans placering än en skiljenämnd.  
 
Om bevisbördans placering bedöms olika vid en skiljedom och vid dom i 
allmän domstol kan det bli aktuellt att genom att avpassa tvistemålets 
storlek kunna välja vilket forum man vill ha tvisten avgjord i. 
 
Enligt min mening hade det varit befogat att skriva in alla förutsättningar för 
villkorets tillämplighet i det nya avtalet. Även ett standardavtal bör vara 
förutsägbart och precist.  Rör det sig dessutom om ett standardavtal på en 
marknad som är oreglerad i lag är det ännu viktigare att det ställs krav på 
avtalet. Innehåller villkoret dessutom en placering av bevisbördan skall detta 
också framgå av villkoret. En beställare skall i förväg kunna göra en 
bedömning av vad han vid en eventuell framtida tvist skall bevisa. 
 
Syftet med villkoret är givetvis att ålägga entreprenören en plikt att vara 
lojal mot beställaren och ta ansvar för det utförda arbetet. Lojalitetsplikten 
blir helt tandlös på grund av bevisbörderegeln. Villkoret har fortfarande 
samma syfte men eventuellt större genomslagskraft om det tydliggörs. Den 
beställare som är medveten om att han måste bevisa entreprenörens 
försumlighet för att kunna åberopa villkoret kanske vidtager bevissäkrande 
åtgärder i större utsträckning. Den entreprenör som är medveten om att 
beställaren granskar honom, och för den händelse att han är försumlig 
samlar bevis emot honom, kanske är mer lojal emot beställaren och tar 
större ansvar för det utförda arbetet. 
 
Parternas juridiska kompetens och storlek på marknaden spelar också en roll 
för hur bevisbördan kan komma att placeras. Två stora byggjättar företrädda 
av advokater med specialistkunskap kan förutsättas känna till det 
underförstådda avtalsvillkoret om bevisbördans placering.  Insikten om 
bevisbördans placering gör att den omfattas av deras gemensamma 
partsavsikt. Bevisbördan är härigenom avtalad. 
 
Alla näringsidkare bör givetvis skaffa sig kännedom om innehållet i ett avtal 
de skall skriva under. Det bör dock inte enligt min mening förutsättas att 
den lille entreprenören utan någon juridisk kompetens skall skaffa sig 
kännedom om det som följer underförstått av avtalet och som endast kan 
utläsas ur ett enstaka uttalande i doktrinen.  Ur situationen med den lille 
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entreprenören går det inte att utläsa någon partsavsikt vad avser 
bevisbördans placering.  
 
Vid skapandet av AB 04 var avsikten att avtalet skulle skapa en balans 
mellan rättigheter och skyldigheter som skulle syfta till en optimal 
riskfördelning. Denna riskfördelning behöver inte förändras men jag anser 
att det är önskvärt att den tydliggörs. 
    
Det är oklart vem som bär bevisbördan för att entreprenören varit vårdslös. 
Det är också oklart vem som kommer att bära bevisbördan med hänsyn till 
att allmän domstol och skiljenämnd kan komma att bedöma frågan olika. 
 
Det hade emellertid varit enkelt att inför framtiden förebygga konflikter 
genom att ändra avtalet så att det framgår att det förutsätts vårdslöshet samt 
att denna vårdslöshet skall bevisas av beställaren innan klausulen kan vinna 
tillämplighet. På detta sätt främjas också en enhetlig bedömning av 
bevisbördans placering. 
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Bilaga AB 04  
 
KAPITEL 6 EKONOMI 
 
§ 9 
 
Enligt självkostnadsprincipen utgår ersättning för  
 
1. kostnader för material och varor 
2. kostnader för arbetsledning 
3. kostnader för arbetsledare 
4. kostnader för hjälpmedel 
5. kostnader för underentreprenörer 
6. kostnader för försäkringar i den mån de avser entreprenörens risk samt 
avgifter enligt lag och till företagarorganisationer 
7. Kostnader i övrigt som inte anges i § 10 p. 2 i detta kapitel 
8 a.) entreprenörarvode beräknat som procent av kostnaderna enligt p. 1-7 
ovan, exklusive mervärdesskatt eller  
8 b.) entreprenörarvode beräknat som procent på kostnaderna enligt p. 1-7 
ovan, för arbetare, hjälpmedel, material eller vara, som tillhandahålls av 
beställaren, exklusive mervärdesskatt. 
 
§ 10 
 
Vid tillämpning av självkostnadsprincipen gäller följande. 
 
1. Entreprenören skall fullgöra sin uppgift så att beställaren erhåller bästa 
tekniska och ekonomiska resultat. 
 
2. I entreprenörarvodet inbegrips, förutom vinst, kostnader för räntor och 
centraladministration med beaktande av eventuella årsomsättningsrabatter. 
Övriga rabatter som entreprenören kan tillgodoräkna sig i entreprenaden 
skall gottskrivas beställaren. 
 
3. Entreprenören skall vid upphandling av material, vara eller 
underentreprenad såvitt möjligt infordra anbud från flera leverantörer eller 
entreprenörer. Upphandling skall ske till så förmånliga villkor för 
beställaren som förhållandena medger. 
 
4. Beställaren har rätt att granska samtliga originalverifikationer i den mån 
de avser kostnader enligt § 9 p. 1-7 i detta kapitel. 
 
 
 
 
 

 39



Kommentar till kapitel 6 §§ 9 och 10 
 
Till underlättande av bedömningen av vad som skall anses utgöra skäligt 
entreprenörarvode kan parterna i kontraktshandlingarna fastställa de 
procentsatser som skall gälla enligt § 9 p. 8a respektive 8b. Till förenkling 
av debitering och kontroll kan vidare avtalas att vissa kostnader skall 
beräknas procentuellt på annan kostnad eller på grundval av arbetad tid eller 
med ledning av à-priser eller annan debiteringsnorm.   
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