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Summary 
In construction projects it often arise disputes concerning the contractor’s 
right to an extension of time and compensation for extra costs. In these 
disputes it can be challenging for the contractor to prove what has caused 
the effect that the contractor consider entitle to extension of time or 
compensation for extra costs, and how great the need for an extension of 
time or extra costs are. Such complexity has lead to the development of the 
litigation method global claim. A global claim implies that the contractor in 
a single claim seeks extension of time or compensation for extra costs for a 
group of employer risk events, but does not demonstrate a direct link 
between an individual employer risk event and a specific extension of time 
or an extra cost. Over the years, this litigation method has been more or less 
successful in common law-countries.  
 
In Sweden, the law does not specifically regulate commercial construction 
contracts. Instead, there is often a contractual relationship based on a 
standard contract between a contractor and an employer. Accordingly, it is 
this standard contract that constitutes the legal framework and regulate 
whether a contractor has a right to compensation for extra costs or extension 
of time. 
 
This paper will examine and analyse, in the light of the construction 
standard contracts and the Swedish procedural- and civil law, if it is 
successful to use a global claim in construction disputes in a Swedish court.  
 
In Swedish law there is a requirement that the claimant in the summons 
application indicate a distinct claim. Because of this requirement, the 
contractor probably does not have the opportunity to make his claim as a 
global claim. The contractor has to specify the various costs or the need for 
extension of time that exist in the aggregated requirement in a global claim. 
It is, however, unclear whether the contractor needs to describe a detailed 
casual link between the extra costs or the extension of time and the 
employer risk event. The meaning of the civil requirement of a causal link is 
not clear. The court, rather than to decide what the requirement of casual 
link further means, usually decides whether there is a casual link by the 
evidence. Thus, there are numerous indications that a court will determine 
whether there is a casual link or not by the evidence. Furthermore, there are 
probably openings for evidence alleviation when the contractor has to prove 
the alleged casual link.  
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Sammanfattning 
Vid entreprenadprojekt uppkommer ofta tvister rörande entreprenörens rätt 
till tidsförlängning och ersättning för merkostnader. Vid sådana tvister kan 
det vara svårt för entreprenören att visa vad som har orsakat den händelse 
som entreprenören menar ger rätt till tidsförlängning eller ersättning, och 
hur stort behovet av tidsförlängning eller merkostnader är. Dessa svårigheter 
har lett till utvecklingen av processföringsmetoden global claim. Global 
claim innebär att entreprenören i ett enda yrkade begär tidsförlängning eller 
ersättning för flera olika händelser som beställaren påstås bära ansvar för, 
utan att tydligt beskriva ett direkt orsakssamband mellan en specifik 
ansvarsgrundande händelse och en enskild mertid eller merkostnad. Denna 
processföringsmetod har under åren varit mer eller mindre framgångsrik i 
common law-länder.  
 
I Sverige är kommersiella entreprenader inte specifikt lagreglerade. Mellan 
en beställare och en entreprenör föreligger oftast ett avtalsförhållande som 
grundar sig på ett standardavtal. Det är således detta standardavtal som utgör 
den rättsliga ramen för huruvida entreprenören har rätt till ersättning eller 
tidsförlängning. 
  
I denna uppsats utreds och analyseras om det vid entreprenadtvister i svensk 
domstol är framgångsrikt att använda sig av global claim, mot bakgrund av 
de entreprenadrättsliga standardavtalen och process- och civilrättsliga regler 
i svensk rätt.  
 
I svensk rätt föreligger det ett krav på att käranden i stämningsansökan 
anger ett bestämt yrkande. På grund av detta krav torde en entreprenör inte 
kunna ha möjlighet att föra sin talan som ett global claim. Entreprenören 
kommer vara tvungen att specificera de olika kostnader eller behov av 
tidsförlängning som förekommer i det klumpsummekrav som föreligger vid 
ett global claim. Huruvida entreprenören måste beskriva ett detaljerat 
orsakssamband mellan de kostnader eller den tid som denne yrkar och den 
handling som beställaren påstås vara ansvarig för är dock mer oklart. 
Innebörden av det civilrättsliga kravet på orsakssamband är inte helt klart 
och domstolen brukar som regel avgöra om orsakssamband anses föreligga 
genom bevisning istället för att ta ställning till vad kravet på orsakssamband 
närmare innebär. Mycket talar således för att en domstol kommer att avgöra 
frågan om ett orsakssamband anses föreligga genom bevisningen. Vidare 
torde det kunna finnas möjligheter till bevislättnader för entreprenören när 
denne har att bevisa det påstådda orsakssambandet.  



 3 

Förord 
Nästan fyra och ett halvt år har gått sedan jag för första gången klev 
innanför dörren till Pufendorfsalen i Tryckeriet på Lilla Gråbördersgatan i 
Lund. Det är med stolthet, tacksamhet och (mestadels) glädje jag ser tillbaka 
på dessa år, år som har gått så mycket fortare än vad jag någonsin kunnat 
ana. Det är också nästan fyra och ett halvt år sedan jag träffade dem som 
skulle komma att bli mina närmsta vänner under denna tid (och 
förhoppningsvis lång tid framöver), Gabriella von Koch och Sanna Lundin. 
Tack för alla fina minnen. Denna tid hade inte varit densamma utan er.   
 
Jag vill även rikta ett stort tack till min familj som alltid funnits där, stöttat 
och trott på mig, innan som under denna studietid. Tack även till min 
pojkvän Oscar som har fått bevittna denna skrivandeprocess från första 
parkett, och som har fått stå ut med mig i alla upp- och nedgångar. Tack för 
din uppmuntran och alla peppande ord!   
 
För arbetet med denna uppsats vill jag tacka Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå, och framförallt Martin Andersen, för idén till mitt val av 
ämne och hjälp under resans gång.  
 
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min handledare Professor Peter 
Westberg för mycket bra handledning, med många värdefulla råd och 
synpunkter. Tack!  
 
Lund den 16 maj 2016 
 
Felicia Eckerman  



 4 

Förkortningar 
AB 04 Allmänna bestämmelser för 

byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader, AB 04 

 
ABT 06  Allmänna bestämmelser för 

totalentreprenader avseende 
byggnads-, anläggnings- och 
installationsarbeten, ABT 06 

 
JB    Jordabalk (1970:994)  
 
KTjL    Konsumenttjänstlag (1985:716)  
 
KöpL   Köplag (1990:931)  
 
NJA    Nytt juridiskt arkiv I  
 
NJA II    Nytt juridiskt arkiv II  
 
Prop.    Proposition 
 
RB    Rättegångsbalk (1942:740)  
 
SCL   The Society of Construction Law 
  
SkL    Skadeståndslag (1972:207) 
 
T   Tvistemål  
 
ÄTA-arbeten Ändringsarbeten, Tilläggsarbeten 

som står i omedelbart samband 
med kontraktsarbetena som inte är 
av väsentligen annan natur än 
dessa, samt Avgående arbete  



 5 

1 Inledning  

1.1 Problembakgrund  
Under ett entreprenadprojekt uppkommer ofta tvister angående 
entreprenörens rätt till ersättning för uppkomna merkostnader och 
tidsförlängning av kontraktstiden. Vid sådana tvister kan det vara svårt för 
entreprenören att visa vad som har orsakat det förhållande som 
entreprenören menar ger rätt till tidsförlängning eller ersättning och hur 
mycket tidsförskjutning eller merkostnader som uppkommit på grund av 
detta förhållande.1 Svårigheterna för entreprenören att visa på 
orsakssamband mellan den händelse beställaren påstås bära ansvar för och 
behov av tidsförlängning eller uppkomna merkostnader har lett till 
utvecklingen av global claim. Global claim är en processföringsmetod som 
innebär att entreprenören i ett enda yrkande begär en samlad tidsförlängning 
eller ett samlat ersättningsanspråk och åberopar flera olika anledningar som 
grund för detta, utan att direkt härleda sina krav till bestämda orsaker.2 
Entreprenören yrkar således på ett klumpsummekrav utan att redogöra för 
specifika orsakssamband mellan varje uppkommen kostnad eller mertid som 
innefattas i kravet och omständighet som beställaren påstås vara ansvarig 
för.    
 
Global claim har diskuterats inom common law-länder. På senare tid har 
vissa domstolar i dessa länder accepterat global claims eller modifierade 
versioner av dem. Anledningen till detta framförs vara den komplexitet av 
aktiviteter som utförs på en byggarbetsplats och som anses göra processen 
med enskilda yrkanden och precis dokumentation nästan omöjlig.3  
 
I Sverige har entreprenadtvister under senare tid mer frekvent kommit att 
avgöras i allmän domstol, till skillnad mot tidigare då dessa tvister oftast 
avgjorts av en skiljenämnd.4 En fråga som därför uppkommer är om en 
entreprenör framgångsrikt kan föra sin talan som ett global claim i en 
svensk domstol när denne yrkar på tidsförlängning eller ersättning från 
beställaren.  

                                                
1 Klee 2015, s. 220.  
2 SCL Protocol, s. 56; Haidar 2011, s. 153; Klee 2015, s. 220.  
3 Haidar 2011, s. 153f.; Klee 2015, s. 220.   
4 Ingvarsson & Utterström 2015, s. 258.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  
Uppsatsen syftar till att utreda och analysera huruvida det vid 
entreprenadtvister i svensk domstol är framgångsrikt att använda sig av 
processföringsmetoden global claim. Detta mot bakgrund av de 
entreprenadrättsliga standardavtalen och process- och civilrättsliga regler i 
svensk rätt. Med framgångsrikt avses huruvida talan kommer tas upp till 
sakprövning av en domstol, och om så är fallet, utsikterna att på materiell 
grund vinna bifall till yrkandet.  
 
De frågeställningar som närmare kommer att besvaras inom ramen av detta 
syfte kan sammanfattas enligt följande:  

• För det första ska utredas huruvida de entreprenadrättsliga 
standardavtalen reglerar möjligheten för en kontraktspart att föra sin 
talan som ett global claim.  

• För det andra ska utredas huruvida det är möjligt att framgångsrikt 
föra sin talan som ett global claim mot bakgrund av de 
processrättsliga regler som finns i svensk rätt angående 
stämningsansökans innehåll. Närmare bestämt kravet på att en 
stämningsansökan ska innehålla ett bestämt yrkande och en utförlig 
grund.  

• För det tredje ska utredas huruvida det är framgångsrikt att föra sin 
talan som ett global claim mot bakgrund av de civilrättsliga regler 
som finns gällande krav på adekvat kausalitet mellan en 
ansvarsgrundande handling och en uppkommen skada.  

• För det fjärde ska utredas hur frågor kring bevisbörda, beviskrav och 
bevislättnader behandlas vid ett global claim.   

1.3 Avgränsningar  
Med ett global claim avses i denna framställning en processföringsmetod 
där entreprenören i ett enda yrkande begär tidsförlängning eller ersättning 
för flera olika händelser som beställaren påstås bära ansvar för, utan att 
entreprenören tydligt beskriver ett direkt orsakssamband mellan en specifik 
ansvarsgrundande händelse och en enskild mertid eller merkostnad som 
påstås ha uppstått på grund av denna händelse. Entreprenören yrkar således 
på ett klumpsummekrav utan att redogöra för specifika orsakssamband 
mellan varje uppkommen kostnad eller mertid som innefattas i kravet och 
omständighet som beställaren påstås vara ansvarig för.   
 
Framställningen tar utgångspunkt i en tvist mellan entreprenör och 
beställare, där entreprenören yrkar på tidsförlängning eller ersättning för 
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kostnader som har uppkommit under entreprenadens gång och som 
entreprenören påstår kan hänföras till beställarens risksfär. I denna 
framställning utgör standardavtalet AB 04 avtalsunderlag mellan parterna, 
och det är enbart detta standardavtal som avses behandlas. Uppsatsen avser 
vidare att enbart behandla kommersiella entreprenader5.  
 
Vidare har fokus lagts på de bestämmelser i avtalet som ger entreprenören 
rätt till tidsförlängning eller ersättning av merkostnader på grund av hinder 
som beror på beställaren eller någon omständighet på dennes sida.6 Det får 
anses tillräckligt att enbart beröra en av alla omständigheter som kan 
medföra rätt till tidsförlängning eller ersättning för att besvara uppsatsens 
frågeställningar. Den entreprenadrättsliga delens syfte är att sätta frågorna 
om global claim i ett materiellt sammanhang och således inte att utreda alla 
de omständigheter som ger en entreprenör möjlighet till tidsförlängning eller 
ersättning av merkostnader. Bestämmelsen om hinder som beror på 
beställaren har valts därför att den anses vara den mest använda och 
centrala, och därför den viktigaste. Entreprenören har även rätt till både 
tidsförlängning och ersättning för merkostnader vid ett hinder som beror på 
beställaren.7  
 
Fokus ska främst läggas på de processuella delarna. Redogörelsen avseende 
det civilrättsliga kravet på adekvat kausalitet avses således inte vara 
uttömmande utan har stannat vid det som är av betydande relevans för 
besvarandet av mina frågeställningar. Vidare avser kapitlet om global claim 
inte utgöra en uttömmande redogörelse av hur frågor kring denna 
processföringsmetod behandlas i alla de common law-länder där diskussion 
om metoden förs. Jag har nöjt mig med att redogöra för synen på global 
claim i engelsk rätt.  

1.4 Metod och material  
Många rättsvetenskapliga framställningar betecknas som rättsdogmatiska. 
Begreppet ”dogmatisk” är dock en synonym till fördomsfull och 
ovetenskaplig. Att en uppsats är att beteckna som ”dogmatisk” framstår som 
att den brister i öppenhet och i flexibilitet, och således inte passande för en 
vetenskaplig framställning. Mot denna bakgrund framhålls det vara märkligt 
att beteckna en rättsvetenskaplig framställning som ”rättsdogmatisk”. Inom 
rättsvetenskapen framhävs argumentationen vara tämligen fri. Det finns 

                                                
5 Med kommersiella entreprenader avses entreprenadavtal där båda parter är näringsidkare. 
6 AB 04 kap. 4 § 3 och AB 04 kap. 5 § 4. 
7 Samuelsson 2011, s. 147. 
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många och olikartade rättskällor och metoden innefattar ofta kritik och 
rättspolitiska ställningstaganden.8   
 
Det framförs finnas flera skäl till att inte beteckna dagens rättsvetenskapliga 
metod så som dogmatisk. Rättsvetenskapen framförs, som ovan 
framkommit, utmärkas av en tämligen fri argumentation. Argument för och 
emot en viss lösning på en svårbedömd fråga vägs mot varandra och 
analysen kan vara mer eller mindre bunden till rättskällorna. Analys sker 
inte enbart av de vedertagna rättskällorna, utan även av avtalspraxis, 
underrättspraxis och myndighetspraxis. Vidare har, som ovan framgått, 
ordet ”dogmatisk” i det allmänna språkbruket blivit synonymt med 
fördomsfullt och ovetenskapligt, något som en vetenskaplig framställning 
inte borde vilja bli synonymt med. Mot denna bakgrund har det framförts att 
det både vore mer realistiskt och klargörande att beskriva den idag helt 
dominerande metoden inom rättsvetenskapen så som analytisk istället för 
dogmatisk.9  
 
För att svara på framställningens syfte och frågeställningar har således vad 
vi kan kalla en rättsanalytisk metod tillämpats. Med en rättsanalytisk metod 
avses tillämpning och tolkning av juridiska regler inom ramen för 
rättskälleläran.10 Med rättskälleläran åsyftas lagar, förarbeten, praxis och 
doktrin. Men även annat material, så som de entreprenadrättsliga 
standardavtalen, underrättspraxis och skiljedomsavgöranden avses falla 
inom ramen för denna framställning.11 Metoden innefattar således en analys 
av det material som omfattas av rättskälleläran enligt ovan, och resultatet 
avser att spegla och analysera gällande rätt.12 Jag har sålunda inventerat de 
ovan uppställda frågeställningarna och försökt hitta entydiga svar på dessa 
med hjälp av de allmänt accepterade rättskällorna, men även med annat 
material som standardavtal och underrättspraxis. För de fall entydiga svar 
inte har kunnat ges, har jag angett lösningsförslag på hur dessa problem 
skulle kunna tänkas komma att behandlas av en domstol.  
 
Vid vissa tillfällen i framställningen hänvisas till hovrättsfall och vad som 
av litteraturen anses framgå av olika skiljedomar. Denna praxis är enligt 
rättskälleläran inte att jämställa med av Högsta domstolen meddelade 
prejudikat, men det framförs att det ändå finns goda skäl för att denna praxis 
bör beaktas vid juridisk argumentation.13  

                                                
8 Sandgren 2005, s. 649; Sandgren 2007, s. 53; Korling & Zamboni 2013, s. 25f.   
9 Sandgren 2005, s. 656; Korling & Zamboni 2013, s. 24.  
10 Sandgren 2005, s. 656.  
11 Sandgren 2015 s. 40, 46; Jfr ovan med vad som numera framhålls analyseras inom ramen 
för denna metod.  
12 Korling & Zamboni 2013, s. 26; Sandgren 2015, s. 45f.  
13 Peczenik 1995, s. 35.  
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För arbetet med den entreprenadrättsliga delen av denna framställning ska 
framhållas att det saknas lagstiftning gällande den kommersiella 
entreprenadrätten, likt den som föreligger vid köp av lös och fast 
egendom.14 Mot denna bakgrund utgör ofta något av de av 
branschorganisationerna upprättade standardavtalen den primära källan vid 
kommersiella entreprenader. För arbetet med denna framställning har det 
entreprenadrättsliga standardavtalet AB 04 utgjort den huvudsakliga källan. 
Detta standardavtal har sedan kommenterats av bland annat Hedberg15, 
Rådberg16, Deli17 och Johansson18, vars publicerade framställningar är av 
handbokskaraktär. En mer omfattande framställning om entreprenadrätten 
och dess särdrag har Samuelsson19 författat. Utöver dessa framställningar är 
det dock skralt med litteratur på det entreprenadrättsliga området.20 Den 
entreprenadrättsliga litteraturen bygger även till stor del på opublicerade 
skiljedomar, vilka jag inte har haft möjlighet att ta del av. Uttalanden om 
dessa avgöranden utgör således en sekundärkälla, men eftersom det inte 
finns särskilt mycket material på det entreprenadrättsliga området anser jag 
det ändå motiverat att hänvisa till dessa uttalanden.  
 
Avseende arbetet med den processrättsliga delen av denna framställning har 
ledning till en början varit att söka i lagstiftningen och dess förarbeten. 
Syftet är att utreda vad de processrättsliga regler som finns i svensk rätt 
angående stämningsansökans innehåll närmare innebär. Av varken lagtext, 
förarbeten eller praxis kan dock utläsas hur innebörden av dessa regler 
närmare ska förstås. Ledning har därför varit att söka i doktrinen. Av den 
rättsliga litteraturen ska Bomans21 något äldre verk framhållas. I detta 
diskuterar Boman huruvida ett sådant klumpsummeyrkande som det är fråga 
om vid ett global claim kan anses utgöra ett eller flera yrkanden.  
 
Beträffande principerna om bevisbörda och beviskrav har ledning varit att 
söka i praxis från Högsta domstolen och doktrin på området. Bevisbördans 
placering och beviskravets höjd framgår sällan av lagbestämmelser och inte 
heller i mitt fall av standardavtalet. I doktrinen har flera försök gjorts att 
utifrån olika principer förklara och försvara bevisbördans placering och 
beviskravets höjd utifrån Högsta domstolens praxis. Heuman22 har utgett ett 

                                                
14 2 § KöpL; 2 kap. JB.   
15 Hedberg 2010.  
16 Rådberg 2011.  
17 Deli 2012.  
18 Johansson 2007 & 2008.  
19 Samuelsson 2011.  
20 Gorton 2011, s. 696.  
21 Boman 1975.   
22 Heuman 2005.  
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omfattande verk gällande bevisbörda och beviskrav i tvistemål.  Påpekas ska 
också att det även är han som numera författar kapitlet om bevisbörda och 
beviskrav i Ekelöfs rättegångshäfte23.  
 
För frågan om adekvat kausalitet har ledning sökts i praxis och den 
civilrättsliga litteraturen. Det framgår varken av lag eller av lagmotiv vad 
kravet på adekvat kausalitet närmare innebär. Praxis är också en bristvara. 
Skadeståndsrättslig doktrin har utgjort den främsta rättskällan för denna del 
av framställningen.   
 
Beträffande det tidigare forskningsläget kring global claim i svensk rätt får 
det anses som obefintligt. Detta är mig veterligen inte någon fråga som 
tidigare har varit uppe för diskussion i svensk rätt. Global claim är en 
processföringsmetod som mest har diskuterats inom common law-länder, 
där domstolar uttryckligen har tagit ställning till denna metod. I svensk rätt 
är detta inget allmänt känt begrepp. Det enda ställe där jag har funnit det 
nämnas i är Samuelssons verk, men endast i förbigående. Han för således 
ingen mer djupgående diskussion kring möjligheterna att framgångsrikt 
tillämpa denna metod.24 Avstamp för denna framställning tas istället i ett 
engelskt rättsfall som har framförts utgöra ett viktigt prejudikat angående 
denna processföringsmetod.   

1.5 Disposition  
Framställningen inleds i kapitel två med en kort bakgrund och beskrivning 
av global claim. Tanken är att beskriva synen på denna processföringsmetod 
i engelsk praxis och doktrin.   
 
I framställningens tredje kapitel följer en redogörelse av den svenska 
entreprenadrätten. Entreprenadrätten utgör den rättsliga utgångspunkten för 
den materiella rätt som ligger till grund för entreprenörens krav när denne 
för sin talan som ett global claim. Kapitlet utgör inte en uttömmande 
redogörelse av den svenska entreprenadrätten. Fokus ligger på de 
bestämmelser som ger entreprenören rätt till tidsförlängning eller ersättning 
på grund av hinder som beror på beställaren.  
 
I kapitel fyra beskrivs de processuella krav som finns gällande innehållet i 
en stämningsansökan. Närmare bestämt kravet på ett bestämt yrkande och 
en utförlig redogörelse av de omständigheter som åberopas till grund för 
yrkandet. Kapitlet avslutas med en analys om huruvida entreprenören med 

                                                
23 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009.  
24 Samuelsson 2011, s. 193.   
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utsikt till framgång kan föra sin talan som ett global claim mot bakgrund av 
dessa processuella krav.  
 
Kapitel fem behandlar det civilrättsliga kravet på orsakssamband och dess 
närmare innebörd enligt den dispositiva rätten. Kapitlet avslutas med en 
analys om huruvida entreprenören framgångsrikt kan föra sin talan som ett 
global claim mot bakgrund av dessa civilrättsliga principer.  
 
I framställningens sjätte kapitel beskrivs principer om bevisbörda, beviskrav 
och bevislättnader. Kapitlet avslutas med en analys om bevisbördans 
placering, beviskravets höjd och om bevislättnader kan tänkas komma ifråga 
vid ett global claim.  
 
Framställningen avslutas i kapitel sju med avslutande reflektioner, där 
uppsatsens övergripande syfte och frågeställningar besvaras.  
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2 Global claim  

2.1 Bakgrund  
Vid entreprenadprojekt uppkommer ofta tvister rörande entreprenörens rätt 
till tidsförlängning och ersättning för merkostnader. Vid sådana tvister kan 
det vara svårt för entreprenören att visa vad som har orsakat den händelse 
som entreprenören menar ger rätt till tidsförlängning eller ersättning. Vidare 
kan det vara svårt att visa hur mycket mertid eller merkostnader som 
uppkommit på grund av denna händelse.25 Entreprenörer har ofta krav som 
är avhängiga flera olika händelser. Egentligen ska varje enskilt uppkommet 
behov av tidsförlängning eller merkostnad tillskrivas en enskild orsak. En 
sådan uppdelning kan emellertid vara mycket svår för entreprenörer att 
göra.26 Dessa svårigheter har lett till utvecklingen av global claim. Global 
claim är en processföringsmetod där entreprenören i ett enda yrkande begär 
en samlad tidsförlängning eller ett samlat ersättningsanspråk och åberopar 
flera olika anledningar som grund för detta, utan att direkt härleda sina krav 
till bestämda orsaker. Entreprenören yrkar således på ett klumpsummekrav 
utan att redogöra för specifika orsakssamband mellan varje uppkommen 
kostnad eller mertid som innefattas i kravet och omständighet som 
beställaren påstås vara ansvarig för.27  
 
För en entreprenör är det önskvärt att föra sin talan som ett global claim på 
grund av att det ofta förekommer en komplex samverkan mellan de olika 
händelser som inträffar under entreprenaden. Det kan vara ohanterligt för en 
entreprenör, kanske även omöjligt, att precist fördela en särskild tid eller 
kostnad till en särskild händelse som beställaren bär ansvar för. Om 
entreprenören för sin talan som ett global claim anser sig denne inte behöva 
eller kunna precisera något direkt orsakssamband mellan enskilda 
kontraktsbrott från beställarens sida och enskilda kostnader eller behov av 
tidsförlängning som uppstått på entreprenörens sida. Vid ett global claim 
anses det vara enklare att förbereda och presentera tvisterna på ett mer 
kommersiellt sätt. Vidare framförs att om denna metod tillämpas i ett tidigt 
skede i en tvist kan det resultera i en tidig förlikning, vilket innebär att dyra 
kostnader för förberedelse av fallet inför domstol undviks.28  
 
Användningen av global claim anses vara praktiskt i common law-processer 
och skiljeförfaranden, men svårare att tillämpa i civil law-processer. Detta 
                                                
25 Klee 2015, s. 220.  
26 Williamsson m.fl. 2012, s. 754; Klee 2015, s. 220.  
27 SCL Protocol, s. 56; Haidar 2011, s. 153; Klee 2015, s. 220.   
28 Haidar 2011, s. 151. 
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eftersom domare i civil law-processer mer strikt kräver precis bevisning 
angående uppkomna kostnader med detaljerad information om 
orsakssamband och beräkning av enskilda merkostnader.29  
 
På senare tid har vissa domstolar i common law-länder accepterat global 
claims eller modifierade versioner av dem. Detta beroende på den 
komplexitet av aktiviteter som utförs på en byggarbetsplats och som gör 
processen med enskilda yrkanden och beskrivning av specifika 
orsakssamband nästan omöjlig.30  

2.2 Principer vid global claim  
Ett av de viktigaste prejudikaten angående global claim anses vara det 
engelska rättsfallet ”Walter Lilly v. Mackay”.31 I detta fall går domare 
Akenhead igenom tidigare rättsfall och rättsläget angående global claim och 
kommer fram till vissa principer gällande denna processföringsmetod. Detta 
är dock ett obiter dicta-uttalande eftersom yrkandet i fallet inte ansågs 
utgöra ett global claim.32 Domaren börjar även med att framhålla att man 
måste vara försiktig när man använder begreppet ”global claim”, eftersom 
detta begrepp inte har någon legaldefinition.33  
 
För det första framhåller domaren att entreprenören måste bevisa de 
omständigheter som ligger till grund för dennes krav på tidsförlängning eller 
ersättning för kostnader. Entreprenören måste bevisa att händelser har 
inträffat som berättigar entreprenören till tidsförlängning eller ersättning av 
kostnader. Således måste entreprenören visa att de händelser som beställaren 
påstås bära ansvar för har inträffat. Vidare måste visas att dessa händelser 
har orsakat en störning i entreprenaden och att denna störning orsakade 
behovet av tidsförlängning eller de uppkomna kostnaderna. Dessa 
omständigheter måste entreprenören bevisa ”on a balance on probabilities” 
(överviktsprincip34). Entreprenören måste inte visa att det är omöjligt för 
denne att specificera enskilda orsakssamband mellan händelse som 
beställaren påstås vara ansvarig för och behovet av tidsförlängning eller 
uppkommen kostnad, eller att en sådan omöjlighet inte är entreprenörens 
eget fel. Vidare framförs att man måste se vad de kontraktuella 
bestämmelserna som åberopas säger, det vill säga om det enligt dessa 

                                                
29 Klee 2015, s. 222.  
30 Haidar 2011, s. 153f.; Klee 2015, s. 220.  
31 Walter Lilly & Co Ltd v Mackay [2012] EWHC 1773 (TCC); Glover 2012, s. 1; Godwin 
m.fl., s. 1; Klee 2015, s. 221; Owen & Hasofer, s. 1207.  
32 Walter Lilly & Co Ltd v Mackay [2012] EWHC 1773 (TCC), p. 474.   
33 Walter Lilly & Co Ltd v Mackay [2012] EWHC 1773 (TCC), p. 484.  
34 Överviktsprincipen innebär att ingen av parterna bär bevisbördan, utan att den part som 
gör sin ståndpunkt mest sannolik vinner målet; Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 78f.   
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föreligger några kontraktuella begränsningar för ett global claim. Under 
förutsättning att sådana begräsningar inte finns har entreprenören bara att 
visa sin sak ”on a balance of probabilities”.35 Det är fritt fram för 
entreprenören att bevisa sina påståenden med vilken bevisning som helst 
som denne tror kommer att övertyga domstolen och uppfylla beviskravet.36 
 
Domaren framhåller vidare att det är i princip ingenting fel med ett global 
claim. I många fall föreligger det dock bevissvårigheter som entreprenören 
måste övervinna. Det krävs i allmänhet att det går att fastställa att den 
kostnad som entreprenören yrkar ersättning för inte skulle ha uppkommit 
om de händelser som beställaren görs ansvarig för hade uteblivit. Vidare 
måste entreprenören bevisa att det inte är några andra saker som har inträffat 
och som har lett till de uppkomna kostnaderna (andra än de som åberopas i 
fallet och som sannolikt har bevisats orsaka kostnaderna). Domaren var 
angelägen om att betona att bevisbördan inte flyttas till den svarande parten, 
men att svaranden naturligtvis kan anföra bevis för att kostnaden skulle ha 
uppkommit under andra omständigheter än de som entreprenören gör 
gällande.37  
 
Om det visar sig att även andra händelser har påverkat behovet av 
tidsförlängning eller de uppkomna kostnaderna (andra än de som åberopas i 
fallet och som sannolikt har bevisats orsaka kostnaderna), betyder inte det 
att entreprenörens hela talan ska ogillas. Entreprenören kan fortfarande ha 
rätt att få en del av sitt yrkande. Om entreprenören anses stå risken för en 
del av det totala yrkandet, och denna del kan kvantifieras antingen exakt 
eller i form av en uppskattning, ska den delen dras bort från det totala 
yrkandet.38   
 
Domaren framförde även att en domstol kan komma att vara mer skeptisk 
till ett global claim om det är lätt för entreprenören att visa ett direkt 
orsakssamband mellan enskilda händelser och specifika kostnader eller 
behov av tidsförlängning, men entreprenören ändå avstår från detta. Det 
betyder dock inte att ett global claim ska avvisas utan vidare.39 Det spelar 
inte heller någon roll om det är entreprenören själv som har skapat 
svårigheterna att reda ut förhållandena på byggarbetsplatsen. Entreprenören 
ska ändå ha möjlighet att föra sin talan som ett global claim.40 
 

                                                
35 Walter Lilly & Co Ltd v Mackay [2012] EWHC 1773 (TCC), p. 486 (a).  
36 Walter Lilly & Co Ltd v Mackay [2012] EWHC 1773 (TCC), p. 486 (c). 
37 Walter Lilly & Co Ltd v Mackay [2012] EWHC 1773 (TCC), p. 486 (d).  
38 Walter Lilly & Co Ltd v Mackay [2012] EWHC 1773 (TCC), p. 486 (e).  
39 Walter Lilly & Co Ltd v Mackay [2012] EWHC 1773 (TCC), p. 486 (f).  
40 Walter Lilly & Co Ltd v Mackay [2012] EWHC 1773 (TCC), p. 486 (g).  
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I januari 2013 fastställde the Court of Appeal beslutet i ”Walter Lilly”-
fallet. I och med det anses domare Akenhead ha gjort en korrekt analys av 
rättsläget angående global claim i England. Beslutet i ”Walter Lilly” ändrar 
dock inte det faktum att det fortfarande är mycket svårt att bevisa ett global 
claim. Det är även värt att nämna att standardavtal inte brukar reglera 
tillåtligheten av global claim. ”Walter Lilly” kan leda till att vissa beställare 
av entreprenader skriver in i sina avtal när (om alls) ett global claim har ett 
berättigande. Det framhålls dock att ett fullständigt global claim som staplar 
upp påståenden och bevis i hopp om att domstolen ska bli överväldigad av 
komplexiteten i fallet och därför samtycka till ett omfattande global claim, 
sannolikt kommer att misslyckas. Entreprenörens krav bör delas upp i 
enskilda delar. Det kan vara en uppdelning baserad på särskilda områden i 
ett projekt, särskilda aktiviteter eller särskilda tidsperioder. Detta medför att 
fallet kan presenteras för domstolen på ett logiskt sätt och hjälper domstolen 
att enklare förstå tvisten.41 
 
Det skulle dock vara ett misstag att betrakta ”Walter Lilly”-fallet som att det 
återspeglar en generell uppfattning angående global claim i common law-
länder. Det finns ingen samsyn i hur sådana yrkanden ska behandlas. Detta 
kan visas genom ett nyligen avgjort fall i Australien. I detta fall avvisades 
ett global claim på grund av att det inte fanns ett tillräckligt specificerat 
orsakssamband mellan ändrings- och tilläggsarbeten beordrade av 
beställaren och den totala summa på flera miljoner australiensiska dollar 
som entreprenören krävde.42 Detta visar på svårigheten i hur en domstol ska 
handskas med dessa frågor. Domstolarna har genom åren varit mer eller 
mindre tillåtande till denna processföringsmetod, och det kan således antas 
komma ändringar i rättsläget framöver. För denna framställnings betydelse 
är dock det viktiga att detta är ett omdiskuterat sätt att föra sin process vid 
entreprenadtvister.  
 
I den följande framställningen ska undersökas om det vid en 
entreprenadtvist i svensk domstol är framgångsrikt för en entreprenör att 
lägga upp sin talan som ett global claim, mot bakgrund av de krav på 
precisering och orsakssamband som finns i de process- och civilrättsliga 
reglerna i svensk rätt.  

                                                
41 Klee 2015, s. 222.  
42 DM Drainage & Constructions Pty Ltd v Karara Mining Ltd [2014] W.A.S.C. 170; 
Bailey 2015, s. 12.  
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3 Svenska entreprenadrätten – 
den rättsliga utgångspunkten  

3.1 Allmänt om den rättsliga regleringen 
av entreprenader  

Det finns ingen legaldefinition av begreppet entreprenad. Med en 
entreprenad brukar avses verksamhet bestående i att en entreprenör på 
uppdrag av en beställare utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten 
på en fastighet, oavsett om det rör sig om ombyggnad, nybyggnad eller 
reparation.43  
 
Lagstiftning gällande entreprenadavtal saknas nästan helt. En skillnad bör 
emellertid göras mellan konsumententreprenader och kommersiella 
entreprenader. Konsumententreprenader44 är till viss del reglerade genom 
regler i konsumenttjänstlagen.45 Vid kommersiella entreprenader46 saknas 
det dock direkt tillämplig lagstiftning motsvarande den lagstiftning som 
finns gällande köp av lös och fast egendom.47 Det finns emellertid lagar som 
är direkt eller indirekt tillämpliga på dessa avtal, exempelvis avtalslagen och 
skadeståndslagen.48 I denna framställning är det de kommersiella 
entreprenadavtalen som ska behandlas.  
 
På grund av att det saknas specifik entreprenadrättslig reglering för 
kommersiella entreprenader har branschföreträdare gått samman och 
utarbetat standardavtal för dessa förhållanden.49 Dessa standardavtal har 
förhandlats fram av representanter från beställar- och entreprenörssidan 
inom Byggandets Kontraktskommitté, vilken är en ideell förening.50 De två 
vanligaste standardavtalen för kommersiella entreprenader är AB 04 och 
ABT 06. AB 04 reglerar utförandeentreprenader och ABT 06 används för 

                                                
43 Hedberg 2010, s. 10; Samuelsson 2011, s. 13; Deli 2012, s. 17.  
44 Med konsumententreprenader avses entreprenadavtal där byggherren är en konsument 
och entreprenören en näringsidkare.  
45 Med konsumenttjänstlagen avses konsumenttjänstlagen (1985:716); Särskilda 
bestämmelser om småhusentreprenad 51 § ff. KTjL.  
46 Med kommersiella entreprenader avses entreprenadavtal där båda parter är 
näringsidkare.  
47 2 kap. JB; 2 § KöpL; Hedberg 2010, s. 10; Deli 2012, s. 18.  
48 Deli 2012, s. 18; Med avtalslagen avses lag (1915:218) om avtal och andra 
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område; Med skadeståndslagen avses 
skadeståndslag (1972:207).   
49 Hedberg 2010, s. 15; Deli 2012, s. 18.  
50 Johansson 2007, s. 14; Deli 2012, s. 21.  
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totalentreprenader.51 Enligt förorden till avtalen bygger dessa på en rimlig 
balans mellan rättigheter och skyldigheter som syftar till en ekonomiskt 
optimal riskfördelning mellan parterna.52  
 
AB 04 har således uppkommit genom förhandlingar mellan företrädare på 
både beställar- och entreprenörssidan. Dessa allmänna bestämmelser utgör 
ett så kallat agreed document. Avtalet kan därför antas balansera de båda 
parternas intressen, till skillnad mot om avtalet hade upprättats ensidigt av 
till exempel en entreprenörsförening. Detta leder till att parter i de flesta fall 
accepterar de utarbetade standardavtalen.53 AB 04 utgör således en 
partsöverenskommelse, vilken har inneburit betydande kompromisser från 
båda parter och detta är något som präglar utformningen av avtalet. 
Kompromissandet har lett till att avtalstexten på många ställen är svårtolkad 
på grund av att en part har krävt undantag och lättnader från en annars klar 
och tydlig text.54  

3.2 Tolkning av entreprenadavtal  
I denna framställning utgår jag således ifrån att AB 04 utgör avtalsunderlag 
mellan beställaren och entreprenören. Detta standardavtal anses utgöra den 
primära normkällan mellan parterna, vilket innebär att avtalet äger företräde 
gentemot dispositiva rättsregler.55 Även om avtalet utgör den primära 
normkällan kan dispositiv lagstiftning få betydelse vid tolkning av avtalet, 
då det råder oklarhet kring standardavtalets innehåll.56 Vid avtalstolkning är 
den grundläggande principen att man ska utgå från den gemensamma 
partsavsikten och tolka avtalet mot bakgrund av denna. Domstolens primära 
uppgift vid avtalstolkning är således att utröna den gemensamma 
partsviljan.57 Vid tolkning av avtalsvillkor i standardavtal är denna 
grundläggande princip dock inte till så stor hjälp, eftersom avtalsvillkoren 
vanligen inte har ägnats någon större uppmärksamhet av parterna. Det 
saknas således ofta underlag för att fastställa en gemensam partsavsikt.58 
Vid tolkning av standardavtal sker istället som utgångspunkt en objektiv 
tolkning, vilken innebär att man utgår ifrån avtalets ordalydelse.59  
 

                                                
51 Förord AB 04; Förord ABT 06; Deli 2012, s. 51.  
52 Förord AB 04; Förord ABT 06.  
53 Deli 2012, s. 18; Ingvarsson & Utterström 2015, s. 259; Ramberg & Ramberg 2016, s. 
153.  
54 Hedberg 2010, s. 15; Deli 2012, s. 22.  
55 Adlercreutz & Gorton 2010, s. 21. 
56 Bernitz 2013, s. 90; Ramberg & Ramberg 2016, s. 166.  
57 Bernitz 2013, s. 83.  
58 Bernitz 2013, s. 91.  
59 Bernitz 2013, s. 86; Ramberg & Ramberg 2016, s. 162.  
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Högsta domstolen har i några nyligen avgjorda rättsfall förklarat hur 
tolkning av de entreprenadrättsliga standardvillkoren ska genomföras.60 
Liksom vid avtalstolkning i allmänhet ska utrönas vad parterna gemensamt 
kommit överens om. Vad parterna har sagt i förhandlingarna vid avtalets 
ingående och liknande utgör omständigheter som kan ge uttryck för den 
gemensamma partsavsikten. Om det inte görs gällande att det mellan 
parterna förts några diskussioner om hur avtalsvillkoret ska tolkas saknas en 
gemensam partsavsikt. I sådana fall ska tolkningen bygga på objektiva 
grunder. Utgångspunkten är då det omtvistade standardvillkorets 
ordalydelse.  När ordalydelsen ger utrymme för olika tolkningar, liksom när 
ordalydelsen inte ger något besked alls, ska ledning sökas i systematiken i 
de övriga villkoren i standardavtalet. Det gäller särskilt när bestämmelserna 
i avtalet är avsedda att utgöra ett sammanhängande system. När inte heller 
avtalets systematik ger någon ledning ska avtalsvillkoret tolkas i ljuset av 
dispositiv rätt.61 På detta sätt får den dispositiva rätten en betydande roll och 
fungerar således som kompletterande rätt när det inte framgår att parterna 
avsett något annat.62 Sist ska göras en mer övergripande 
rimlighetsbedömning, som undantagsvis kan innebära att en avtalslucka 
fylls med en till det specifika avtalet tillpassad regel.63  
 
Vidare framhålls att entreprenadavtal är en icke lagreglerad avtalstyp. När 
det gäller att fastställa innehållet i dispositiv rätt för sådana avtal får ledning 
sökas i allmänna obligationsrättsliga principer och vad som gäller för 
närliggande avtalstyper.64 Även syftet med avtalet kan vara till hjälp när ett 
avtalsvillkors innehåll ska fastställas. Syftet med avtalet har använts som 
tolkningsdata vid tolkning av avtalsvillkor i de entreprenadrättsliga 
standardavtalen.65  

3.3 Entreprenörens rätt till tidsförlängning  
Ett av de viktigaste förhållandena i en entreprenad är tiden för 
entreprenadens utförande. Om en entreprenad blir försenad kan detta 
innebära stora konsekvenser för både beställaren och entreprenören.66 I AB 
04 finns det två huvudsakliga tidsbegrepp, kontraktstid och entreprenadtid. 
Med kontraktstid avses den i kontraktshandlingarna angivna tiden för 
utförande av kontraktsarbetena.67 Det är således denna tid som parterna har 

                                                
60 NJA 2012 s. 597; NJA 2013 s. 271; NJA 2014 s. 960; NJA 2015 s. 3.   
61 NJA 2014 s. 960. 
62 Bernitz 2013, s. 90.  
63 NJA 2014 s. 960.  
64 NJA 2014 s. 960.  
65 NJA 2015 s. 3; Ramberg & Ramberg 2016, s. 169. 
66 Deli 2012, s. 92.  
67 AB 04 Begreppsbestämningar med anmärkningar.  
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avtalat att det ska ta för entreprenören att utföra arbetena.68 Med 
entreprenadtid avses den tid från entreprenadens påbörjande till och med 
den dag då entreprenaden är godkänd.69 Entreprenadtiden är således den tid 
som det faktiskt tar att genomföra och färdigställa entreprenadarbetena. 
Oftast skiljer sig entreprenadtiden från kontraktstiden, och detta på grund av 
ÄTA-arbeten, hinder eller andra omständigheter som påverkar tidsåtgången 
för genomförandet av entreprenaden.70  
 
Det finns två grupper av typsituationer i de allmänna bestämmelserna71 som 
berättigar entreprenören till tidsförlängning. Den ena gruppen avser 
tidsförlängning till följd av ÄTA-arbeten. Den andra gruppen avser 
tidsförlängning på grund av hinder.72 I denna framställning har jag valt att 
fokusera på bestämmelsen om hinder, och mer precist hinder enligt den 
första punkten i bestämmelsen.73  

3.3.1 Hinder som beror på beställaren eller en 
omständighet på dennes sida  

Bestämmelsen om hinder anses utgöra den centrala regleringen av 
entreprenörens rätt till tidsförlängning.74 Av denna bestämmelse framgår att 
entreprenören har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om 
denne hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på 
grund av vissa omständigheter.75 De förhållanden som enligt bestämmelsen 
ger entreprenören rätt till tidsförlängning är antingen omständigheter som är 
utom båda parters kontroll eller omständigheter som kan hänföras till 
beställaren. Utgångspunkten är att entreprenören svarar för att 
entreprenaden färdigställs inom kontraktstiden. Hinder som berättigar 
entreprenören till tidsförlängning kan således ses som undantag från denna 
allmänna regel.76 
 
Entreprenören har enligt de allmänna bestämmelserna rätt till erforderlig 
förlängning av kontraktstiden, om entreprenören hindras att färdigställa 
kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av omständighet som beror 
på beställaren eller något förhållande på dennes sida.77 Detta anses vara den 
viktigaste av de omständigheter som ger entreprenören rätt till 

                                                
68 Deli 2012, s. 92.  
69 AB 04 Begreppsbestämningar med anmärkningar.  
70 Deli 2012, s. 92.  
71 Med de allmänna bestämmelserna avses bestämmelserna i AB 04.  
72 AB 04 Kap. 4 § 2; AB 04 Kap. 4 § 3; Deli 2012, s. 93.  
73 AB 04 Kap. 4 § 3 p. 1.  
74 AB 04 Kap. 4 § 3; Samuelsson 2011, s. 147.  
75 AB 04 Kap. 4 § 3.  
76 Samuelsson 2011, s. 147.  
77 AB 04 Kap. 4 § 3 p. 1.  
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tidsförlängning på grund av hinder. Anledningen härtill är att det är den 
vanligaste omständigheten och den ger entreprenören rätt till både 
tidsförlängning och ersättning för kostnad som uppstår på grund av 
hindret.78 Omständigheter som ger entreprenören rätt till tidsförlängning 
enligt denna punkt kan vara att beställaren sent eller inte alls tillhandahåller 
avtalade uppgifter, handlingar och ritningar eller att denne brister i sitt 
samordningsansvar av entreprenaden.79  
 
Tidigare förelåg ett krav på vårdslöshet från beställarens sida för att hinder 
enligt denna punkt skulle anses föreligga. Detta krav togs dock bort vid den 
senaste uppdateringen av avtalet och har ersatts med ett krav på att 
omständigheten ska bero på beställaren eller något förhållande på hans sida. 
Med ”något förhållande på hans sida” avses i första hand beställarens 
sidoentreprenörer och konsulter.80 I kommentaren till bestämmelsen om 
hinder anges att vid tolkningen av den första punkten kan vägledningen 
hämtas från den praxis som utvecklats inom köprätten beträffande 
kontrollansvar.81 Det anses dock vara oklart vad denna hänvisning 
egentligen innebär.82 Det framförs att ett sådant ansvar skulle kunna 
innebära att beställaren inte ansvarar för hinder, om beställaren kan visa att 
hindret beror på en omständighet utanför dennes kontroll och som 
beställaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid tiden för 
träffandet av entreprenadavtalet och vars följder beställaren inte heller 
skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.83  
 
Hänvisningen till praxis gällande det köprättsliga kontrollansvaret framhålls 
emellertid inte vara särskilt relevant för tolkningen av beställarens ansvar, 
eftersom praxis kring innebörden av kontrollansvaret är knapphändig. 
Likheten mellan beställarens ansvar enligt hindersbestämmelsen och det 
köprättsliga kontrollansvaret framförs vara att inget av dem kräver 
vårdslöshet från skadevållarens sida. Frågan om beställaren kan hållas 
ansvarig för hindret anses istället enbart vara beroende av en 
orsaksbedömning, oberoende av oaktsamhet. Beställarens ansvar närmar sig 
då ett strikt ansvar och det anses räcka att entreprenören kan visa att det 
uppkomna hindret beror på beställaren.84  

                                                
78 Rådberg 2011, s. 50.  
79 Hedberg 2010, s. 70; Deli 2012, s. 94.  
80 Rådberg 2011, s. 50; Hedberg 2010, s. 70; Deli 2012, s. 94.  
81 AB 04 Kommentar till Kap. 4 § 3.  
82 Samuelsson 2011, s. 91.  
83 Rådberg 2011, s. 50; Deli 2012, s. 94.  
84 Samuelsson 2011, s. 18.  
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3.3.2 Tidsförlängningens omfattning  
Av hindersbestämmelsen framgår att entreprenören har rätt till ”erforderlig 
förlängning av kontraktstiden”.85 Av kommentaren till denna bestämmelse 
framgår att vid bedömningen av vad som utgör ”erforderlig förlängning av 
kontraktstiden” i det enskilda fallet ska entreprenörens möjlighet att 
begränsa tidsförlängningen genom rationell användning av de resurser 
entreprenören avsett för berörd del beaktas. Detta inom ramen för den 
allmänna lojalitetsplikt som råder mellan parterna.86 Parterna ska även 
försöka komma överens om den ändring av kontraktstiden som 
förhållandena föranleder. Härvid ska hänsyn tas till om återstående arbeten 
kommer att utföras under avsevärt gynnsammare eller ogynnsammare 
förhållanden.87  
 
Den tidsförlängning som entreprenören har rätt att erhålla får således 
bedömas från fall till fall. Utgångspunkten är de förhållanden som förelåg 
vid tidpunkten för respektive hinder. För att entreprenören ska medges den 
tidsförlängning som denne kräver fordras att entreprenören noggrant har 
dokumenterat de förhållanden som denne menar utgör grund för den mertid 
som yrkas.88 Det anses vara entreprenören som har att styrka att den 
omständighet som beställaren påstås vara ansvarig för har inträffat, och att 
denna omständighet har lett till ett hinder i entreprenaden. Vidare ska visas 
att hindret har medfört ett behov av tidsförlängning och att 
tidsförskjutningen uppgår till den förlängning av kontraktstiden som 
entreprenören anser sig berättigad till.89 Entreprenören menas vara den som 
har att säkerställa bevisning för dessa omständigheter, eftersom det är 
entreprenören som utför arbetena och då kan följa och notera tidsåtgången.90 
Det är således bevissäkringsresonemang som ligger bakom placeringen av 
bevisbördan.91 De krav på tidsförlängning som entreprenören framställer 
leder dock ofta till konflikter. Om det finns svårigheter med att i detalj 
beräkna en tidsåtgång framförs skiljemän anse sig ha rätt att uppskatta den 
skönsmässigt. Entreprenörens krav riskerar emellertid att bli föremål för 
långtgående jämkning.92  

                                                
85 AB 04 Kap. 4 § 3.  
86 AB 04 Kommentar till Kap. 4 § 3.  
87 AB 04 Kap. 4 § 5.  
88 Deli 2012, s. 100.  
89 Johansson 2007, s. 288; Deli 2012, s. 100.  
90 Johansson 2007, s. 288; Samuelsson 2011, s. 196. 
91 Med bevissäkringsresonemang avses att bevisbördan placeras på den part som enklast 
och billigast kan säkerställa bevisning om det aktuella rättsfaktumet; Westberg 2004, s. 
744.   
92 Johansson 2007, s. 288; Samuelsson 2011, s. 196. 
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3.4 Entreprenörens rätt till ersättning för 
merkostnader  

Under entreprenadens gång inträffar ofta omständigheter som medför att 
arbetet blir dyrare än vad entreprenören från början har räknat med. Den 
kostnad som uppkommer på grund av att det verkliga händelseförloppet 
blev dyrare att genomföra än det från början tänkta är en merkostnad. 
Entreprenören vill ofta ha ersättning för dessa merkostnader från beställaren. 
En förutsättning för detta är att beställaren kan hållas ansvarig för den 
händelse som har medfört den uppkomna kostnaden. En merkostnad 
uppkommer vid olika störningar i entreprenaden. Det kan röra sig om ett 
kortare avbrott i ett enskilt arbetsmoment, vilket inte påverkar entreprenaden 
som helhet i så stor utsträckning. Det kan emellertid vara så att även ett kort 
avbrott i ett visst arbetsmoment påverkar senare arbeten så att dessa inte kan 
utföras som planerat. Konsekvensen av en viss händelse kan också 
uppkomma lång tid efter händelsen inträffat. Det anförs att det kan vara 
svårt för entreprenören att hänföra de olika konsekvenser som uppkommer 
på grund av en störning till ett visst avgränsat arbetsmoment eller i mätbara 
kostnader.93  
 
De ersättningskrav som entreprenören framställer är ofta mycket höga och 
leder inte sällan till tvist mellan parterna. Kraven är ofta presenterade som 
en beräkning mellan kalkylerade och verkliga kostnader, vilket en beställare 
ofta motsätter sig. När ersättningskraven presenteras på ett sådant sätt 
framstår det som att entreprenören försöker korrigera ett dåligt slutligt 
ekonomiskt resultat för entreprenaden till att istället bli vinstbringande.94 
 
Det finns flera regler i de allmänna bestämmelserna som ger entreprenören 
rätt till ersättning för uppkomna merkostnader från beställaren. I denna 
framställning kommer dock fokus ligga på den bestämmelse som ger 
entreprenören rätt till ersättning för merkostnad som denne har drabbats av 
på grund av hinder som beror på beställaren eller en omständighet på 
beställarens sida.95  

3.4.1 Ersättning för merkostnader på grund av 
hinder enligt AB 04 Kap. 4 § 3  

Vid ett hinder som beror på beställaren eller något förhållande på 
beställarens sida har entreprenören rätt att erhålla ersättning av beställaren 

                                                
93 Johansson 2008, s. 140f.  
94 Johansson 2008, s. 119f.  
95 AB 04 Kap. 5 § 4.  
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för den kostnad som därigenom orsakats.96 Det är bara vid denna 
hindersorsak som entreprenören har rätt till ersättning för kostnader som 
uppkommit på grund av hinder.97 Ersättningsmöjligheten har emellertid 
begränsats till att omfatta kostnader, det vill säga faktiska kostnader som 
entreprenören kan påvisa på grund av att entreprenören tvingas till en längre 
tids etablering på arbetsområdet än vad denne kalkylerat med. 
Entreprenören kan således inte få ersättning för utebliven vinst på grund av 
hindret. Kostnader som entreprenören kan få ersatta är exempelvis ökade 
kostnader för hjälpmedel så som bodar, fler rese- och traktamentsdagar och 
ökade arbetsledningskostnader.98  
 
Beställarens ansvar för merkostnader som uppkommit på grund av hinder i 
entreprenaden som beställaren kan hållas ansvarig för är dock begränsat. 
Om beställaren kan visa att denne inte skäligen kunnat räkna med hindret 
och inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna följderna av det, ska 
kostnaderna delas lika mellan beställaren och entreprenören.99 För att 
begränsningen ska bli tillämplig krävs således att beställaren visar dels att 
denne inte skäligen kunnat räkna med hindret, dels att beställaren inte heller 
skäligen kunnat undvika eller övervinna följderna av det. Denna 
begränsning av beställarens ersättningsansvar framförs troligtvis vara ett 
resultat av kompromisser mellan parterna vid utarbetandet av de allmänna 
bestämmelserna.100 Det är beställaren som anses ha bevisbördan för de 
omständigheter som kan leda till att kostnaderna ska delas.101  

3.4.2 Ersättningens storlek  
Liksom beträffande tidsförlängningens omfattning anses det vara 
entreprenören som har att styrka de omständigheter som måste föreligga för 
att entreprenören ska ha rätt till den ersättning som denne yrkar. 
Entreprenören måste således visa att den omständighet som hävdas orsakat 
hindret har inträffat och att omständigheten har medfört hinder. Vidare 
måste visas att hindret har medfört en merkostnad och att merkostnaden 
uppgår till det belopp som entreprenören yrkar. Entreprenören anses vara 
den som har enklast att säkerställa bevisning gällande ersättningens storlek, 
eftersom entreprenören utför arbetena och således kan notera kostnaderna 
när de uppkommer.102 Det är sålunda bevissäkringsresonemang som ligger 
bakom placeringen av bevisbördan. Det krävs att entreprenören kan styrka 

                                                
96 AB 04 Kap. 5 § 4.  
97 Deli 2012, s. 136.  
98 Johansson 2007, s. 274; Hedberg 2010, s. 90.  
99 AB 04 Kap. 5 § 4.  
100 Deli 2012, s. 136,  
101 Samuelsson 2011, s. 194.  
102 Johansson 2007, s. 275; Hedberg 2010, s. 91; Samuelsson 2011, s. 194. 
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den omständighet på beställarens sida som påstås ha orsakat hindret för att 
entreprenörens talan om ersättning ska vinna bifall. Det framhålls dock att 
beviskravet inte är lika ”kategoriskt” gällande övriga omständigheter som 
måste föreligga för att ersättning ska utgå.103  
 
Frågan om ersättning av merkostnader uppkommer ofta sent under 
entreprenaden, vanligen långt efter det att de hinder som orsakade 
merkostnaderna uppkom. Det framförs att dokumentationen från 
arbetsplatsen, främst byggdagboken, vanligtvis är mycket bristfälligt 
upprättad vad gäller hinder och de åtgärder som entreprenören vidtagit till 
följd av dessa. Detta innebär att det ofta är mycket svårt att fastställa vilka 
kostnader som uppkommit på grund av de olika hindren.104  Till följd av 
detta försöker entreprenören ofta räkna ut de uppkomna kostnaderna genom 
olika schabloner. Om så har skett anses dock entreprenören i allmänhet inte 
ha styrkt sina uppkomna kostnader. Skiljemän ombedes istället uppskatta 
det belopp som entreprenören bedöms ha rätt till. Dessa uppskattningar 
brukar i regel leda till att entreprenören erhåller en mycket liten del av yrkat 
belopp.105   
 
Det anförs vidare att skiljemän ofta hamnar i situationen att uppskatta 
merkostnaderna skönsmässigt. Det beror på uppfattningen att det i 
allmänhet föreligger mycket komplicerade och svåröverskådliga 
orsakssamband, vilket gör det svårt för entreprenören att styrka de kostnader 
som uppkommit på grund av hindret. Entreprenören anses dock vara 
tvungen att styrka att ett hinder som beställaren kan hållas ansvarig för har 
uppkommit för att en skönsmässig uppskattning av beloppet ska ske. Den 
skönsmässiga bedömning som skiljenämnden sedan företar bygger ofta på 
ledamöternas egna tidigare erfarenheter.106 Om entreprenören inte kan visa 
upp någon väl förd dokumentation över de händelser och vidtagna åtgärder 
som inträffat under entreprenaden, samt dess kostnader sker uppskattningen 
av ersättningen mycket återhållsamt.107  

3.5 Kravet på orsakssamband  
Det föreligger ofta komplicerade orsakssamband mellan de olika händelser 
som uppkommer under en entreprenad. Vanligtvis leder inte en 
ansvarsgrundande omständighet direkt till ett påvisbart hinder och dess 
konsekvenser. Däremellan föreligger det ofta flera olika händelser som 

                                                
103 Johansson 2007, s. 275.  
104 Johansson 2008, s. 143.  
105 Johansson 2008, s. 149f.  
106 Johansson 2008, s. 149.  
107 Johansson 2008, s. 145.  
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utgjort olika led i den orsakskedja som sedermera har lett till ett hinder, 
vilket i sin tur har gett upphov till behov av tidsförlängning och uppkomna 
merkostnader. Så länge entreprenören kan visa på ett adekvat 
orsakssamband utesluter dock inte dessa långa orsakskedjor möjligheten till 
tidsförlängning eller ersättning. För att ett orsakssamband ska anses 
föreligga krävs att det har inträffat en omständighet för vilken beställaren 
svarar och att denna omständighet har inverkat på entreprenadarbetena. 
Effekten kan vara att ett arbete tar längre tid att utföra än vad det annars 
skulle ha gjort. Denna effekt måste sedan ha lett till en konsekvens, vilken 
kan vara att arbetare får stå sysslolösa i avvaktan på besked eller att arbetet 
måste utföras annorlunda än planerat. Den kostnad som uppkommer på 
grund av detta är således den merkostnad som entreprenören har rätt att 
erhålla från beställaren. På samma sätt har entreprenören rätt till 
tidsförlängning för den försening av entreprenaden som uppkommer.108  
 
Frågan är om en entreprenör kan yrka på en samlad tidsförlängning eller ett 
samlat ersättningsanspråk och åberopa flera olika anledningar som grund för 
detta, utan att direkt härleda sina krav till bestämda orsaker. Vid en sådan 
talan slår således entreprenören samman alla sina krav till en tidsangivelse 
rörande förlängning och ett sammanlagt, till sina grunder, ospecificerat 
belopp om ersättning för uppkomna merkostnader. Fördelen med att föra sin 
talan på ett sådant sätt framförs vara att stora kostnadsbesparingar kan göras 
till följd av att en stor del administration kan undvikas. Vidare framhålls att 
det kan vara svårt för entreprenören att visa på enskilda effekter av olika 
handlingar, och de konsekvenser som dessa effekter sedermera har lett till. 
Det gäller särskilt när flera effekter och dess konsekvenser uppkommer 
samtidigt och pågår under en lång tid. I anslutning till detta framhålls att det 
inte finns någon anledning till att alltid beakta varje krav isolerat.109 Vidare 
framförs att man kan tvingas frångå den individuella metoden och använda 
sig av mer schematiska beräkningar för de fall de enskilda effekterna av en 
omständighet inte påverkar entreprenaden i någon betydande mån. 
Effekterna kan nämligen sammantaget anses påverka entreprenaden som 
helhet negativt och medföra att behov av tidsförlängning eller merkostnader 
uppkommer.110  
 
Avslutningsvis ska det dock understrykas att en entreprenör i allmänhet 
anses vara tvungen att ge en faktisk beskrivning av orsaken och den rättsliga 
grunden för anspråket samt de konsekvenser som påstås ha blivit följden av 
den händelse som beställaren påstås vara ansvarig för. Detta ska ske innan 
ett hinders tidsmässiga samt ekonomiska betydelse kan fastställas av en 
                                                
108 Johansson 2008, s. 136f. 
109 Samuelsson 2011, s. 193.  
110 Johansson 2008, s. 139.  
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domstol. Ett undantag från denna individuella syn framförs emellertid kunna 
föreligga vid komplexa fall då en sammanläggning av alla krav kan vara 
nödvändig. Det framhålls att risken vid en sådan sammanläggning är att 
beställaren invänder och säger att entreprenören måste specificera sina krav, 
dess orsaker och effekter. Vidare anses entreprenören löpa en stor risk för 
att dennes krav utsätts för långtgående jämkning, om entreprenören inte 
visar ett styrkt orsakssamband mellan orsaken till hindret och de tid- eller 
kostnadseffekter som yrkandet avser.111  

3.6 Global claim och AB 04 
Jag har ovan redogjort för den materiellt rättsliga ram som jag har att utgå 
ifrån när jag ska utreda huruvida en entreprenör framgångsrikt kan föra sin 
talan som ett global claim i en svensk domstol. Av redogörelsen framgår att 
entreprenören har möjlighet att få tidsförlängning och ersättning för 
uppkomna merkostnader för omständigheter som beror på beställaren eller 
något förhållande på dennes sida. Som framgått är detta inte det enda 
förhållande som ger entreprenören dessa möjligheter, även andra regler i de 
allmänna bestämmelserna kan ge entreprenören denna rätt.  
 
Entreprenören anses vara den av parterna som har enklast att säkerställa 
bevisning och anses därför bära bevisbördan för de omständigheter som 
måste föreligga för att denne ska erhålla tidsförlängning eller ersättning för 
merkostnad. Entreprenören anses ha möjlighet att föra dokumentation om de 
händelser som inträffar på byggarbetsplatsen. Entreprenören har till och med 
enligt de allmänna bestämmelserna skyldighet att föra dagbok över 
omständigheter av betydelse för entreprenaden.112 Frågan är emellertid om 
entreprenören enligt avtalet har rätt till tidsförlängning eller ersättning utan 
att denne direkt behöver härleda sina krav till bestämda orsaker som 
beställaren påstås vara ansvarig för.   
 
Vad innebär det krav på orsakssamband som enligt avtalet krävs för att 
entreprenören ska ha rätt till tidsförlängning eller ersättning för merkostnad 
på grund av en omständighet som beror på beställaren eller något 
förhållande på dennes sida?  
 
I den entreprenadrättsliga litteraturen anses att allmänna utgångspunkten 
vara att det krävs ett styrkt orsakssamband mellan varje enskild händelse 
som beställaren är ansvarig för och hinder som uppkommer på grund av 
denna händelse. Vidare fordras ett orsakssamband mellan ett hinder och 
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behov av tidsförlängning eller uppkommen merkostnad. Det framhålls dock 
att det ibland på grund av komplexiteten i de förhållanden som råder under 
en entreprenad är tvunget att frångå denna individuella syn på 
orsakssamband och istället tillåta sammanläggningar av olika krav. Så även 
om de enskilda effekterna av vissa händelser anses vara ringa, men 
effekterna av händelserna tillsammans kan anses ha påverkat entreprenaden 
i större omfattning. Sådana sammanläggningar av krav anförs dock riskera 
långtgående jämkning. Av detta torde kunna utläsas att man inom den 
entreprenadrättsliga doktrinen anser att det är möjligt för entreprenören att 
lägga samman sina krav mot beställaren, i alla fall i ovan nämnda fall. Hur 
stor del av den begärda ersättningen entreprenören sedan vinner bifall för är 
en annan fråga, vilken kommer att avgöras genom bevisning. Troligtvis 
kommer beloppet uppskattas genom skönsmässiga bedömningar.  
 
Det har ovan framgått att domstolen vid tolkning av entreprenadrättsliga 
standardavtal tillämpar den allmänna tolkningsmetod som gäller vid 
tolkning av standardavtal. Eftersom det vid standardavtal vanligen inte 
föreligger en gemensam partsavsikt mellan parterna utgår man ifrån avtalets 
ordalydelse. Av ordalydelsen i de ovan redovisade bestämmelserna framgår 
att ”Entreprenören har rätt till erforderlig tidsförlängning av kontraktstiden 
om han hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på 
grund av omständighet som beror på beställaren eller något förhållande på 
hans sida”.113 Vidare framgår att ”Vid hinder enligt kapitel 4 § 3 p. 1 har 
entreprenören rätt att erhålla ersättning för den kostnad som därigenom 
orsakas”.114 Beställaren kommer kunna påstå att dessa bestämmelser är 
skrivna i singular och att enskilda orsakssamband måste beskrivas för att 
entreprenören ska vinna bifall till sin talan. Av hindersbestämmelsen 
framgår att ”Entreprenören har rätt till erforderlig tidsförlängning om han 
hindras att färdigställa kontaktarbetena inom kontraktstiden på grund av 
omständighet [min kursivering] som beror på beställaren eller något 
förhållande på hans sida”.115 Vid läsning av denna bestämmelse torde den 
kunna tolkas som så att man ska bedöma varje ansvarsgrundande 
omständighet för sig, och att entreprenören således ska visa vad just denna 
omständighet har lett till för konsekvenser som har medfört ett behov av 
tidsförlängning. Av bestämmelsen som ger entreprenören rätt till ersättning 
för kostnader framgår att entreprenören har ”[…] rätt att erhålla ersättning 
[…] för den kostnad [min kursivering] som därigenom orsakats”.116 Vid 
läsning av denna bestämmelse torde den kunna tolkas som så att man ska 
bedöma varje enskild kostnad som uppkommit på grund av hindret för sig. 

                                                
113 AB 04 Kap. 4 § 3 p. 1.  
114 AB 04 Kap. 5 § 4.  
115 AB 04 Kap. 4 § 3 p. 1.  
116 AB 04 Kap. 5 § 4.  
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Entreprenören kommer dock kunna hävda att den språkliga lydelsen inte alls 
ger något klart besked om hur specificerat orsakssamband som måste 
beskrivas för att denne ska ha rätt till tidsförlängning eller ersättning på 
grund av ett hinder som är hänförligt till beställaren. Denne menar således 
på att avtalsvillkorens ordalydelse inte ger fog för att detaljerade, enskilda 
orsakssamband måste beskrivas. Entreprenören påstår istället att denne 
enligt avtalsvillkoren har rätt att få ersättning för uppkomna merkostnader 
eller tidsförlängning utan att behöva beskriva detaljerade orsakssamband 
mellan den ansvarsgrundande handlingen på beställarens sida och behovet 
av tidsförlängning eller uppkomna merkostnader på entreprenörens sida. 
Om domstolen vid den objektiva tolkningen anser att ordalydelsen ger 
utrymme för olika tolkningar eller om ordalydelsen inte kan anses ge något 
besked alls, ska domstolen tolka avtalet mot bakgrund av dispositiv rätt. Vid 
tolkning mot bakgrund av den dispositiva rätten är det den allmänna 
skadeståndsrätten och dess krav på adekvat kausalitet som är föremål för 
tolkningsbakgrund. Högsta domstolen har uttryckligen anfört att principer 
inom den utomobligatoriska skadeståndsrätten kan användas vid tolkning av 
de entreprenadrättsliga standardavtalen. Innebörden av det krav på adekvat 
kausalitet som föreligger inom skadeståndsrätten kan således användas för 
att tolka kravet på orsakssamband i de allmänna bestämmelserna.117  
 
Det krävs således en analys av vad kravet på orsakssamband inom 
skadeståndsrätten innebär för att utröna avtalets innebörd. Innan en 
redogörelse för dessa principer görs ska möjligheten att framgångsrikt föra 
sin talan som ett global claim i svensk rätt undersökas mot bakgrund av de 
processuella bestämmelser som finns i svensk rätt angående krav på att i 
stämningsansökan ange ett bestämt yrkande och utförlig grund.  

                                                
117 NJA 2012 s. 597; Andersson 2013, s. 134; Schultz 2013, s. 1020f.  
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4 Rättegångsbalkens krav på 
ett bestämt yrkande och 
utförlig grund  

4.1 Krav på innehåll i stämningsansökan  
Käranden ska i sin stämningsansökan ange ett bestämt yrkande, en utförlig 
redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för sitt yrkande 
och uppgift om de bevis som åberopas samt vad som ska styrkas med varje 
bevis.118 Det är genom sina yrkanden och grunder som parterna sätter ramen 
för processen. En domstol får inte döma över annat eller mera, än vad part i 
behörig ordning yrkat. Är tvistemålet dispositivt får rätten inte grunda sitt 
avgörande på en omständighet som inte har åberopats av en part till grund 
för dennes talan.119 Till följd av detta måste parterna noggrant överväga sina 
yrkanden och grunder, eftersom dessa har stor betydelse för omfattningen av 
domstolens prövningsrätt.120 
 

4.1.1 Bestämt yrkande  
Stämningsansökan ska innehålla ett bestämt yrkande. Med kärandens 
yrkande avses det resultat som denne vill åstadkomma med processen.121 
Enligt förarbetena ska käranden i detalj redovisa innehållet i det domslut 
som denne vill att rätten ska meddela.122 Kravet på ett bestämt yrkande 
innebär att om käranden yrkar på att utfå ett belopp från svaranden måste 
käranden ange det exakta beloppet.123  
 
Trots att det är käranden som tar initiativ till rättegången och genom sina 
yrkanden och grunder sätter upp ramen för den framtida processen får denne 
inte ensidigt välja att avstå från kravet på tydlighet i sitt yrkande. Med 
hänsyn till rättssäkerhetsfrågor måste svaranden tidigt i processen få vetskap 
om vad denne har att försvara sig emot och vad svaranden riskerar i 

                                                
118 42 kap. 2 § RB.  
119 17 kap. 3 § RB.  
120 Nordh 2012, s. 21.  
121 42 kap. 2 § 1p. RB; Nordh 2012, s. 20.  
122 Prop. 1986/87:89 s. 189.  
123 Westberg 1988, s. 71; Se Sundin, Rättegångsbalk (1942:740) 42 kap. 2 §, Lexino 2015-
01-20; Se Fitger m.fl., Rättegångsbalken (oktober 2015, Zeteo), kommentaren till 42 kap. 2 
§.  
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rättegången. Vad som sedan ligger bakom kärandens krav bör käranden 
redogöra för i grunden för sitt yrkande.124  

4.1.2 Utförlig grund  
En stämningsansökan ska vidare innehålla en utförlig redogörelse för de 
omständigheter som åberopas till grund för yrkandet.125 I grunden ska 
käranden således ange de faktiska omständigheter som denne åberopar till 
stöd för att den yrkade rättsföljden ska inträda.126 Ett minimikrav är att det 
ska framgå varför käranden yrkar på ett visst sätt.127   
 
Genom kärandens redogörelse av de omständigheter som åberopas till grund 
för dennes talan blir yrkandet kopplat till ett bakomliggande 
rättsförhållande, vilket underlättar för svaranden att förstå vad tvisten gäller. 
I förarbetena framförs att det normalt är till fördel för processen om 
käranden uppger en utförligare beskrivning av tvisten, dess bakgrund och 
utveckling, och således inte enbart sådana omständigheter som är av 
omedelbar betydelse för bifall av yrkandet, så kallade rättsfakta.128 Det 
anses underlätta för både svaranden och domaren att bättre förstå innehållet 
i kärandens talan, om käranden lämnar en fylligare redogörelse av tvisten. I 
fall käranden ändå underlåter att lämna en sådan utförligare redogörelse, 
framförs detta inte utgöra en anledning till att förelägga käranden om att 
meddela en sådan beskrivning.129 För effektiviteten i processen är det dock 
viktigt att så tidigt som möjligt få klarlagt vad tvisten handlar om. Med 
ledning av kärandens stämningsansökan ska svaranden kunna uppfylla sin 
skyldighet att avge svaromål. Rätten ska också kunna pröva om 
rättegångshinder föreligger mot bakgrund av stämningsansökan, som frågor 
om litis pendens och res judicata.130  
 
Med hänsyn till svaranden och dennes möjlighet att ta ställning till 
kärandens talan, framförs det viktigaste vara att yrkande och grunder är 
preciserade. Detta fordras för att svaranden ska kunna ta ställning till 
huruvida denne bestrider eller medger yrkandet. Om svaranden bestrider 
yrkandet måste denne närmare kunna ange grunden för detta. Det krävs 
emellertid inte att målet ska kunna avgöras enbart på handlingarna, utan den 
efterföljande förberedelsen syftar till att utreda mer detaljbetonade 
oklarheter i parternas inställningar. Kravet på precisering anses således inte 

                                                
124 Westberg 2013, s. 206f.  
125 42 kap. 2 § 2p. RB.  
126 Prop. 1986/87:89 s. 189; Nordh 2012, s. 41.  
127 Se Sundin, Rättegångsbalk (1942:740) 42 kap. 2 §, Lexino 2015-01-20. 
128 Prop. 1986/87:98 s. 189f.  
129 Westberg 2013, s. 212. 
130 Prop. 1983/84:78 s. 37.  
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få drivas alltför långt. Det framhålls att kravet inte ska kunna utnyttjas av en 
svarande som invänder mot att grunderna inte är utförligt angivna medan 
käranden hävdar att de inte kan preciseras ytterligare och det verkar finnas 
skäl för detta. Käranden ska således inte behöva redogöra för saken in i 
minsta detalj i komplicerade fall. Så långt bör inte kravet på preciseringen 
beträffande yrkanden och grunder kunna drivas.131 
 

4.1.3 Konsekvens av att kraven inte är 
uppfyllda  

Om stämningsansökan inte uppfyller de ovan redovisade kraven eller i 
övrigt är ofullständig, ska rätten förelägga käranden att avhjälpa bristen.132 
Om käranden inte följer ett sådant föreläggande ska stämningsansökan 
avvisas, om den är så ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet kan 
läggas till grund för rättegång.133 Enligt förarbetena ska avvisning ske när 
ansökan inte innehåller något bestämt yrkande, när grunderna inte är tydligt 
angivna eller om ansökan är otjänlig som grund för rättegång beroende på 
någon annan väsentlig brist.134 Rätten ska således göra en officialprövning 
av ansökan.135 Reglerna om föreläggande om avhjälpande, och slutligen 
avvisning, avses vara tillämpliga när ansökan är så pass bristfällig att frågor 
om tredskodom, litis pendens, res judicata och taleändring inte kan 
avgöras.136  
 
Vid bedömningen av om en stämningsansökan ska avvisas ska även 
processekonomiska hänsyn tas. Genom den efterföljande muntliga 
förberedelsen och domstolens materiella processledning kan många 
otydligheter i en stämningsansökan preciseras från käranden. Ett sådant 
förfarande kan emellertid vara mycket kostsamt. Risken är att de muntliga 
förberedelserna blir onödigt utdragna om processen inleds på ett bristfälligt 
underlag till följd av att motparten måste ha tid att ta ställning till alla de 
preciseringar och påståenden som käranden gör under den muntliga 
förberedelsen. Om den muntliga förberedelsen kan antas bli väldigt 
långvarig och komplicerad på grund av att käranden inte har lämnat en 
tillräckligt utförlig stämningsansökan, ska ansökan avvisas. Detta gäller alla 
typer av mål, oavsett dess sakliga beskaffenhet. Enbart den omständigheten 

                                                
131 NJA II 1984 s. 59; Lindell 2012, s. 283.  
132 42 kap. 3 § RB.  
133 42 kap. 4 § RB.  
134 Prop. 1983/84:78 s. 37f.  
135 Se Fitger m.fl., Rättegångsbalken (oktober 2015, Zeteo), kommentaren till 42 kap. 3 §.  
136 NJA II 1984 s. 59; Lindell 2012, s. 287.  
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att tvisten är av stor omfattning framhålls inte kunna utgöra ett skäl för att 
sänka kraven på preciseringar från kärandens sida.137  
 
Understrykas ska att den prövning som domaren företar av 
stämningsansökan i detta skede är av formell karaktär. Domaren ska inte 
undersöka huruvida käranden har den rätt som denne påstår sig ha mot 
svaranden på materiell grund. Granskningen avser således bara om 
stämningsansökan uppfyller de formella krav som den enligt ovan 
redovisade bestämmelser i rättegångsbalken måste uppfylla för att kunna 
ligga till grund för rättegång. Den sakliga prövningen av tvisten, om 
käranden har den rätt mot svaranden som denne påstår, ska avgöras genom 
dom i målet vid rättegång. Vid den formella prövningen ska domaren endast 
upplysa käranden om brister i stämningsansökan.138   

4.2 Ett eller flera yrkanden  
Frågan är då om en entreprenör kan föra sin talan som ett global claim i 
svensk domstol mot bakgrund av de krav som finns rörande innehållet i en 
stämningsansökan. Entreprenören yrkar ett belopp, men har i detta belopp 
sammanfört flera olika kostnader för flera olika händelser. Hur ska man i 
dessa fall se på yrkandet, utgör detta ett eller flera yrkanden?139 
 
Om käranden begär att domstolen ska yttra sig om två kvalitativt skilda 
förhållanden, till exempel om käranden yrkar hävning av ett köp och 
samtidigt skadestånd anses käranden ha framställt två yrkanden och två 
käromål. Då käranden yrkar på erhållande av penningprestationer från 
svaranden, till exempel om käranden i ett skadeståndsmål begär dels 500 
kronor för sveda och värk, dels 500 kronor för förlorad arbetsförtjänst och 
käranden i stämningsansökan sammanfattar sina krav till ett yrkande på 
1000 kronor, har det framhållits att käranden enbart framställt ett yrkande. I 
detta senare fall skulle det dock röra sig om två olika käromål, vilket 
framgår av grunden för yrkandet.140 Att det även i detta senare fall rör sig 
om två olika käromål torde det råda enighet om.141  
 
Mot synsättet att det endast anses föreligga ett enda yrkande i ovan nämnda 
fall har det dock framförts invändningar. Trots att käranden i 
stämningsansökan sammanfattar sina yrkanden i en enda summa, framhålls 
att domstolen i rättegången måste behandla de båda 500-kronorsyrkandena 
                                                
137 NJA II 1984 s. 59f.  
138 Westberg 2013, s. 199.  
139 Boman 1975, s. 28.  
140 Ekelöf 1956, s. 114; Boman 1975, s. 28; Ekelöf, Pauli & Edelstam 2015, s. 193f. 
141 Ekelöf 1956, s. 117; Boman 1975, s. 29; Nordh & Lindblom 2003, s. 207f.; Lindell 
2012, s. 245.  
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var för sig. Om domstolen vid förberedelsen frågar svaranden om dennes 
inställning till yrkandet, och svaranden säger att denne medger ett belopp 
om 750 kronor kvarstår fortfarande oklarheter kring vilka omständigheter 
det är som ligger till grund för medgivandet. Har svaranden medgivit den 
förlorade arbetsförtjänsten om 500 kronor, och delvis kravet på sveda och 
värk?  Om detta ges således ingen klarhet.142 Vidare framförs att det ovan 
redovisade synsättet med ett yrkande kan leda till svårigheter vid 
bedömningen av huruvida domstolen håller sig inom den ram som käranden 
genom sina yrkanden och grunder har satt upp för processen. Om en 
domstol i ovan nämnda fall skulle döma ut 800 kronor till käranden för 
sveda och värk skulle domstolen anses gå utöver yrkandet, trots att det 
utdömda beloppet inte går utöver det totala yrkandet. Yrkandets identitet 
görs således beroende av den av käranden åberopade grunden. Om käranden 
inte preciserar de olika belopp som är hänförliga till de olika käromål som 
inryms i yrkandet skulle bedömningen av om domstolen håller sig inom den 
prövningsram som käranden har uppställt bli mycket svår. Det finns ju då 
inga angivna belopp till de olika käromål som yrkandet faktiskt innehåller. 
Detta kan således innebära att käranden tillerkänns mer ersättning för en 
skada, än vad den faktiskt har uppgått till.143 Det anses således inte vara 
acceptabelt att käranden framställer ett yrkande utan specificering på varje 
uppkommen skada som käranden enligt grunden yrkar ersättning för. 
Käranden måste således specificera, till ett belopp, de olika käromål som 
omfattas av yrkandet.144   
 
Det framhålls dock att varje litet uppkommet belopp inte kan ses som ett 
eget käromål, utan någon form av sammanslagning måste ske.145 Vid 
entreprenader framförs en uppdelning kunna ske i enlighet med de olika 
arbetsmoment som utförs under entreprenaden, exempelvis schaktning, 
gjutning, VVS-installationer och elektricitetsarbeten.146 

4.3 Global claim och kravet på ett bestämt 
yrkande och en utförlig grund  

Enligt svensk rätt krävs det således att käranden i stämningsansökan 
preciserar och individualiserar sina krav mot svaranden. Frågan är nu om en 
entreprenör framgångsrikt kan föra sin talan som ett global claim i en 
svensk domstol mot bakgrund av det som ovan framkommit. I enlighet med 
de regler som finns gällande innehållet i en stämningsansökan, och särskilt 

                                                
142 Boman 1975, s. 29.  
143 Boman 1975, s. 29; Westberg 1988, s. 403.   
144 Nordh & Lindblom 2003, s. 207f.  
145 Boman 1975, s. 31.  
146 Boman 1975, s. 34.  
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kravet på ett bestämt yrkande, torde detta inte vara möjligt. Trots att 
entreprenören i sin stämningsansökan angett ett, till sitt belopp, bestämt 
yrkande, så kommer det av grunden framgå att yrkandet omfattar flera olika 
käromål. I grunden till yrkandet kommer entreprenören ha åberopat flera 
olika omständigheter som beställaren påstås vara ansvarig för och att dessa 
omständigheter har medfört flera olika hinder i entreprenaden. Vidare 
kommer entreprenören ha åberopat att dessa hinder har inneburit att denne 
har fått vidta flera olika åtgärder, vilkas kostnader omfattas av det yrkade 
beloppet. Kostnaderna för de olika åtgärder som entreprenören genom en 
klumpsumma yrkar ersättning för kommer emellertid anses utgöra flera 
olika käromål. Genom grunden kommer det således framgå att 
entreprenörens yrkande innehåller flera käromål. Detta torde innebära att 
kravet på ett bestämt yrkande inte kan anses vara uppfyllt. Entreprenören 
skulle således inte vinna framgång med sin talan, eftersom domstolen i 
dessa fall är skyldig att förelägga käranden att avhjälpa bristen. Om 
käranden inte följer ett sådant föreläggande ska domstolen avvisa talan. För 
att kravet på ett bestämt yrkande ska anses vara uppfyllt torde entreprenören 
vara tvungen att specificera vilket delbelopp av det totala yrkandet som är 
hänförligt till vilket käromål. Hur långtgående kravet på en sådan 
specificering ska gå är dock inte helt klart. I litteraturen har det framhållits 
att man inte får driva kravet allt för långt. Det har vidare lämnats förslag på 
hur man kan tänka sig att entreprenören delar upp sina käromål. En sådan 
uppdelning anses kunna göras i enlighet med de olika arbetsmoment som 
utförs under entreprenaden.147  
 
För de fall entreprenören inte specificerar sina kostnader, käromål för 
käromål, föreligger det även svårigheter med att avgöra frågor om 
rättegångshinder, så som litis pendens och res judicata. Vidare är det svårt 
att avgöra om domstolen har hållit sig inom den processuella prövningsram 
som uppställs genom kärandens yrkanden och grunder. Det krävs således att 
domstolen vet vad käranden yrkar för varje käromål, för att dom inte ska ges 
över mera än vad käranden har yrkat. Om så skulle ske utgör det ett grovt 
rättegångsfel från domstolens sida.148 
 
Det har även anförts att käranden inte ensidigt kan välja att avstå från kravet 
på ett bestämt yrkande och några undantag från kravet finns inte. 
Entreprenören kommer således vara tvungen att precisera kostnaderna 
käromål för käromål för att dennes talan inte ska avvisas. Om käranden 
verkligen inte kan specificera vilka kostnader som är hänförliga till vilka 
åtgärder får denne helt enkelt gissa sig fram. Domstolen kommer troligtvis 
                                                
147 För enkelhetens skull valde jag att enbart ha ett exempel med merkostnader, talan kan 
likaså avse ett sammanlagt krav på tidsförlängning. 
148 NJA II 1943 s. 741; Nordh 2012, s. 52.  
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inte låta käranden göra ett ”obestämt” yrkande på grund av att denne inte 
kan hålla isär sina olika kostnader som uppkommit under entreprenadens 
gång. I detta stadium i processen kommer således entreprenören ändå få 
specificera kostnaderna, om entreprenören inte vet hur de förhåller sig till 
varandra kommer detta visa sig senare vid sakprövningen i målet.  
 
Beträffande kravet på utförlig grund har det framgått att detta krav innebär 
att kärande måste redogöra för de omständigheter som är av omedelbar 
betydelse för målets utgång. Ett minimikrav gällande denna redogörelse är 
att det ska framgå varför käranden yrkar på ett visst sätt. Detta 
sammanhänger med att svaranden ska veta vad denne har att försvara sig 
mot. Vidare har framförts att kravet på precisering inte får drivas alltför 
långt. Det framhålls att kravet inte ska kunna utnyttjas av en svarande som 
invänder mot att grunderna inte är utförligt angivna medan käranden hävdar 
att de inte kan preciseras ytterligare och det verkar finnas skäl för detta. 
Käranden framförs således inte behöva redogöra för saken in i minsta detalj 
i komplicerade fall.  
 
För att kravet på utförlig grund ska anses vara uppfyllt torde det räcka att 
entreprenören åberopar de specifika avtalsvillkor som denne menar ger rätt 
till ersättning för de yrkade kostnaderna som grund för sin talan. 
Entreprenören får påstå att dessa avtalsvillkor ska uppfattas så att 
ersättningsrätt föreligger också i fall där komplexa orsakssamband 
föreligger och som kan antas ge upphov till uppkomna merkostnader, utan 
att detaljerade orsakssamband måste beskrivas. Om dessa villkor sedan ger 
entreprenören denna rätt är en annan sak. Det är en fråga som ska avgöras 
genom en sakprövning och inte vid en bedömning av om stämningsansökan 
uppfyller de formella kraven. Käranden kommer således att åberopa 
avtalsvillkoren, ansvarsgrundande handlingar på beställarens sida och olika 
hinder som påstås ha uppkommit på grund av dessa handlingar. Vidare 
kommer entreprenören åberopa olika merkostnader som dessa hinder påstås 
ha medfört. Entreprenören kommer emellertid inte beskriva ett 
individualiserat orsakssamband mellan varje enskild ansvarsgrundande 
händelse och uppkommen skada, utan menar att de åberopade 
avtalsvillkoren ändå ger denne rätt till ersättning.  
 
Detta innebär att entreprenören kommer att kunna föra vad vi kan kalla ett 
partiellt global claim. Entreprenören är enligt de processuella reglerna 
tvungen att precisera sina yrkanden käromål för käromål, men kommer inte 
vara tvungen att beskriva händelseförloppet så precist så att varje specifik 
kostnad kan hänföras tillbaka till en enskild omständighet som beställaren 
påstås vara ansvarig för. För att kravet på utförlig grund ska anses uppfyllt 
får det således anses räcka att entreprenören åberopar avtalsvillkoren och 
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påstår att dessa ger entreprenören rätt till ersättning utan att enskilda 
detaljerade orsakssamband måste beskrivas och visas. Om avtalet sedermera 
ska tolkas på detta sätt är en fråga som avgörs genom sakprövning i målet. 
Ett otydligt formulerat avtalsvillkor kan inte hindra entreprenören från en 
rättslig process. Dessa åberopanden torde vara tillräckligt preciserade för att 
svaranden ska kunna avge ett svaromål. I detta fall torde tvisten i första 
hand komma att handla om vad kravet på orsakssamband i de åberopade 
avtalsvillkoren närmare innebär. 
 
Understrykas ska också att parterna inte kan avtala bort dessa processuella 
krav, och detta mot bakgrund av den processuella ogiltighetsprincipen. 
Denna princip innebär att processuella överenskommelser per se är ogiltiga, 
om inte överenskommelsen har stöd i lag.149  
 
Även om kärandens ansökan inte avvisas kvarstår många svårigheter för 
entreprenören innan denne vinner bifall med sin talan. Innebörden av att 
stämningsansökan uppfyller dessa processuella krav är enbart att ansökan 
inte ska avvisas och att tvisten ska tas upp till saklig prövning. Det återstår 
således för entreprenören att visa att denne har rätt till ersättning enligt den 
materiella rätten för att talan ska bifallas.  
 
Domstolen måste således utreda om avtalsvillkoren, som entreprenören 
påstår, ger entreprenören rätt till ersättning för merkostnader på grund av 
hinder utan att entreprenören tydligt beskriver enskilda orsakssamband 
mellan varje enskild händelse på beställarens sida som påstås ha orsakat 
hinder och uppkommen merkostnad. Detta kommer alltså bli en viktig del 
av entreprenörens åberopande. Frågan är sålunda vad det krav på 
orsakssamband som finns i standardavtalet innebär. Beställaren kommer att 
påstå att det enligt avtalet krävs enskilda orsakssamband, medan 
entreprenören kommer att påstå att denne har rätt till ersättning utan 
detaljerat beskrivna orsakssamband. Vad kravet på orsakssamband i det 
åberopade avtalsvillkoret innebär kan troligtvis inte utrönas genom en 
objektiv tolkning.150 Domstolens uppgift blir därför att tolka avtalet mot 
bakgrund av det krav på adekvat kausalitet som finns inom den dispositiva 
skadeståndsrätten. En redogörelse av det civilrättsliga kravet på adekvat 
kausalitet sker i nästkommande kapitel. 

                                                
149 Westberg 2005, s. 355; Maunsbach 2015 s. 100ff.  
150 Se avsnitt 3.6.  
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5 Kravet på adekvat kausalitet i 
dispositiv rätt  

5.1 Allmänna skadeståndsrättsliga 
principer  

Inom skadeståndsrätten finns ett krav på ”adekvat kausalitet”. Detta krav 
innebär att det ska föreligga ett orsakssamband (kausalitet) mellan den 
ansvarsgrundande handlingen och den uppkomna skadan. Vidare ska detta 
orsakssamband ha en viss kvalitet (adekvans). Vad dessa krav närmare 
innebär framgår inte av några lagstadgade regler. Innebörden av dessa krav 
har utvecklats genom allmänna läror, vilka anses ha en vidsträckt 
tillämpning inom skadeståndsrätten.151  
 
Den utomobligatoriska skadeståndsrätten regleras genom 
skadeståndslagen.152 Skadeståndslagen är dock inte tillämplig om det 
föreligger kontraktuella skadeståndsnormer.153 Sådana normer kan 
förekomma i avtal eller i avtalsrättslig lagstiftning. Om det inte finns några 
särskilda kontraktuella skadeståndsnormer motsvarar den kontraktuella 
skadeståndsrätten den utomobligatoriska regleringen.154 Detta innebär att det 
krävs ett orsakssamband mellan den ansvarsgrundande handlingen och den 
uppkomna skadan även i avtalsförhållande. På denna punkt anses det vara 
svårt att hitta några skillnader mellan utom- och inomobligatoriska 
förhållanden.155 

5.1.1 Kausalitet  
Begreppet kausalitet betyder orsakssamband. För att skadeståndsansvar ska 
uppkomma krävs att det föreligger ett orsakssamband mellan den 
ansvarsgrundande handlingen och den skada som käranden yrkar ersättning 
för. Det kan uttryckas som så att handlingen måste vara orsak till skadan, 
eller omvänt, att skadan måste utgöra en följd av handlingen.156 Trots att 
kravet på orsakssamband är det mest grundläggande rekvisitet inom 
skadeståndsrätten har det länge funnits, och finns fortfarande, en betydande 
oklarhet kring vad orsakskravet närmare bestämt innebär. Klart är i alla fall 

                                                
151 Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 1 §, Lexino 2013-05-31.  
152 Skadeståndslag (1972:207).  
153 1 kap. 1 § SkL.  
154 Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 1 kap. 1 §, Lexino 2013-05-31.  
155 Bengtsson, Ullman & Unger 2013, s. 108.  
156 Radetzki 2014, s. 26.  
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att det alltid uppställs ett krav på orsakssamband, såväl i utom- som 
inomobligatoriska förhållanden.157 Det krävs dock inte att den 
ansvarsgrundande handlingen har utgjort huvudorsaken till skadan. 
Skadeståndsskyldighet uppkommer även om handlingen endast varit en 
bidragande orsak.158  
 
Det finns inte mycket rättspraxis rörande kausalitetskravets närmare 
innebörd.159 Frågor kring orsakssamband uppkommer oftast som 
bevisfrågor.160 Kravet på orsakssamband har dock diskuterats åtskilligt i 
doktrinen. När man där analyserar frågor kring kausalitet användas ofta 
begreppen ”tillräcklig betingelse” och ”nödvändig betingelse”. En händelse 
anses vara en tillräcklig betingelse för en annan, om den första enligt 
naturens och samhällets ordning leder till den andra. En händelse anses vara 
en nödvändig betingelse för en annan, om den senare händelsen inte skulle 
ha inträffat om inte den förra inträffat.161 En huvudprincip har ansetts vara 
att en handling utgör orsak till en skada när denna är en nödvändig 
förutsättning för skadan. Om skadan sålunda ändå skulle ha inträffat, anses 
handlingen inte ha orsakat skada. Denna huvudprincip har kommit att kallas 
för betingelseläran. Enligt betingelseläran används följaktligen begreppet 
nödvändig betingelse för att förklara orsakskravets innebörd.162   
 
Vid bedömning av orsakssamband är den utpekade händelsen oftast både 
tillräcklig och nödvändig för att skadan skulle inträffa. Det är när flera 
faktorer kan utpekas som antingen nödvändiga eller tillräckliga som 
problem att påvisa orsaken uppkommer. Detta brukar uttryckas så att det 
föreligger samverkande eller konkurrerande orsaker. Vid samverkande 
orsaker är varje händelse en nödvändig förutsättning för att skadan skulle 
uppkomma, men ingen faktor är i sig tillräcklig för att åstadkomma effekten. 
Detta innebär att skadan inte skulle ha uppkommit om bara en av 
händelserna inträffat. Det fordrades således att alla händelser inträffade för 
att de enligt naturens och samhällets ordning skulle medföra skadan. Vid 
konkurrerande orsaker föreligger flera händelser som var för sig är 
tillräckliga för att skadan skulle uppkomma. Detta innebär således att ingen 
av händelserna är nödvändig, eftersom skadan skulle ha inträffat även utan 

                                                
157 Möjligt undantag från kravet på orsakssamband vid rätten till ersättning för kränkning. 
Se Schultz 2011, s. 465.   
158 Schultz 2011, s. 480; Hellner & Radetzki 2014, s. 187.  
159 Radetzki 2012, s. 145.  
160 Se Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen – en kommentar (1 februari 2014, Zeteo), 
kommentaren till 1 kap. 1 §.  
161 Carlsson 2008, s. 284f.; Radetzki 2012 s. 146; Hellner & Radetzki 2014, s. 185f.; 
Radetzki 2014, s. 26f.  
162 Carlsson 2008, s. 285f.; Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 1 §, Lexino 2013-
05-31. 
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en av händelserna. Vid dessa två förhållanden är således problemet vilka 
som kan hållas ansvariga för den uppkomna skadan.163 
 
Mot bakgrund av dessa ovan redovisade problem har det sedan länge stått 
klart att kravet på att en händelse ska ha varit en nödvändig betingelse för en 
skada för att skadeståndsskyldighet ska uppkomma är ohållbart i vissa 
situationer. För de fall två eller flera händelser var för sig var tillräckliga för 
att utlösa skadan (konkurrerande orsaker) ger detta krav uppenbart orimliga 
resultat. Om betingelseläran skulle tillämpas i sådana situationer skulle det 
innebära att ingen av händelserna anses utgöra orsak till skadan, eftersom 
ingen av dem var nödvändiga.164 Numera anses därför orsaksbegreppet, med 
viss förenkling, innebära att en händelse utgör en orsak till en annan för de 
fall händelsen varit en tillräcklig eller nödvändig betingelse för den andra.165 
 
Viktigt att understryka är också att den fysiskt uppkomna skadan i sig inte 
medför rätt till skadestånd. Det som käranden har rätt att få ersättning för är 
den kostnad, värdeminskning eller inkomstförlust som uppkommit på grund 
av den fysiska skadan. Det krävs således även ett orsakssamband mellan den 
fysiska skadan och den skadelidandes kostnad för att skadeståndsskyldighet 
ska uppkomma.166  

5.1.2 Adekvans  
Förutom ett krav på orsakssamband krävs att orsakssambandet är adekvat. 
En adekvansbedömning ska således företas, vilken innebär en värdering av 
orsakssambandet. Vad kravet på adekvans närmare innebär är dock inte 
riktigt klart. Kravet har uttryckts på flera olika, och sinsemellan motstridiga 
sätt. Det har bland annat formulerats som så att skadan ur skadevållarens 
synvinkel ska ha varit ”förutsebar”, ”sannolik” eller ”i farans riktning”.167 I 
propositionen till skadeståndslagen framhålls att kravet innebär att skadan 
ska ha varit en ”beräknelig och i viss mån typisk följd av det skadegörande 
beteendet”.168 Kravet på adekvans avser att avgränsa skadeståndsansvaret 
till sådana effekter som skadevållaren rimligen bör bära risken för. En 
skadevållare ska inte behöva ta kostnadsansvar för effekter som framstår 
som alltför slumpartade. Det anförs dock att det är svårt att mer specifikt 
formulera vad som är rimligt att en skadevållare hålls ansvarig för. De 
effekter som kan anses vara fullständigt förväntade av handlingen faller 
                                                
163 Andersson 1993, s. 293f.; Carlsson 2008, s. 284f.; Hellner & Radetzki 2014, s. 203.  
164 Carlsson 2008, s. 285f.; Schultz 2011, s. 479f.; Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 2 
kap. 1 §, Lexino 2013-05-31.   
165 Radetzki 2012, s. 146; Radetzki 2014, s. 26f.  
166 Radetzki 2012, s. 145.  
167 Bengtsson, Ullman & Unger 2013, s. 109; Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 
1 §, Lexino 2013-05-31. 
168 Prop. 1972:5 s. 22.  
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överlag innanför ramen för vad som anses vara adekvat, medan fullständigt 
oväntade effekter överlag faller utanför ansvarets gräns. Mellan dessa två 
ytterligheter blir dock bedömningen svårare.169   
 
Adekvansbedömningen utgör en objektiv bedömning. Det spelar således 
ingen roll huruvida skadan framstått som adekvat för skadevållaren eller den 
skadelidande. Utgångspunkten vid bedömningen ska istället vara 
uppfattningen hos en tänkt bedömare, vilken i den svenska doktrinen anses 
ha kunskapen hos en särskilt klok person.170  
 
Adekvansbedömningen har även betydelse vid orsakskravet mellan den 
fysiskt uppkomna skadan och den skadelidandes kostnad. Det krävs att även 
detta orsakssamband är adekvat för att skadeståndsskyldighet för det yrkade 
beloppet ska uppkomma. Detta innebär att skadevållaren kan invända mot 
att den yrkade kostnaden blivit ovanligt hög och att en del av kostnaden 
därför ska anses inadekvat. Det framhålls dock att sådana invändningar 
sällan vinner gehör av domstolen, och att det krävs särpräglade 
omständigheter för att ersättningskravet ska minskas på grund av bristande 
adekvans.171 

5.2 Global claim och adekvat kausalitet  
Adekvat kausalitet krävs således såväl vid utom- och inomkontraktuella 
förhållanden. Av praxis från Högsta domstolen framgår även att de 
kausalitetsbedömningar som sker inom den utomobligatoriska 
skadeståndsrätten också kan tillgripas vid kausalitetsfrågor i 
entreprenadavtal.172 Frågan är då hur kravet på orsakssamband i det 
entreprenadrättsliga standardavtalet kan tolkas mot bakgrund av det ovan 
redovisade. 
 
Vid entreprenader föreligger ofta väldigt komplicerade, invecklade och 
utdragna händelseförlopp. På grund av detta anser entreprenörer att det är 
svårt att visa att en merkostnad eller behov av tidsförlängning beror på ett 
specifikt hinder som beställaren är ansvarig för. Entreprenören vill därför 
föra sin talan som ett partiellt global claim. Entreprenören vill inte behöva 
beskriva vilken ansvarsgrundande handling som har lett till vilket hinder. 
Vidare vill entreprenören inte behöva specificera vilket hinder, och vilken 
vidtagen åtgärd som har lett till vilken uppkommen merkostnad eller behov 

                                                
169 Carlsson 2008, s. 273f.; Se Schultz, Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 1 §, Lexino 2013-
05-31; Hellner & Radetzki 2014, s. 193; Radetzki 2014, s. 30f.  
170 Andersson 1993, s. 101; Radetzki 2012, s. 162f.; Radetzki 2014, s. 31.  
171 Andersson 1993, s. 100f.; Carlsson 2008, s. 313; Radetzki 2012, s. 169f. 
172 NJA 2012 s. 597; Se avsnitt 3.6.  
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av tidsförlängning. Det den svarande beställaren dock vill veta är de mer 
precisa händelseförloppen så att denne kan göra invändningar. Beställaren 
vill till exempel kunna säga att entreprenören inte har gjort vad denne har 
kunnat för att begränsa sin skada och att entreprenören därför inte ska få full 
ersättning. Beställaren vill således veta mer precist vad entreprenören kräver 
ersättning för och vad entreprenören har vidtagit för åtgärder. Om 
entreprenören mer allmänt beskriver vad som har hänt utan att i detalj 
beskriva de specifika orsakssambanden kommer det vara svårt för 
beställaren att göra sådana invändningar.  
 
Frågan är om det civilrättsliga kravet på orsakssamband medger att 
entreprenören beskriver händelseförloppen i entreprenaden i en större helhet 
istället för i enskilda händelseförlopp för varje uppkommet behov av 
tidsförlängning eller merkostnad. Av redogörelsen ovan framgår att det inte 
finns något undantag från kravet på orsakssamband. Kravet på adekvat 
kausalitet gäller både i utom- och inomkontraktuella förhållanden. Frågan 
blir således hur specificerat käranden måste beskriva orsakssambandet för 
att de materiella principerna gällande kravet på orsakssamband ska vara 
uppfyllda.  
 
Av vad som tidigare framgått anses den allmänna utgångspunkten i den 
entreprenadrättsliga litteraturen vara att det fordras ett styrkt orsakssamband 
mellan varje enskild händelse och det hinder som händelsen ger upphov till. 
Motsvarande krav på samband finns också för den tidsförskjutning 
respektive merkostnad som hindret i sin tur medför. I vissa fall anses det 
dock finnas utrymme för undantag ifrån denna individuella syn på 
orsakssambandet. Detta om det föreligger komplexa orsaksförhållanden 
eller om effekterna av flera händelser endast tillsammans anses påverka 
entreprenaden.173 
 
Hur preciserat ett orsakssamband måste beskrivas för att den materiella 
rätten ska anses vara uppfylld har dock inte varit uppe för diskussion inom 
den skadeståndsrättsliga doktrinen och rättspraxis gällande kravet på 
kausalitet är som ovan framkommit en bristvara. Ovan har även framgått att 
det föreligger betydande oklarhet kring vad orsakskravet närmare bestämt 
innebär. Ofta diskuteras kravet på orsakssamband i enkla termer, där en 
handling anses ha lett till en direkt skada, utan att kausalitetskravet närmare 
problematiseras. Undantag är dock de förhållanden som ovan redovisats 
gällande samverkande och konkurrerande orsaker. Vid de fall entreprenören 
önskar att föra sin talan som en partiell global claim är ju dock inte 
huvudproblemet att det föreligger konkurrerande eller samverkande orsaker, 

                                                
173 Se avsnitt 3.5.  
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även om det är mycket möjligt att så gör i det enskilda fallet. 
Huvudproblemet är istället att entreprenören tycker att det är svårt att 
beskriva specifika orsakssamband mellan den ansvarsgrundande handlingen 
och den uppkomna skadan, oavsett om det föreligger konkurrerande eller 
samverkande orsaker.  
 
Vidare påpekas att frågor om orsakssamband ofta uppkommer som 
bevisfrågor. Istället för att mer ingående diskutera utformningen av 
kausalitetskravet framhålls att domstolen oftast använder sig av bevisregler 
för att avgöra om en händelse ska anses ha orsakat en effekt.174 Mot denna 
bakgrund kan man således tänka sig att domstolen inte tar ställning till 
huruvida det civilrättsliga kravet på orsakssamband är uppfyllt genom 
enbart kärandens beskrivning av händelseförloppet, utan avgör frågan om 
orsakssamband anses föreligga genom bevisningen.  
 
Innan frågan om orsakssamband kommer till bevisningen ska emellertid 
orsakssambandet värderas vid adekvansbedömningen. Det är detta krav som 
skär av skadevållarens ansvar för oförutsebara skador. Det kan finnas en risk 
för att de komplicerade och utdragna händelseförlopp som föreligger i 
entreprenader inte anses vara adekvata. Adekvanskravet är dock ett krav i 
väldigt vaga termer och det är svårt att säga huruvida de merkostnader som 
uppkommer under entreprenadtidens gång är en adekvat följd av den 
handling som beställaren är ansvarig för. Det kan vidare ifrågasättas hur en 
domstol ska kunna genomföra denna värdering av orsakssambandet, om 
domstolen inte har ett klart och tydligt händelseförlopp att värdera. Hur ska 
domstolen kunna bedöma om effekten var en rimlig följd av handlingen, om 
det mellan dessa inte finns något specifikt samband? Det torde således vara 
svårt för en domstol att avgöra om en uppkommen kostnad utgör en adekvat 
följd av en ansvarsgrundande handling, om det inte finns ett i detalj mer 
beskrivet orsakssamband däremellan.  
 
En annan möjlighet är att talan vid sakprövningen ogillas därför att 
käranden misslyckats att beskriva ett preciserat orsakssamband. För detta 
talar ett nyligen avgjort hovrättsfall.175 I detta fall hade domstolen att ta 
ställning till en fråga om ersättningsskyldighet och om ett orsakssamband 
ansågs föreligga mellan ett kontraktsbrott och påstådd skada. Hovrätten 
ansåg att den skadelidande inte hade rätt till ersättning på grund av att denne 
inte hade angett på vilket sätt kontraktsbrottet hade gett upphov till den 
åberopade skadan. Käranden hade således inte åberopat tillräckligt 
preciserade rättsfakta för detta och käranden hade inte heller i övrigt 
konkretiserat ett orsakssamband mellan påstådd vårdslöshet och skada. 
                                                
174 Andersson 1993, s. 294f. 
175 Svea hovrätt Mål nr T 490-15.  
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Detta medförde att käranden ansågs ha utformat sin talan på ett sådant sätt 
att den inte kunde leda till skadeståndsskyldighet för svaranden.176  
 
Vidare kan uttalanden i kommentaren till lagen om skiljeförfarande177 ge 
fog för att kärandens talan kan tänkas ogillas på grund av att enskilda 
orsakssamband inte är specificerade. I denna kommentar framhålls att 
skiljenämnden ska sträva efter att de rättsfakta som en part åberopar ges en 
sådan konkretion så att de kan förstås av skiljenämnden och så att motparten 
på ett adekvat sätt kan bemöta påståendena. Skiljenämnden bör förelägga 
parterna att göra behövliga preciseringar, om de rättsfakta som part åberopat 
inte är tillräckligt tydligt angivna. För de fall parten inte gör detta bör denne 
göras uppmärksam på att det kan ”gå ut över hans talan”.178 Med detta torde 
avses att kärandens talan kan komma att ogillas till följd av att grunden inte 
är tillräckligt preciserad. Skiljenämnden anses således inte kunna ta 
ställning till huruvida de civilrättsliga rekvisiten är uppfyllda eller inte, 
vilket kan tänkas vara fallet om käranden inte beskriver de enskilda 
orsakssambanden tydligare och mer specificerat.  
 
Det är sålunda svårt att utröna vad som anses gälla angående kravet på 
orsakssamband och dess precisering. Det finns vissa saker som talar för att 
frågan gällande orsakssamband kommer att avgöras genom bevisningen, 
medan vissa saker talar för att en domstol mycket väl kan tänkas ogilla talan 
på materiell grund till följd av den otydlighet som föreligger angående 
entreprenörens beskrivna händelseförlopp. Rättsläget får således anses som 
oklart. För de fall entreprenörens partiella global claim kommer till 
bevisprövningen diskuteras frågor som då kan tänkas uppkomma i 
nästföljande kapitel. 
 

                                                
176 Svea hovrätt Mål nr T 490-15 s. 6.  
177  Med lagen om skiljeförfarande avses lag (1999:116) om skiljeförfarande. 
178 Se Lindskog, Skiljeförfarande – en kommentar (1 maj 2014, Zeteo), kommentaren till 23 
§.  
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6 Bevisbörda och beviskrav  

6.1 Allmänt om bevisbörda och beviskrav 
En bevisbörderegel anger vem av parterna som ska stå risken för att 
domaren är osäker på, eller inte vet vad som har hänt. En dom får inte 
grundas på ett rättsfaktum som inte har bevisats. Detta innebär att den part 
som åläggs bevisbördan måste bevisa de rättsfakta som denne åberopar som 
grund för sin talan för att vinna målet. Om parten inte lyckas visa åberopade 
rättfakta kommer domstolen således att ogilla talan.179 Bevisbörderegler 
tillämpas bara på rättsfakta, det vill säga då det råder osäkerhet om faktiska 
förhållanden, och inte då en domstol har att ta ställning till svårbedömda 
rättsfrågor. Bevisbörderegler är inte heller tillämpliga på bevisfakta.180 
Bevisbördan för ett visst rättsfaktum kan endast vila på en av parterna.181 
 
Oftast går det inte av lagstiftningen att utläsa vem av parterna som ska bära 
bevisbördan för en viss omständighet.182 Placeringen av bevisbördan 
förklaras och försvaras istället mot bakgrund av olika principer. Under 
senare tid är det tre principer som brukar användas: Den 
handlingsdirigerande teorin, osedvanlighetsteorin och 
bevissäkringsteorin.183 Hur dessa tre principer förhåller sig till varandra är 
dock oklart, det finns inget prejudikat som klargör detta. Det går således inte 
med ledning av praxis att avgöra vilken av principerna som ska tillämpas i 
första hand. 184 Heuman framhåller att frågan om bevisbördans placering får 
avgöras efter en avvägning av de skäl som talar för och emot att lägga 
bevisbördan på käranden respektive svaranden.185 
 
Att en part bär bevisbördan för en viss omständighet säger dock ingenting 
om hur stark bevisning denne måste förebringa för att omständigheten ska 
anses bevisad och således ligga till grund för domen.186 I svensk rätt råder 
det enighet om att beviskravet i tvistemål som huvudregel är ”styrkt/visat”, 

                                                
179 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 79; Lindell 2012, s. 536; Westberg 2013, s. 371; 
Borgström: [Rättegångsbalk (1942:740), kommentaren till 35 kap. 1 § not 1372].  
180 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 77; Borgström: [Rättegångsbalk (1942:740), 
kommentaren till 35 kap. 1 § not 1372]. 
181 Nordh 2011, s. 25.  
182 Se Fitger m.fl., Rättegångsbalken (oktober 2015, Zeteo), kommentaren till 35 kap. 1 §.  
183 Westberg 2004, s. 744; Borgström: [Rättegångsbalk (1942:740), kommentaren till 35 
kap. 1 § not 1372]; För vidare läsning se Westberg 2004; Heuman 2005; Ekelöf, Edelstam 
& Heuman 2009. 
184 Westberg 2013, s. 379.  
185 Ekelöf, Edelstam & Heuman, s. 95.  
186 Se Fitger m.fl., Rättegångsbalken (oktober 2015, Zeteo), kommentaren till 35 kap. 1 §. 
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ett högt sannolikhetskrav.187 Vid generella svårigheter att bevisa ett påstått 
förhållande, således inte enbart vid svårigheter i det enskilda fallet, kan en 
sänkning av beviskravet emellertid anses motiverad.188 Bevisbörderegeln 
blir ofta avgörande för utgången i målet, om ett högt beviskrav riktas mot en 
av parterna, eftersom det är svårt att helt och hållet styrka ett rättsfaktum. 
Om en part bär en tung bevisbörda innebär det således en stor fördel för 
motparten.189 
 
Det är även möjligt att underlåta att tillämpa en bevisbörderegel och istället 
grunda domen på det av parternas konkurrerande påstående som är det mest 
sannolika. Denna metod kallas överviktsprincipen och innebär således att 
den part som har lyckats göra sina påståenden mer sannolika än den andra 
partens vinner målet. Minsta lilla sannolikhetsövervikt räcker för att den ena 
partens version ska ligga till grund för utgången i målet. I Högsta 
domstolens praxis är det dock svårt att finna stöd för en tillämpning av 
denna princip i svensk rätt.190   
 
Slutligen ska framhållas att frågor om bevisbördans placering och 
beviskravets höjd anses utgöra civilrättsliga frågor. Detta innebär att det är 
möjligt för parter att avtala om bevisbörda och beviskrav vid dispositiva 
rättsförhållanden.191   

6.2 Bevisbörda och beviskrav i 
skadeståndsmål  

I skadeståndsmål anses det vara den skadelidande som normalt har att 
bevisa de omständigheter som grundar skadeståndsskyldighet.192 Den 
skadelidande ska sålunda bevisa att det föreligger en ansvarsgrundande 
handling eller underlåtenhet, att det har uppstått en skada samt att det 
föreligger ett samband mellan handlandet eller underlåtenheten och skadan. 
Dessa förutsättningar som måste vara uppfyllda för att 
skadeståndsskyldighet ska uppkomma kan bestå av flera faktiska 

                                                
187 NJA 1993 s. 764; Carlsson 2008, s. 436f.; Lindell 2012, s. 538; Radetzki 2012, s. 212; 
Westberg 2013, s. 386; Borgström: [Rättegångsbalk (1942:740), kommentaren till 35 kap. 1 
§ not 1372]. 
188 Heuman 2005, s. 76; Carlsson 2008, s. 436f.; Diesen 2012, s. 297f.  
189 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 94.  
190 Heuman 2005, s. 45; Nordh 2011, s. 78; Westberg 2013, s. 373.  
191 Westberg 2004, s. 744; Nordh 2011, s. 79.  
192 NJA 1960 s. 330; NJA 1966 s. 497; NJA 1968 s. 205; NJA 1977 s. 281; Nordh 2011, s. 
105; Radetzki 2012, s. 214; Borgström: [Rättegångsbalk (1942:740), kommentaren till 35 
kap. 1 § not 1372]; Se Fitger m.fl., Rättegångsbalken (oktober 2015, Zeteo), kommentaren 
till 35 kap. 1 §. 
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förhållanden. För varje sådan faktisk omständighet måste bevisskyldigheten 
prövas.193  

6.2.1 Ansvarsgrundande faktor  
För att skadeståndsansvar ska uppkomma fordras att det föreligger en 
handling eller underlåtenhet som har förorsakat skadan. Denna handling 
eller underlåtenhet måste bli föremål för bevisprövning. Som huvudregel 
anses det vara den skadelidande som har att bevisa att det föreligger en 
ansvarsgrundande handling eller underlåtenhet. Vid skadestånd i 
kontraktuella förhållanden finns dock undantag från denna huvudregel, vilka 
innebär att bevisbördan för den ansvarsgrundande faktorn läggs på den 
presumtive skadevållaren.194 
 
Det vanligaste undantaget är då någon enligt avtal har annans egendom i sin 
besittning. I sådant fall uppkommer ersättningsansvar för skada som 
uppstått på egendomen under den tid egendomen varit i den andres 
besittning, om inte besittaren kan visa att skadan uppstått under sådana 
förhållanden att denne inte kan anses ha varit försumlig. Den utpekade 
skadevållaren presumeras således ha orsakat skadan genom vårdslöst 
handlande eller underlåtenhet.195 Utöver besittningsfallen framförs det vara 
svårt att hitta anledningar för en omkastad bevisbörda när det gäller den 
ansvarsgrundande handlingen.196 Det anses dock att om den presumtive 
skadevållaren har de bästa förutsättningarna att säkerställa bevisning om att 
denne inte vållat skadan utgör det ett skäl för att lägga bevisbördan på den 
utpekade skadevållaren. Den som utfört den skadegörande handlingen anses 
i allmänhet ha lättare att framlägga bevisning om sitt handlande.197  

6.2.2 Skada  
Rätt till skadestånd förutsätter även att det har uppstått en skada. På samma 
sätt som ovan anses huvudprincipen vara att bevisbördan ligger på den 
skadelidande parten som dels har att bevisa att det har uppkommit en skada, 
dels skadans omfattning och värde. Många gånger kan det vara svårt för den 
skadelidande att exakt bevisa omfattningen av en skada, speciellt vid 
beräkningen av dess ekonomiska värde. Den skadelidande erhåller därför i 

                                                
193 Nordh 2011, s. 106.  
194 Nordh 2011, s. 106f.  
195 NJA 1983 s. 617; NJA 1991 s. 481; NJA 1999 s. 197; Westberg 2004, s. 753; Nordh 
2011, s. 108; Diesen 2012, s. 276f.  
196 Nordh 2011, s. 109.  
197 Heuman 2005, s. 319, 322.  
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vissa situationer en bevislättnad, och i vissa fall föreligger även en omkastad 
bevisbörda.198   
 
Om det är fråga om uppskattning av en inträffad skada och full bevisning 
om skadan inte alls eller endast med svårigheter kan föras, får rätten 
uppskatta skadan till skäligt belopp.199 Inom doktrinen är det omdiskuterat 
vad denna bestämmelse innebär. Vissa menar att bestämmelsen egentligen 
bara innebär att den skadelidande har rätt till en bevislättnad i dessa 
situationer. Den skadelidande måste således fortfarande lägga fram 
tillräckligt med bevisning så att det lägre beviskrav som anses föreligga är 
uppfyllt. Det framförs att den bevislättnad som kan ges med stöd av denna 
bestämmelse i vissa fall kan innebära att en sannolikhetsövervikt är 
tillräcklig.200 Andra menar att bestämmelsen innebär att en domstol får göra 
en fri uppskattning av skadans värde och bestämma vad som utgör ett 
skäligt skadestånd mot bakgrund av omständigheterna i målet, för de fall 
den skadelidande lyckats övertyga domstolen om att det inte går att föra full 
bevisning om skadans värde.201 Mot bakgrund av bestämmelsens 
ordalydelse torde den senare innebörden av bestämmelsen passa bäst 
överens med textens språkliga lydelse.202 Bestämmelsen är inte tillämplig på 
frågan om orsakssamband eller om skada över huvud taget uppkommit.203  
 
Frågan om skadans omfattning har även i vissa fall lett till omkastad 
bevisbörda. Så har skett i fall då skadans värde varit beroende av framtida 
förhållanden. Vid dessa förhållanden har syftet med ersättningsreglerna 
utgjort en grund för att kasta om bevisbördan till förmån för den 
skadelidande. För de fall den skadelidande kan visa att det har uppkommit 
en kostnad som annars inte skulle funnits anses skadan motsvara kostnaden, 
om inte svaranden gör sannolikt att skadan skulle blivit mindre. Det rör sig 
således om en presumtionsregel som innebär en omkastad bevisbörda för 
skadans storlek.204 Högsta domstolens bedömning i dessa fall utgår ifrån att 
det föreligger betydande bevissvårigheter för den skadelidande, vilka skulle 
kunna leda till att denne inte vinner bifall för ett befogat yrkande om ett 
högt beviskrav uppställs. Syftet med reglerna skulle sålunda inte 
tillgodoses.205  
 

                                                
198 Nordh 2011, s. 110.  
199 35 kap. 5 § RB.  
200 Heuman 2005, s. 84; Nordh 2011, s. 110; Lindell 2012, s. 468.  
201 Lindblom 1993, s. 328; Azelius & Kjellander 2011, s. 584; Westberg 2013, s. 389.  
202 Egen kommentar. 
203 Heuman 2005, s. 292f.; Hellberg 2014, s. 274; Se Fitger m.fl., Rättegångsbalken 
(oktober 2015, Zeteo), kommentaren till 35 kap. 1 §. 
204 NJA 1991 s. 625; NJA 1992 s. 58; Westberg 2004, s. 746; Nordh 2011, s. 111.  
205 Heuman 2005, s. 163f. 
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Slutligen så framhålls det att om en skadebedömning är beroende av 
hypotetiska resonemang, vilket ofta torde vara fallet, är det vanligen inte 
möjligt att framlägga full bevisning kring skadan och dess omfattning. Detta 
innebär att den skadelidande måste erhålla en bevislättnad för att kunna 
vinna bifall. Mot denna bakgrund framförs att för de fall den skadelidande 
kan styrka att den ansvarsgrundande handlingen har orsakat negativa 
konsekvenser för denne, torde det kunna utlösa en presumtionsregel. 
Presumtionsregeln innebär att skadan anses motsvara den bevisade effekten, 
om inte den skadeståndsskyldige kan bevisa att så inte är fallet.206   

6.2.3 Orsakssamband  
Till sist krävs ett orsakssamband mellan den ansvarsgrundande faktorn och 
den uppkomna skadan för att skadeståndsskyldighet ska uppkomma. I likhet 
med de andra förutsättningarna för skadeståndsansvar är det den 
skadelidande som anses ha bevisbördan för att ett orsakssamband föreligger 
mellan den ansvarsgrundande handlingen och den uppkomna skadan. Likaså 
vad gäller kravet på orsakssamband anses utgångspunkten vara att den 
skadelidande ska styrka ett sådant förhållande. Således föreligger det 
beviskrav som normalt fordras i tvistemål. Det kan dock vara svårt för den 
skadelidande att förebringa fullständig bevisning i fråga om orsakssamband 
mellan ett visst handlande och en uppkommen skada. Detta har lett till att 
domstolen i vissa situationer medger den skadelidande en bevislättnad 
avseende kravet på orsakssamband.207 Det hävdas att man genom 
bevisreglerna kan undvika att ta ställning till den närmare utformningen av 
orsaksrekvisitet, eftersom det är lättare att gradera beviskravet än 
kausalitetskravet.208 
 
Den skadelidande kan således i vissa fall åtnjuta en bevislättnad beträffande 
kravet på orsakssamband. För de fall det anses föreligga särskilda 
svårigheter att framlägga fullständig bevisning om att andra skadeorsaker 
har varit uteslutna har den skadelidande inte ansetts behöva styrka 
förhållandena. I dessa fall har kravet formulerats som att det vid betraktande 
av samtliga omständigheter ska framstå som klart mera sannolikt att 
orsaksförloppet varit det som den skadelidande påstått än något av de 
sakförhållanden som svaranden åberopat utgjort skadeorsaken.209 Som 
framhållits ovan krävs att det föreligger generella svårigheter att framlägga 
en fullständig bevisning för att den skadelidande ska erhålla en bevislättnad. 

                                                
206 Nordh 2011, s. 112.  
207 Heuman 2005, s. 79; Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 130; Nordh 2011, s. 113; 
Diesen 2012, s. 300; Hellner & Radetzki 2014, s. 189; Radetzki 2014, s. 29.  
208 Andersson 1993, s. 294f.  
209 NJA 1981 s. 622; NJA 1991 s. 481; NJA 1993 s. 764; Heuman 2005, s. 79; Nordh 2011, 
s. 113; Hellner & Radetzki 2014, s. 190f.  
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Svårigheterna får således inte bero på omständigheterna i det enskilda 
fallet.210  
 
Bevislättnadsregeln innebär att kärandens påstående om hur skadan har 
orsakats ska framstå som en klart mera sannolik skadeorsak än den händelse 
som åberopats av svaranden. Vidare fordras att det vid betraktande av 
samtliga omständigheter framstår som sannolikt i sig att skadan har orsakats 
på det sätt som käranden påstår. Särskilda bevissvårigheter framförs kunna 
vara att skadan uppkommit mycket snabbt eller i samband med en helt 
oväntad olycka. Även det att skadan uppkommit successivt under lång tid 
kan anses medföra betydande svårigheter.211 Vidare är det möjligt för den 
skadelidande att erhålla en bevislättnad om det föreligger typiska 
förhållanden som medför sämre förutsättningar för parten att på förhand 
eller i efterhand säkra bevisning. Det faktum att orsakssammanhangen är 
särskilt svåröverskådliga och komplicerade utgör även skäl för bevislättnad. 
Exempel på sådana förhållanden från praxis är frågor som rör tekniskt 
vetenskapliga problem eller föroreningar genom miljögifter och liknande.212 
I dessa fall har Högsta domstolen ansett att bevissvårigheterna är så svåra att 
det inte ens är faktiskt möjligt att presentera en fullständig bevisning.213  
 
En annan omständighet som enligt praxis kan utgöra skäl för bevislättnad 
gällande orsakssamband i skadeståndsmål är om bevissvårigheterna är så 
pass betungande att det skydd som den materiella ersättningsregeln avser att 
ge den skadelidande blir illusorisk om den skadelidande inte ges en 
bevislättnad. Detta har sedermera lett till att domstolen har sänkt beviskravet 
till ”klart mera sannolikt”. Bevisbördan har således fortfarande åvilat den 
skadelidande.214 I NJA 1991 s. 481 var den part som erhöll bevislättnaden 
en konsument, men det har framhållits att Högsta domstolens motivering är 
utformad på så sätt att en sådan lättnad kan medges även för andra 
subjekt.215  
 
Vidare har frågan angående orsakssamband varit uppe för bedömning i ett 
antal immaterialrättsliga fall, och då gällande orsakssamband mellan intrång 
och uppkommen skada. Domstolen har i dessa fall inte uppställt ett krav på 

                                                
210 Nordh 2011, s. 114f.; Lindell 2012, s. 552f. 
211 Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 130; Nordh 2011 s. 118; Radetzki 2012, s. 221f.; 
Radetzki 2014, s. 29.  
212 NJA 1981 s. 622; NJA 1982 s. 421; Nordh 2011, s. 113.  
213 Heuman 2005, s. 79; Nordh 2011, s. 115.  
214 NJA 1991 s. 481; Westberg 2004, s. 746; Nordh 2011, s. 116.  
215 Westberg 2004, s. 746; Se NJA 1992 s. 58, vilket rörde en tvist mellan två näringsidkare 
och där domstolen beslutande om en bevisbördeomkastning för att skadeståndsregelns 
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angående skadans omfattning och inte bevisbördan angående orsakssambandet. Skadans 
omfattning var även beroende av framtida förhållanden.  
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att kärandebolagen skulle styrka kausalitet mellan varje enskilt intrång i 
ensamrätten och varje uppkommen skada till följd av detta intrång. I dessa 
fall har domstolen istället presumerat att skada har uppkommit om den 
skadelidande har kunnat styrka att intrång har skett. Käranden har således i 
dessa fall befriats från en betungande utredningsskyldighet gällande 
enskilda orsakssamband. När domstolen har presumerat att skada har 
uppkommit på grund av intrången, har denna sammanlagda skada sedan 
uppskattats genom en skälighetsbedömning med stöd av 35 kap. 5 § RB.216 
Dessa fall kan anses ge fog för att enskilda orsakssamband inte alltid 
behöver styrkas för att skadeståndsskyldighet ska uppkomma, utan det är 
möjligt att domstolen kan se en talan som en sammanlagd helhet. Det 
framgår inte av några domskäl varför domstolen i dessa fall valde att handla 
på detta sätt. Det kan dock antas att domstolen ansåg att dessa ensamrätter 
hade ett särskilt skyddsvärt intresse, vilket medförde den fördelaktiga 
bedömningen för innehavarna av ensamrätterna.217  
 
Slutligen framhålls även att det inte finns någon anledning till att göra 
någon skillnad gällande beviskravet på orsakssamband beroende på om det 
anspråk som den skadelidande gör gällande är utomobligatoriskt eller 
grundas på avtalsbrott. Samma beviskrav ska således gälla i inom- som 
utomobligatoriska förhållanden.218  

6.3 Global claim och bevisfrågor  
I mål rörande skadestånd anses således den gällande huvudregeln vara att 
det är den skadelidande som har att visa alla de omständigheter som måste 
föreligga för att skadeståndsskyldighet ska uppkomma. I den 
entreprenadrättsliga litteraturen råder det även samstämmighet kring att det 
är entreprenören som har bevisbördan för alla de omständigheter som måste 
vara uppfyllda för att denne ska ha rätt till tidsförlängning eller ersättning 
för merkostnader. Detta mot bakgrund av att entreprenören enklast och 
billigast kan säkra bevisning kring de omständigheter som ska föreligga för 
att denna rätt ska uppkomma.219  
 
Enligt bevissäkringsteorin talar mycket för att bevisbördan bör läggas på 
entreprenören. Det är entreprenören som har störst möjlighet att säkerställa 
tillförlitlig bevisning redan då ett hinder i entreprenaden uppkommer. 
Mycket talar för att en tvist inte ens kommer att uppkomma om 

                                                
216 NJA 1984 s. 34; NJA 2000 s. 325; Svea hovrätt Mål nr T 8086-11; Hellberg 2014, s. 
275f.; Runesson 2014, s. 200f.  
217 Egen kommentar.  
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entreprenören löpande dokumenterar vad som sker under entreprenadens 
gång och även löpande kontaktar beställaren för att informera denne om 
hinder och konsekvenserna av dessa. Genom att placera bevisbördan på 
entreprenören, och således pressa denne till att löpande dokumentera och 
underrätta beställaren om händelser i entreprenaden, kan bevisbördan på 
detta sätt få en tvisteförebyggande verkan. Om det ändå uppkommer en tvist 
mellan parterna kommer dessa handlingar att utgöra en mycket bra 
bevisning.220 Entreprenören är också den som har bäst möjlighet att skriva 
ner alla händelseförlopp och allt som händer i entreprenaden på grund av ett 
visst hinder, eftersom denne får anses ha bäst planmässig kontroll över 
entreprenaden.221 Entreprenören har till och med skyldighet enligt de 
allmänna bestämmelsernas att föra dagbok, i vilken denne ska nedteckna 
omständigheter av betydelse för entreprenaden.222  
 
Framhållas ska dock att entreprenörens ensidiga dokumentation inte anses 
utgöra någon tillförlitlig bevisning, om motparten inte har godkänt skriften 
eller getts möjlighet att påverka utformningen av den. Entreprenören kan ha 
gjort felaktiga eller ofullständiga observationer och entreprenörens intresse 
kan ha varit inriktat på vissa skilda förhållanden, vilket leder till att 
dokumentationen ofta blir subjektiv. Mot bakgrund av att en sådan 
utredning anses ha ett lågt bevisvärde framförs att man inte kan bygga en 
bevisskyldighet på en parts dokumentationsskyldighet, men att partens 
noteringar kan få ett visst bevisvärde i den mån de åberopas.223 Det kan 
således ifrågasättas om den dokumentationsskyldighet i form av upprättande 
av dagbok som entreprenören har kan anses medföra att bevisbördan bör 
läggas på entreprenören. Enligt denna bestämmelse är det enbart 
entreprenören ensamt som har att upprätta dagbok. Det framgår inte av 
avtalet att dagboken sedan ska sändas till beställaren för godkännande eller 
kommentar. Noteringar som entreprenören är skyldig att göra enligt avtalet 
torde således inte utgöra en omständighet som man ensamt kan bygga en 
bevisskyldighet på.  
 
Vidare är frågan vad entreprenören har att bevisa. Kommer domstolen vid 
bevisningen se entreprenörens talan som en helhet (partiellt global claim) 
eller kräva att enskilda orsakssamband ska visas. Mot bakgrund av ovan 
redogörelse av det civilrättsliga orsakssambandet är det oklart vad det 
civilrättsliga kravet på orsakssamband egentligen innebär. Hur en domstol 
kommer att se på det vid bevisningen är således inte klart. De ovan 
redovisade immaterialrättsliga fallen talar dock för att domstolen kommer 

                                                
220 Johansson 2007, s. 102.   
221 Jfr Heuman 2005, s. 331.  
222 AB 04 Kap. 3 § 13.  
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att se entreprenörens talan som en helhet. I dessa fall sa domstolen 
uttryckligen att intrången var för sig inte visade på uppkommen skada, men 
om man såg på intrången tillsammans ansåg domstolen att en skada 
uppkommit för innehavaren av ensamrätten.224 Likt vad som anses gälla i 
den engelska rätten vid global claim torde således entreprenören behöva visa 
att händelser för vilka beställaren ansvarar har lett till hinder i entreprenaden 
och att dessa hinder har medfört ett behov av tidsförlängning och uppkomna 
merkostnader. Vidare måste entreprenören visa på omfattningen av 
tidsförlängningen och de uppkomna kostnaderna.225 Domstolen tar således 
ställning till om alla omständigheter tillsammans kan anses ha lett till de 
uppkomna effekterna.  
 
Beträffande den ansvarsgrundande handlingen torde det dock vara tänkbart 
att bevisbördan läggs på beställaren. Av kommentaren till 
hindersbestämmelsen framgår nämligen att vägledning kan hämtas från den 
praxis som utvecklats inom köprätten beträffande kontrollansvar vid 
bedömningen av beställarens ansvar. Bevisbördan vid kontrollansvar enligt 
köprätten placeras på den person vars ansvar görs gällande. Detta för att 
skärpa ansvaret till att närma sig ett strikt ansvar.226 Inom den 
entreprenadrättsliga litteraturen framförs även detta vara syftet med att 
kravet på vårdslöshet numera är borttaget i hindersbestämmelsen. 
Beställarens ansvar ska närma sig ett strikt ansvar. Det borde således räcka 
att entreprenören åberopar (och visar) den omständighet på beställarens sida 
som enligt entreprenören påstås ha orsakat hindret, sedan är det beställaren 
som får visa att denna handling ligger utanför dennes kontroll. Om 
beställaren inte kan bevisa detta anses denne ansvarig för handlingen. På 
detta sätt utlöser således kontrollansvaret en presumtion för att de 
handlingar som kan tillskrivas beställaren anses ligga inom dennes kontroll. 
Framhållas ska dock att det av litteraturen framgår att det råder betydande 
oklarhet kring vad hänvisningen till det köprättsliga kontrollansvaret 
närmare bestämt innebär.  
 
Frågan är sedan om entreprenören kan erhålla några bevislättnader gällande 
orsakssambandet. Om det krävs att entreprenören ska styrka orsakssamband 
vid ett partiellt global claim, torde det vara väldigt svårt för entreprenören 
att vinna bifall med sin talan, oavsett om det ska styrkas som en helhet eller 
som enskilda orsakssamband. Entreprenören måste bevisa att det behov av 
tidsförlängning och den merkostnad som uppstått inte skulle ha uppkommit 
om de hinder som beställaren kan göras ansvarig för hade uteblivit. Det är 

                                                
224 NJA 1984 s. 34; Svea hovrätt Mål nr T 8086-11 s. 10.  
225 Se avsnitt 2.2.  
226 Heuman 2005, s. 323.  
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sålunda frågan om att jämföra ett verkligt händelseförlopp med ett 
hypotetiskt.  
 
För att entreprenören ska erhålla bevislättnader måste det för det första 
anses föreligga generella genuina bevissvårigheter. Det får inte enbart röra 
sig om bevissvårigheter i det enskilda fallet. För det andra måste det 
föreligga särskilda svårigheter att framlägga en fullständig bevisning om att 
andra skadeorsaker varit uteslutna. Det krävs således att händelseförloppet i 
sig är omtvistat, vilket alltid torde vara fallet. Om beställaren ansåg att det 
var så som entreprenören påstår skulle ju entreprenören inte behöva bevisa 
det händelseförlopp som denne menar föreligger. Vidare så fordras att det 
föreligger särskilda svårigheter att framlägga en fullständig bevisning. Om 
så är fallet har kravet härvid i vissa fall formulerats så att det vid betraktande 
av samtliga omständigheter ska framstå som klart mera sannolikt att 
orsaksförloppet varit det som den skadelidande påstått än något av de 
sakförhållanden som den skadelidandes motpart åberopat utgjort 
skadeorsaken.  
 
Frågan är således om det vid dessa entreprenadtvister allmänt sett kan anses 
föreligga så komplicerade och svåröverskådliga händelseförlopp som 
därmed ger entreprenörer rätt till en bevislättnad gällande orsakssambandet. 
Det torde vara svårt att medge en sådan bevislättnad när det gäller en tvist 
mellan två lika starka näringsidkare, även om det av redogörelsen ovan 
framgår att det även borde kunna ske bevislättnader för de fall tvisten rör två 
näringsidkare. I de ovan redovisade fallen där en bevislättnad har medgivits 
har den part som erhållit denna lättnad ofta varit en konsument i förhållande 
till en näringsidkare. Konsumenten har då ansetts vara i en underlägsen 
position, speciellt kunskapsmässigt. En sådan position kan entreprenören 
inte anses ha. Entreprenören torde vara den av parterna som har mest 
kunskap om entreprenadarbetena. Entreprenören har mycket stora 
möjligheter att säkra bevisning löpande, även om det ofta är väldigt 
invecklade händelseförlopp som i allmänhet kan tänkas gripa in i och 
påverka varandra. Vanligt förekommande är även att stat eller kommun är 
beställare och entreprenören en stor näringsidkare. Detta förhållande torde 
dock inte ha någon betydelse för entreprenörens möjligheter till 
bevislättnad. Entreprenören borde vara mycket mer insatt i entreprenaden än 
beställaren och ha mycket mer kunskaper om entreprenadarbetenas 
fortlöpande även i dessa fall.   
 
Något som även talar emot att entreprenören kan erhålla en bevislättnad på 
grund av att det anses föreligga generella betungande bevissvårigheter är ett 
nyligen avgjort hovrättsfall. Fallet gällde skadestånd i en entreprenadtvist 
och domstolen uttalade att det inte fanns skäl att tillämpa ett lägre beviskrav 
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gällande orsakssambandet i detta mål än det som i allmänhet gäller i 
tvistemål. Domstolen ansåg således att det inte förelåg särskilda svårigheter 
att förebringa full bevisning i det fallet.227 Av den entreprenadrättsliga 
litteraturen framgår dock att entreprenören åtminstone måste styrka ett 
uppkommet hinder, men att beviskravet annars inte är lika ”kategoriskt”. 
Detta torde kunna tolkas som att det förekommer bevislättnader avseende de 
andra omständigheterna som måste vara uppfylla för att rätt till 
tidsförlängning eller ersättning för merkostnader ska uppkomma. Denna 
litteratur är dock uppbyggd opublicerade på skiljedomar, vilka jag inte har 
möjlighet att ta del av.  
 
Ett annat skäl för bevislättnad är att syftet med hindersbestämmelsen blir 
illusoriskt om inte entreprenören beviljas en bevislättnad. Syftet med 
bestämmelsen torde vara en riskfördelning mellan beställaren och 
entreprenören beträffande vilken av parterna som ska stå risken för att vissa 
händelser inträffar under entreprenaden och som påverkar den i någon mån. 
Antingen genom att merkostnader eller tidsförskjutning uppkommer. Enligt 
hindersbestämmelsens första punkt är beställaren ansvarig för hinder som 
beror på beställaren eller något förhållande på dennes sida. Vid sådana 
hinder har entreprenören rätt till tidsförlängning och ersättning av 
merkostnader. Syftet med bestämmelsen kan således anses vara att ge 
entreprenören mer tid och ersättning för omständigheter som kan hänföras 
till beställaren. Entreprenören ska sålunda inte bära ansvar för sådana 
omständigheter. På grund av de komplexa händelseförlopp som ofta 
föreligger i en entreprenad kan det krävas att entreprenören beviljas en 
bevislättnad för att syftet med avtalsbestämmelsen inte ska bli illusoriskt. 
Om en sådan lättnad inte medges är det troligt att entreprenören aldrig 
kommer att få full ersättning och det behov av tidsförlängning som faktiskt 
har uppkommit till följd av hindret. Entreprenörens möjligheter till detta 
skulle således vara mycket små, illusoriska. Av den entreprenadrättsliga 
litteraturen framgår till och med att beställaren ofta räknar med att 
entreprenören inte kommer att klara av bevisbördan för att erhålla full 
ersättning eller det behov av tidsförlängning som faktiskt uppkommit på 
grund av hindret.228  
 
Det framförs dock att det finns problem med en sådan ändamålsstyrd 
bevisregel. Det är inte alltid så enkelt att fastslå vilket syfte en 
avtalsbestämmelse har. Ett avtalsvillkor kan många gånger utgöra en 
kompromiss mellan båda parters intressen, vilket framgår är fallet vid de 
entreprenadrättsliga standardavtalen. Det kan också vara svårt att säga att en 
parts intressen skulle ha en sådan särskild skyddsvärd karaktär så att de bör 
                                                
227 Svea hovrätt Mål nr T 10302-14.  
228 Johansson 2007, s. 275.  
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sättas före den andra partens intressen.229 Detta torde ofta vara fallet då 
villkoret utgör en del av ett avtal mellan två jämnstarka parter.  
 
För entreprenörens del skulle det vara önskvärt med en presumtion 
beträffande orsakssambandet mellan hindret och de konsekvenser som detta 
har lett till, liknande den som har uppställts i de ovan redovisade 
immaterialrättsliga fallen. Om entreprenören således kan styrka att ett hinder 
som beställaren kan hållas ansvarig för har uppstått så presumeras en skada 
(behov av tidsförlängning/merkostnader) ha uppkommit. Denna skada kan 
sedan skälighetsuppskattas med stöd av 35 kap. 5 § RB.  
 
Vid läsning av den entreprenadrättsliga doktrinen kan det uppfattas som att 
en sådan presumtion och efterföljande uppskattning förekommer i 
skiljedomar. Det verkar som att entreprenören i princip enbart behöver 
styrka att ett hinder har uppkommit. Om entreprenören lyckas med detta 
framstår det som att skiljenämnder sedan är villiga att uppskatta den 
tidsförlängning som det anses finnas ett behov av på grund av hindret och de 
merkostnader som kan anses uppkomma. Denna uppskattning framhålls 
företas mot bakgrund av skiljemännens egna erfarenhetssatser. Det framstår 
således som att nämnden presumerar att behov av tidsförlängning eller 
merkostnader har uppkommit om entreprenören kan styrka att ett hinder har 
uppstått. Anledningen till detta anses vara att det vid entreprenader i 
allmänhet föreligger mycket komplexa orsakssamband då entreprenören har 
att styrka de konsekvenser som ett hinder har medfört samt de kostnader och 
behov av tidsförlängning som uppstått på grund av dessa konsekvenser.230 
Det framhålls dock att de belopp som entreprenören erhåller ofta utsätts för 
långtgående jämkningar. Entreprenören erhåller sålunda enbart en mycket 
liten del av det från början yrkade beloppet.231 Detta är emellertid baserat på 
opublicerade skiljedomar, vilka jag som ovan har framhållits inte har 
tillgång till. Det får anses tveksamt om en domstol kommer att behandla 
entreprenörens krav på samma sätt och vara lika generös mot entreprenören 
angående vad denne har att bevisa. Som tidigare påpekats rör det sig oftast 
om en tvist mellan två jämnstarka parter och det torde därför kunna krävas 
att entreprenören kan visa ett orsakssamband mellan hinder och skada, 
åtminstone med ett sänkt beviskrav. Understrykas ska även att innehavaren 
av ensamrätterna i de immaterialrättsliga fallen kan anses vara särskilt 
skyddsvärd. En entreprenör torde inte inta en liknande ställning.  
 
Angående skadans omfattning och dess värde torde dock detta kunna 
uppskattas genom en skälighetsbedömning med tillämpning av 35 kap. 5 § 
                                                
229 Westberg 2004, s. 747f.  
230 Se avsnitt 3.3.2 och 3.4.2.   
231 Samuelsson 2011, s. 196.  
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RB. Denna bestämmelse är inte tillämplig på orsakssambandet och det krävs 
också att den skadelidande har visat att en skada har uppstått för att en 
skälighetsuppskattning ska äga rum. Det är dock möjligt att skada 
presumeras ha uppkommit för de fall entreprenören kan visa att hinder i 
entreprenaden har uppstått enligt diskussionen ovan.  
 
Vidare beträffande tidsförlängningens och merkostnadernas omfattning 
skulle man kunna tänka sig att beställaren bär den ”falska bevisbördan”. Om 
entreprenören lägger fram sin bevisning gällande dessa krav, således en tids- 
och kostnadsredovisning kan dennes behov av tidsförlängning och 
kostnader på grund av hinder anses bevisade. Det är sedan upp till 
beställaren att lägga fram bevisning och styrka sina invändningar mot dessa 
beräkningar för att tid eller belopp ska dras bort från det totala yrkandet. För 
ett sådant synsätt talar ett nyligen avgjort hovrättsfall. I detta fall ansågs den 
omfattande och kompletta kostnadsredovisning som käranden i målet lagt 
fram visa att käranden hade haft de påstådda kostnaderna och lagt ned de 
fakturerade arbetstimmarna. Om inte svaranden framställde konkreta 
invändningar som gjorde att kostnadsredovisningen ändå borde ifrågasättas 
ansåg man att käranden visat att denne haft kostnaderna eftersom denne 
lämnat en sådan omfattande utredning. Det ansågs sedan vara upp till 
svaranden att bevisa sina invändningar gällande utredningen för att 
kostnadsanspråket skulle jämkas eller delvis bortfalla.232 I fallet vid en 
partiell global claim är dock just problemet att det är svårt för beställaren att 
ens göra några invändningar, eftersom entreprenören inte beskriver de 
enskilda orsakssamband som ligger till grund för sina krav.  
 
Slutligen ska kortfattat behandlas om det är tänkbart att tillämpa en renodlad 
överviktsprincip vid ett partiellt global claim. Det innebär att ingen av 
parterna bär bevisbördan utan att den part som gör sin ståndpunkt mest 
sannolik vinner målet, vilket är fallet i England vid ett global claim. Det 
kanske är detta som krävs för att entreprenören ska klara sin bevisbörda och 
således erhålla den tidsförlängning eller uppkomna merkostnader som denne 
yrkar. Det har anförts i svensk rätt att det beviskrav som numera ofta 
tillämpas vid bedömningen av orsakssamband, ”klart mer sannolikt”, är att 
anse som en överviktsprincip, men doktrinen är inte enig. Domstolen har 
även i sina avgöranden alltid lagt bevisbördan på en av parterna, även om 
det är ett väldigt lågt beviskrav som ska uppfyllas.233 Det är emellertid 
möjligt att domstolen när den dömer tänker på ett sätt som är att likna vid en 
överviktsprincip. Vilket mått på bevisning som döljer sig bakom de olika 

                                                
232 Svea hovrätt Mål nr T 10408-14; Se ovan avsnitt 6.2.3; Jfr NJA 2006 s. 367.  
233 Westberg 2004, s. 738; Heuman 2005, s. 79; Ekelöf, Edelstam & Heuman 2009, s. 130; 
Diesen 2012, s. 296f.; Lindell 2012, s. 552f.; Se Fitger m.fl., Rättegångsbalken (oktober 
2015, Zeteo), kommentaren till 35 kap. 1 §. 
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beviskraven är högst oklart och torde variera från domstol till domstol. När 
en domare har att ta ställning till om en part har lyckats göra sitt påstående 
”klart mera sannolikt” än den andra partens, torde denne göra en jämförelse 
mellan den bevisning som har framlagts av parterna och således avgöra vem 
av parterna som bäst har lyckats bevisa sina påståenden. Detta innebär att 
det således blir en form av överviktsprincip som tillämpas, även om det inte 
direkt framgår av domskälen.  
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7 Avslutande reflektioner  
Frågan är således om en entreprenör i en svensk domstol framgångsrikt kan 
föra sin talan som ett global claim. Detta anses numera möjligt i England, 
där domstolen framförs ha en mer accepterande attityd mot denna 
processföringsmetod. Anledningen till detta anses vara den komplexitet av 
aktiviteter som utförs på en byggarbetsplats som gör processen med 
enskilda yrkanden och beskrivning av specifika orsakssamband nästan 
omöjlig. Under förutsättning att det inte finns några begränsningar i avtalet 
mellan parterna anses det vara fritt fram för entreprenören att föra sin talan 
som ett global claim. Entreprenören måste emellertid fortfarande bevisa sin 
sak ”on a balance on probabilities” (överviktsprincip). 
 
I svensk rätt föreligger det dock ett krav på att käranden i stämningsansökan 
anger ett bestämt yrkande och en utförlig redogörelse för de omständigheter 
som åberopas till grund för sitt yrkande. Mot bakgrund av dessa krav torde 
en entreprenör inte ha möjlighet att fullt ut föra sin talan som ett global 
claim. Entreprenören är tvungen att specificera varje kostnad för sig och 
varje enskild tidsförlängning för sig. En ren klumpsummeredovisning 
godtas inte. Ofta framgår det av grunden för ett global claim att det yrkade 
beloppet eller tidsförlängningen omfattar flera olika händelser som 
beställaren påstås vara ansvarig för. Dessa händelser påstås sedermera i sin 
tur ha medfört merkostnader och tidsförskjutningar. Dessa olika 
merkostnader eller mertid som inryms i det sammanslagna yrkandet 
kommer att anses utgöra olika käromål. För att kravet på ett bestämt 
yrkande ska vara uppfyllt kommer käranden vara tvungen att specificera alla 
de olika käromål som finns i det sammanslagna yrkandet. Ett yrkande kan 
således inte anses bestämt om det i grunden till yrkandet framgår att det 
omfattar flera ospecificerade belopp eller tidsförskjutningar hänförliga till 
olika käromål.  
 
Kravet på att stämningsansökan ska innehålla en utförlig grund torde vara 
uppfyllt om entreprenören i stämningsansökan åberopar de specifika 
avtalsvillkor som denne menar ger rätt till ersättning för de yrkade 
kostnaderna. Entreprenören får vidare påstå att dessa avtalsvillkor ska 
uppfattas så att ersättningsrätt föreligger också i fall där komplexa 
orsakssamband föreligger som kan antas ge upphov till uppkomna 
merkostnader. Entreprenören påstår således att dessa villkor också ger rätt 
till ersättning för kostnader eller behov av tidsförlängning utan att 
entreprenören direkt måste härleda sina krav till bestämda orsaker. Om 
dessa villkor sedan ger entreprenören denna rätt är en annan sak. Det är 
emellertid en fråga som ska avgöras genom en sakprövning och inte vid 



 59 

bedömningen av om stämningsansökan uppfyller de formella kraven. Mot 
bakgrund av detta torde entreprenören således kunna föra sin talan som ett, 
vad vi kan kalla partiellt global claim. Entreprenören kommer vara tvungen 
att tydligare specificera sina yrkanden men kravet på utförlig grund torde 
kunna anses vara uppfyllt även om inte enskilda orsakssamband beskrivs i 
stämningsansökan.   
 
Man kan fråga sig om AB 04 ger entreprenören rätt till tidsförlängning eller 
ersättning för uppkomna kostnader utan att ett sådant preciserat 
orsakssamband mellan en händelse för vilken beställaren kan hållas ansvarig 
och den tidsförlängning eller merkostnad som det yrkas ersättning för 
beskrivs. I denna uppsats har analysen begränsats till hindersbestämmelsen i 
AB 04, närmare bestämt den punkt som ger entreprenören rätt till 
tidsförlängning och ersättning för uppkomna merkostnader på grund av en 
omständighet som beror på beställaren eller något förhållande på dennes 
sida. För att entreprenören ska ha rätt till tidsförlängning eller ersättning 
fordras det enligt avtalet att det föreligger ett orsakssamband mellan den 
händelse för vilken beställaren kan hållas ansvarig, det uppkomna hindret 
och de konsekvenser som detta hinder har gett upphov till, merkostnader 
eller behov av tidsförlängning. Av avtalet går det dock inte att utläsa hur 
detta krav på orsakssamband närmare ska förstås. Avtalet bör därför tolkas 
mot bakgrund av dispositiv rätt, och i detta fall mot det krav på 
orsakssamband som föreligger i den allmänna skadeståndsrätten.  
 
Frågan är om det civilrättsliga kravet på orsakssamband medger att 
entreprenören beskriver händelseförloppen i entreprenaden i en större helhet 
istället för i enskilda händelseförlopp för varje uppkommet behov av 
tidsförlängning eller merkostnad. Varken praxis eller doktrin ger tydliga 
besked om orsakssambandets närmare innebörd och heller inga besked om 
hur preciserat ett påstående om ett orsakssamband måste vara. Det 
föreligger betydande oklarhet kring vad orsakskravet närmare bestämt 
innebär. Istället för att mer ingående diskutera utformningen av 
kausalitetskravet använder sig domstolen oftast av bevisregler för att avgöra 
om en händelse ska anses ha orsakat en effekt.  
 
En möjlighet är emellertid att entreprenörens talan ogillas på grund av att 
domstolen anser att käranden inte har beskrivit ett tillräckligt specificerat 
orsakssamband, med innebörden att kärandens talan inte uppfyller de 
rekvisit som måste vara uppfyllda för att skadeståndsansvar ska uppkomma. 
Kravet på orsakssamband anses således inte vara uppfyllt om entreprenören 
inte har beskrivit enskilda, mer preciserade orsakssamband mellan varje 
ansvarsgrundande händelse och uppkommen skada. En annan möjlighet är 
att domstolen inte tar ställning till huruvida det civilrättsliga kravet på 
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orsakssamband är uppfyllt enbart genom den beskrivning käranden har 
gjort, utan går vidare och avgör frågan genom bevisning. På detta sätt kan 
domstolen undvika att ta ställning till utformningen av kausalitetskravets 
närmare innebörd och istället avgöra frågan genom bevisningen.  
 
Det torde inte föreligga något tvivel om att det är entreprenören som anses 
bära bevisbördan för de omständigheter som måste vara uppfyllda för att rätt 
till tidsförlängning eller ersättning för merkostnader ska uppkomma. Det är 
denne som anses ha haft störst möjlighet att säkerställa tillförlitlig bevisning 
redan då ett hinder i entreprenaden uppkommit, vilket sedan medfört ett 
behov av tidsförlängning och merkostnader. Vad gäller sådana 
omständigheter som enligt avtalet innebär att beställaren inte ska bära 
ansvaret för uppkommet hinder torde det dock vara tänkbart att bevisbördan 
läggs på beställaren. I kommentaren till hindersbestämmelsen framgår 
nämligen att vägledning kan hämtas från den praxis som utvecklats inom 
köprätten beträffande kontrollansvar vid bedömningen av beställarens 
ansvar.  
 
Den stora frågan är dock vilket beviskrav som kan riktas mot entreprenören 
gällande orsakssambandet. Om det krävs att entreprenören ska styrka 
orsakssamband vid ett partiellt global claim torde det vara väldigt svårt för 
entreprenören att vinna bifall med sin talan, oavsett om det ska styrkas som 
en helhet eller som enskilda orsakssamband. Frågan är således om det vid 
dessa entreprenadtvister allmänt sett kan anses föreligga så komplicerade 
och svåröverskådliga händelseförlopp som därmed ger entreprenörer en 
bevislättnad gällande orsakssambandet. I dessa fall rör det sig dock oftast 
om tvister mellan två jämnstarka parter, vilket torde tala för att en 
bevislättnad inte medges. Vidare har entreprenören möjlighet att löpande 
säkra bevisning om de förhållanden som denne har att visa, vilket också 
borde tala för att det inte rör sig om sådana fall då en bevislättnad ska 
medges.  
 
För entreprenörens del vore det önskvärt med en presumtion beträffande 
orsakssambandet mellan hindret och de konsekvenser som detta har lett till. 
Om entreprenören således kan styrka att ett hinder som beställaren kan 
hållas ansvarig har uppstått så presumeras en skada (behov av 
tidsförlängning/merkostnader) ha uppkommit. Denna skada kan sedan 
skälighetsuppskattas med stöd av 35 kap. 5 § RB. Det får dock anses mycket 
tveksamt om en domstol kommer vara så generös mot entreprenören, även 
om det av den entreprenadrättsliga doktrinen kan tolkas som att detta 
förhållningssätt förekommer i skiljenämnder. Som tidigare påpekats rör det 
sig oftast om en tvist mellan två jämnstarka parter, och man torde därför 
kunna kräva att entreprenören kan visa ett orsakssamband mellan hinder och 
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skada, åtminstone med ett sänkt beviskrav. Vad gäller skadans omfattning 
och dess värde torde dock detta kunna uppskattas genom en 
skälighetsbedömning med tillämpning av 35 kap. 5 § RB om entreprenören 
lyckats bevisa att en skada har uppkommit.  
 
Avslutningsvis ska framhållas att det är möjligt för parterna att i 
standardavtalen avtala om en entreprenör ska ha möjlighet att föra sin talan 
om krav på tidsförlängning och ersättning för merkostnader som ett partiellt 
global claim. Det är möjligt för parterna att avtala om vad det civilrättsliga 
kravet på orsakssamband närmare bestämt ska innebära. Vidare är det 
möjligt för dem att avtala om bevisbörda och beviskrav. Parterna kan dock 
inte avtala bort de processuella reglerna i rättegångsbalken, vilket innebär 
att kravet på ett bestämt yrkande aldrig kan frångås. Detta innebär att 
entreprenören alltid kommer att vara tvungen att precisera sina yrkanden, 
käromål för käromål. För en entreprenör torde det vara positivt med en 
reglering i avtalet som tillåter denne att föra sin talan som ett partiellt global 
claim. Således en reglering som medger entreprenören rätt till ersättning 
eller tidsförlängning utan att behöva visa på enskilda orsakssamband. Även 
en avtalad bevislättnad från ”styrkt” till ”klart mera sannolik” skulle vara 
positivt för entreprenören. För en beställare torde dock detta inte vara 
aktuellt. Denne vill veta de specifika händelseförlopp som har förekommit 
från den påstådda ansvarsgrundande handlingen, till det uppkomna hindret 
och dess konsekvenser. Detta för att beställaren ska kunna göra 
invändningar angående entreprenörens vidtagna åtgärder eller invändningar 
med innebörden att beställaren inte alls kan anses vara ansvarig för vissa 
merkostnader eller behov av tidsförlängning. Det får således anses som föga 
troligt att en bestämmelse om detta skrivs in i avtalet.  
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