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Summary 
Construction contracts is the term of the contracts where a contractor 
undertakes the task of performing a certain assignment for an employer. When 
a business proprietor concludes such an agreements with a consumer, Sections 
4–8 of the Consumer Service Act, (konsumenttjänstlagen), regulate how the 
assignment is to be performed. However, when two commercial actors 
concludes such an agreement, there are no directly applicable legislation. 
Instead, these agreements are largely regulated by standard agreements. 
 
The purpose of the thesis was to compare the meaning of and the underlying 
reasons for Sections 4-8 of konsumenttjänstlagen with its equivalent in 
agreements where commercial parties have applied the General Provisions for 
Building, Construction and Installation Contracts, (AB 04), to their contract. In 
order to achieve this purpose, the essay was based on mainly two issues. The 
first question was: What is the meaning of Sections 4-8 of 
konsumenttjänstlagen and what are the underlying reasons for these rules? The 
second issue was: Which counterparts to Sections 4-8 of konsumenttjänstlagen 
exist for commercial contracting agreements according to AB 04? The second 
issue also involved explaining the meaning and the underlying reasons for those 
counterparts. To answer these questions, the legal-doctrinal method was used 
with certain philosophical elements. 
 
The survey showed that in the case of contractual agreements between a 
consumer and a business proprietor, the business proprietor is imposed the 
main responsibility for designing and perform the assignment so that the result 
corresponds to the consumer's expectations. This responsibility is manifested in 
Section 4 of konsumenttjänstlagen, which means that the business proprietor 
should perform the assignment professionally and with due care of the 
consumer's interests. Sections 5–8 then specify this responsibility. The division 
of responsibility is due to the fact that the consumer is presumed to be unequal 
in relation to the business proprietor. When two commercial parties have 
applied AB 04 to their construction contract such a presumption is lacking. 
Instead, the employer is expected to design an assignment that achieves its 
desired results and the contractor is expected to perform the assignment 
according to the employers instructions. If one of the parties fails to fulfill its 
obligations, the party will have to pay for the consequences. However, there are 
explicit obligations in AB 04 that may affect this, for example the 
parties´obligation to inform the opposite party that it would be inappropriate to 
perform the assignment  according to his or hers instructions. The court is also 
not bound by the written contract terms when it comes to interpretation of the 
contract. For example, in one case the Supreme Court considered whether the 
constructor, with regard to his expertise, would have a greater obligation than 
the explicit duty to inform. There are also examples of where both the Supreme 
Court and the legal doctrine have adopted a position that is directly contrary to 
the commentary text to AB 04. Thus, the rights and obligations of the parties 
are sometimes not explicitly stated in the written contract. 
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Sammanfattning 
Entreprenadavtal är beteckningen för de avtal då en uppdragstagare åtar sig 
uppdraget att utföra ett visst arbete åt en uppdragsgivare. När en näringsidkare 
ingår ett sådant avtal med en konsument reglerar 4–8 §§ konsumenttjänstlagen 
hur uppdraget ska utföras. När två kommersiella aktörer ingår ett sådant avtal 
saknas dock en direkt tillämplig lagstiftning. Istället finns väletablerade 
standardavtal.  
 
Syftet med uppsatsen var jämföra innebörden av och de bakomliggande skälen 
till 4–8 §§ konsumenttjänstlagen med dess motsvarighet vid entreprenadavtal 
där parterna är kommersiella och har införlivat Allmänna bestämmelser för 
byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, (AB 04), till deras 
avtal. För att uppnå detta syfte utgick uppsatsen från huvudsakligen två 
frågeställningar. Den första frågan var: Vad är innebörden av 4–8 §§ 
konsumenttjänstlagen och vilka är de bakomliggande skälen till dessa regler? 
Uppsatsens andra frågeställning var: Vilka motsvarigheter till 4–8 §§ 
konsumenttjänstlagen finns för kommersiella entreprenadavtal enligt AB 04?  
Den andra frågan innefattade också att redogöra för innebörden av och de 
bakomliggande skälen till dessa motsvarigheter. För att besvara dessa frågor 
användes den rättsdogmatiska metoden med vissa filosofiska inslag.  
 
Undersökningen visade att vid entreprenadavtal mellan en konsument och en 
näringsidkare åläggs näringsidkaren huvudansvaret för att utforma och utföra 
uppdraget så att resultatet motsvarar konsumentens förväntningar. Detta ansvar 
manifesteras i 4 § konsumenttjänstlagen som stadgar att näringsidkaren ska 
utföra tjänsten fackmässigt och med tillbörlig omsorg tillvarata konsumenten 
intressen. I 5–8 §§ konkretiseras sedan detta ansvar. Ansvarsfördelningen beror 
på att konsumenten presumeras vara ojämbördig i förhållande till 
näringsidkaren. Vid entreprenadavtal mellan två kommersiella aktörer som 
tillämpar AB 04 saknas en sådan presumtion. Istället förväntas uppdragsgivaren 
utforma uppdraget så att det uppnår dennes önskade resultat och 
uppdragstagaren förväntas utföra uppdraget enligt uppdragstagarens 
anvisningar. Brister någon av parterna i sina förpliktelser får denne betala för 
konsekvenserna. Det finns dock uttryckliga förpliktelser i AB 04 som kan 
påverka detta, till exempel parternas plikt att underrätta motparten om att det 
vore olämpligt att utföra uppdraget enligt dennes anvisningar. Domstolen är 
inte heller bunden av de skrivna avtalsvillkoren när det kommer till tolkningen 
av kontraktet. I till exempel ett rättsfall bedömde Högsta domstolen huruvida 
uppdragstagaren, med hänsyn till dennes fackkunskaper, skulle ha en mer 
långtgående skyldighet än den uttryckliga underrättelseplikten. Det finns också 
exempel på där både doktrinen och Högsta domstolen intar en ståndpunkt som 
direkt strider mot kommentarstexten till AB 04. Vilka rättigheter och 
skyldigheter parterna har behöver således inte uttryckligen framgå av det 
skriftliga kontraktet.  
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1 Inledning  
Ingen student tar juristexamen utan att komma ihåg den för avtalsrätten 
grundläggande principen om avtalsbundenheten, pacta sunt servanda. 
Rättsordningen har dock genom åren haft olika uppfattningar om när och 
hur bundenheten uppkommer, uppfattningar som influerats av rådande 
politiska normer, idéhistoriska riktningar och samhällsförhållandena i 
övrigt.1 Avtalsrätten är således ett levande område som förändras i takt med 
att de rådande värderingarna gör det. 
 
Entreprenadavtal är beteckningen för de avtal där den ena parten 
(uppdragstagare) åtar sig att utföra ett visst arbete åt den andra parten 
(uppdragsgivare).2 Avtalen innefattar arbete på egendom, det vill säga 
fysiska föremål.3 Detta kan innefatta alltifrån att uppdragstagaren ska utföra 
en mindre renovering till att bygga en hel hyresfastighet.4  
 
I doktrin och praxis betonas ofta att entreprenadavtal har en särskild 
karaktär. De särskilda dragen har till stor del att göra med utväxlingen av 
parternas prestationer. En person som köper en produkt i en butik kan se och 
känna på produkten innan den väljer att ingå köpeavtalet. Vid traditionella 
köpeavtal kan parterna således bedöma varandras prestationer i samband 
med att prestationerna utväxlas.5 Entreprenadavtal innebär däremot att 
parternas prestationer kommer att ske, och därvid kan bedömas, i framtiden. 
Vid traditionella köpeavtal köper köparen ofta en massproducerad produkt 
som producerats i lokaler säljaren har rådighet över. Vid entreprenadavtal 
åtar sig uppdragstagaren att utföra ett unikt projekt, som ofta ska utföras 
inom ett område som uppdragsgivaren råder över.6 Större projekt är 
vanligen också tekniskt komplicerade och omfattar flera aktörer. Avtalet 
omfattar därmed många handlingar7 vilka sedermera tolkas av flera aktörer 
med olika fackkompetens.8 Till råga på detta ska inte sällan uppdraget 
utföras utomhus. Projektets genomförande kan därav försvåras av såväl 
förutsedda som oförutsedda hinder rörande förhållandena på arbetsområdet 
och klimatet. Dessa särskilda drag innebär att de parter som ingår ett 
entreprenadavtal också typiskt sett har särskilt svårt att förutse hur avtalet 
kommer att utvecklas med tiden.9  

                                                
1 Ramberg och Ramberg (2016), s. 29 f.  
2 Nationalencyklopedin, ”Entreprenad”, <https://www-ne-
se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/entreprenad> (hämtad 2019-02-03). 
3 Hellner, Hager och Persson (2015), s. 231.   
4 Ramberg (2005), s. 65.  
5 Prop. 1988/89:76, s. 61; SOU 1979:36, s. 114.  
6 Samuelsson (2016), s. 24; SOU 1979:36, s. 114. 
7 Samuelsson (2016), s. 30. 
8 NJA 2013 s. 271 7p. 
9 Munukka (2007), s. 390 f.  
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1.1 Regleringen av entreprenadavtal 
Entreprenadavtal mellan en konsument och en näringsidkare, 
(konsumententreprenader), regleras av konsumenttjänstlag (1985:716), 
(konsumenttjänstlagen) enligt lagens 1 §. Enligt dess 3 § är lagen tvingande 
till konsumentens fördel. Bestämmelsen stadgar att avtalsvillkor som 
jämfört med bestämmelserna i konsumenttjänstlagen är till nackdel för 
konsumenten är utan verkan om inte annat stadgas i lagen. Möjligheten att 
avvika från en bestämmelse ska således uttryckligen framgå för att den ska 
anses dispositiv.10  
 
För entreprenadavtal mellan två kommersiella aktörer, (kommersiella 
entreprenader) saknas dock en direkt tillämplig lag. Kommersiella 
entreprenader har istället en lång tradition av att regleras genom 
standardavtal. Standardavtalen betecknas Allmänna bestämmelser och 
förhandlas fram inom föreningen Byggandets Kontraktskommittée, 
(BKK).11 BKK:s medlemmar är större organisationer från båda sidorna av 
entreprenadavtalen.12 BKK utger även kommentarstext till standardavtalen 
där de förtydligar hur de tänkt att avtalet ska tillämpas. Kommentarstexten 
utgör inte avtalsinnehåll men kan fungera som vägledning.13 Allmänna 
bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, 
(AB 04), har kommit att bli det mest använda standardavtalet vid 
kommersiella entreprenader. Särskilt de mer erfarna aktörerna som är 
verksamma i branschen betraktar i princip AB 04 som lag och har en bred 
samsyn kring hur dess bestämmelser ska tolkas och tillämpas. Samtidigt 
måste erinras att avtalet inte utgör lagstiftning. Standardavtalen är inte heller 
att betrakta som allmänna rättsgrundsatser eller som handelsbruk som 
konkurrerar med dispositiv rätt. Tillämpning av reglerna i standardavtalen 
förutsätter därmed att parterna har införlivat avtalet i deras 
överenskommelse.14 Parterna kan införliva standardavtalet genom att 
sammanföra standardavtalet med de individuella villkoren eller genom att i 
de individuella villkoren göra en tydlig hänvisning till en bifogad handling 
innefattande standardavtalet.15 Det finns även standardavtal avsedda för 
konsumententreprenader. Bland vanliga sådana hör Avtal för 
småhusentreprenader som näringsidkare utför åt privatpersoner, (ABS 18), 
och Avtal för b.la. reparationer och ombyggnader åt privatperson (ROT), 
(Hantverkarformuläret 17).16  
 
Såhär långt kan konstateras regleringen av entreprenadavtal skiljer sig åt 
beroende på om det rör sig om en konsumententreprenad eller kommersiell 
entreprenad. Det finns därför intresse i att jämföra dessa två regelsystem. 
                                                
10 Prop. 1984/85:110, s. 156. 
11 Samuelsson (2016), s. 19 f.  
12 Bernitz (2013), s. 18; Munukka (2007), s. 380. 
13 Samuelsson (2016), s. 41.  
14 Ibid., s. 21 och 40. 
15 Högsta domstolen fastslog hur standardavtal ska införlivas i NJA 2011 s. 600 8–10p. För 
en mer detaljerad redogörelse om detta kan också hänvisas till Bernitz (2013), s. 58–68. 
16 Arvidsson och Samuelsson (2018), s. 61 f. 
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Med tanke på AB 04:s ställning vid kommersiella entreprenader är det mest 
intressant att jämföra konsumenttjänstlagen med AB 04. Av detta följer att 
kommersiella entreprenader i den fortsatta framställningen avser 
entreprenadavtal mellan två kommersiella aktörer som valt att införliva AB 
04 på sitt avtalsförhållande.  
 

1.2 Syfte 
Denna uppsats avser jämföra innebörden av och de bakomliggande skälen 
till 4–8 §§ konsumenttjänstlagen med dess motsvarighet vid kommersiella 
entreprenader. 
 

1.3 Frågeställningar 
1. Vad innebär 4–8 §§ konsumenttjänstlagen? 

a. Vilka är de bakomliggande skälen till dessa regler? 
2. Vilka motsvarigheter till 4–8 §§ finns för kommersiella 

entreprenader enligt AB 04 och vad innebär dessa? 
a. Vilka är de bakomliggande skälen till dessa regler? 

 

1.4 Perspektiv, metod och material 
Jag har genomfört denna uppsats genom en rättsdogmatisk metod med 
rättsfilosofiska inslag. Majoriteten rättsvetenskapliga framställningar 
betecknas rättsdogmatiska utan att innebörden av detta förklaras närmare.17 
Den övergripande uppfattningen i den rättsvetenskapliga doktrinen verkar 
dock vara att metoden avser fastställa gällande rätt genom att tolka och 
systematisera rättskällorna i enlighet med rättskälleläran.18 Uppsatsen 
ansluter till denna uppfattning. Sedan råder olika meningar om vad denna 
uppfattning innebär i praktiken. I denna uppsats har i vart fall tolkningen 
och systematiseringen av rättskällorna följt den rent hierarkiska 
rättskälleuppfattningen. Således har lag, förarbeten, praxis och doktrin 
studerats för att besvara uppsatsens frågeställningar.19  
 
Som frågeställningarna manifesterar har 4–8 §§ konsumenttjänstlagen 
utgjort utgångspunkten för uppsatsen. Undersökningen av dessa regler 
bygger till största del på konsumenttjänstlagen och dess proposition.20 

                                                
17 Sandgren (2009), s. 118.  
18 Sandgren (2009), s. 118; Dahlman (2006), s. 30 och 42; Kaldal och Sjöberg (2018), s. 13 
f. 
19 Kaldal och Sjöberg (2018), s. 13 f; Sandgren (2009), s. 120; Strömholm (1996). 
20 Till följd av konsumenttjänslagens tvingande verkan gäller lagen oavsett parternas 
avtalsvillkor i den mån villkoren strider mot tvingande normer i lagen. Därför kommer de 
standardavtal som är avsedda för konsumententreprenader inte behandlas närmre i den 
kommande framställningen, Arvidsson och Samuelsson (2018), s. 32 och 61 f. 
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Därvid har doktrin studerats. Här hör främst Niklas Arvidsson och Per 
Samuelssons verk Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument21 
som är färskt på området. Framställningen bygger mycket på 
konsumenttjänstlagens proposition men författarna ger också en del 
relevanta synpunkter på lagstiftningen. Framställningen har också varit 
vägledande i sökandet efter rättsfall att inkludera i undersökningen. Även 
databaserna Karnov och Zeteo har varit till hjälp i detta avseende. Främst 
avgöranden från underinstanserna har valts då dessa funnits mest relevanta. 
Utredningen om vilka motsvarigheter till 4–8 §§ konsumenttjänstlagen som 
finns vid kommersiella entreprenader utgår givetvis från AB 04. I de fall en 
uttrycklig motsvarighet saknats har regler som bedömts tillräckligt likställda 
studerats. Redogörelsen för dessa utgår främst från Samuelssons verk AB 
04: en kommentar.22 Kommentaren är grundlig jämfört med exempelvis Stig 
Hedbergs Kommentar till AB 04, ABT 06 och ABK 0923 som också 
granskats. Även Jori Munukkas monografi Kontraktuell lojalitetsplikt24 har 
utgjort underlag för undersökningen. I de avseenden författarna gett uttryck 
för att de är eniga eller oeniga i någon fråga har jag belyst det i 
framställningen.  
 
Enligt Dahlman förklarar den rättsdogmatiska metoden vilka rättigheter och 
skyldigheter som följer av svensk rätt.  Metoden förklarar rättens regelbild.25  
Enligt Dahlman ska detta också inkludera en inventering av de skäl och 
motskäl som finns till reglerna, vilka kan sökas i förarbeten och rättspraxis. 
Denna inventering utgör en beskrivning av reglernas skälbild.26 Dahlman 
påstår att en neutral, allsidig beskrivning av skälbilden kan ge djup åt 
regelbilden. Sedan kan författaren också avlägga personliga synpunkter på 
reglerna. Författaren ska då dock markera att det är dennes egna åsikter.27 
Som nämndes i inledningen innebär entreprenadavtalets särskilda drag att 
dess genomförande blir oförutsebart.28 Parterna i entreprenadavtal har därför 
särskilt svårt att vid avtalets ingående reglera vad som ska gälla vid olika 
potentiella scenarion. Detta öppnar för att förpliktelserna enligt 
entreprenadavtal tillämpas i fall de inte var uttryckligen avsedda för.  I linje 
med Dahlmans påstående skrivs således uppsatsen utifrån perspektivet att 
förståelsen för avtalets bakomliggande intresseavvägning främjar 
tillämpningen. Därigenom har uppsatsen en viss pedagogisk funktion. 
 

1.4.1 Det filosofiska inslaget 
I framställningen beskrivs skälbilden löpande jämte regelbilden. Uppsatsens 
filosofiska inslag ligger i att beskrivning av skälbilden utgår ifrån vissa för 

                                                
21 Arvidsson och Samuelsson (2018).  
22 Samuelsson (2016).  
23 Hedberg (2010).  
24 Munukka (2007).  
25 Dahlman (2006), s. 30 och 42. 
26 Ibid., s. 31 och 45 f. 
27 Ibid., s. 6, 34 och 46. 
28 Se s. 5. 
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avtalsrätten bakomliggande hänsynstaganden.29 Framför allt Andreas 
Norléns doktorsavhandling Oskälighet och 36 § avtalslagen30 och Ola 
Svenssons monografi Avtalsfrihet och rättvisa – en rättsfilosofisk studie,31 
har utgjort underlaget för skildringen av dessa aspekter. 
 
Den första aspekten är vilja. Viljeaspekten framträder i principen om att en 
avtalparts vilja att ingå ett avtal avgör avtalsbundenhetens uppkomst och 
dess omfattning, viljeprincipen.32 I rättsvetenskapen brukar talas om att 
viljan ska vara fri, informerad och mogen.33 Till aspekter på den fria viljan 
hör att parten inte hotats eller på annat sätt tvingats till att ingå avtalet. 
Huruvida viljan ska anses fullt ut informerad berör viljeförklaringar som på 
grund av fel, misstag eller svikligt förledande fått fel innehåll. Detta kan 
också innefatta att den rättshandlande ingår ett avtal med avtalsvilja men 
saknar relevant kunskap för att bedöma avtalet.34 Att viljan ska vara mogen 
tar sikte på faktorer så som huruvida den rättshandlande lider av en 
utvecklingsstörning eller liknande.35 
 
Den andra aspekten är tillit. Tillitsaspekten framträder istället i 
tillitsprincipen. Principen bygger på tanken att en avtalsparts befogade tillit 
till motparten avgör avtalsbundenhetens uppkomst och dess omfattning.36 
Med att tilliten ska vara befogad avses att bedömningen utgår ifrån hur det 
den rättshandlande kommunicerar vanligen uppfattas av motparten.37 
Tillitsprincipen avser skydda den godtroende medkontrahenten, vilket har 
cementerats i ogiltighetskapitlet i lag (1915:218) om avtal och andra 
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, (avtalslagen). ”Insåg eller 
bort inse,” ”måste antagas ha ägt vetskap om,” “haft anledning räkna med” 
och “med fog kunnat förutsätta” hör till formuleringar som ger uttryck för 
godtrosskyddet.38 
 
Den tredje aspekten är ansvar. Denna aspekt manifesteras i 
vigilansprincipen. Principen innebär att avtalsparterna i första hand ska 
bevaka sina intressen på egen hand och inte låta motparten eller 
rättsordningen svara för det.39 I detta ligger att avtalsparter ska agera med 
rimlig försiktighet och omsorg. Undersökningsplikten utgör ett konkret 
uttryck för vigilans.40  
 
Den fjärde aspekten är skälighet. Aspekten om skälighet har förankring i 
principen om att det ska råda balans mellan avtalsparternas prestationer, 

                                                
29 Svensson (2012), s. 184. 
30 Norlén (2004). 
31 Svensson (2012). 
32 Norlén (2004), s. 173 och 175; Ramberg och Ramberg (2016), s. 41.  
33 Lindskog (2005), s. 289.  
34 Norlén (2004), s. 176–181.  
35 Ibid., s. 183.  
36 Norlén (2004), s. 194 f .; Ramberg och Ramberg (2016), s. 41; Svensson (2012), s. 233. 
37 Ramberg och Ramberg (2016), s. 42. 
38 Adlercreutz (2002), s. 37–39; Ramberg och Ramberg (2016), s. 42 f.  
39 Votinius (2004), s. 76 f.; Norlén (2004), s. 212.  
40 Lindskog (2005), s. 290. 
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ekvivialensprincipen. Prestationerna ska objektivt sett vara lika mycket 
värda. Utgångspunkten är för denna värdering är i vilken utsträckning det 
avtalade priset avviker från marknadspriset. Ekvivalensaspekten tar således 
sikte på att själva avtalsinnehållet i sig är rättvist fördelat mellan parterna.41   
 
Den femte aspekten är lojalitet. Även lojalitetaspekten är cementerad i en 
princip, lojalitetsprincipen. Denna princip, som också kan benämnas 
lojalitetsplikten, stipulerar att parterna har en plikt att med omsorg tillvarata 
även sin motparts intressen.42 Plikten har i rättstillämpningen konkretiserats 
i flera typer av förpliktelser så som vårdplikter, upplysningsplikter och 
plikter att försöka begränsa uppkommen skada med anledning av 
motpartens avtalsbrott.43 Principen är allmänt känd inom de nordiska 
länderna.44  
 
Den sjätte aspekten är styrkeförhållanden. Att avtalsparters 
styrkeförhållande ska beaktas vid bedömningen av deras förpliktelser 
framgår av 36 § andra stycket avtalslagen. Enligt bestämmelsen ska 
nämligen särskilt beaktas en parts underlägsna ställning. Detta ger uttryck 
för den så kallade skyddsprincipen. Principen avser främja att svaga 
avtalsparter ingår avtal på ett rationellt och informerat sätt.45  
 

1.5 Avgränsningar 
Till att börja med avgränsas uppsatsen till att jämföra 4–8 §§ 
konsumenttjänstlagen  och dess motsvarighet i AB 04. Bestämmelser har 
valts för att de är centrala för hur uppdraget ska utföras. Detta skapar 
förutsättningar för att kunna belysa skillnaderna i den bakomliggande 
intresseavvägningen mellan konsumenttjänstlagen och AB 04.  
 
Som nämndes i inledningen är det mest intressant att jämföra 
konsumenttjänstlagen med AB 04 med tanke på AB 04:s ställning i 
branschen.46 Konsumenttjänstlagen är enligt dess 1 § tillämplig på alltifrån 
arbete på lösa saker till uppförande eller tillbyggnad av en- eller 
tvåbostadshus.47 Därför avgränsas uppsatsen dessutom till att studera 
entreprenadavtal om arbete på fast egendom. Denna definition är bred men 

                                                
41 Svensson (2012), s. 244–246; Norlén (2004), s. 219. 
42 Munukka (2007), s. 12 och 83. 
43 Munukka (2007), s. 13 och 207; Votinius (2004), s. 76; Ramberg och Ramberg (2016), s. 
37 f. 
44 Munukka (2007), s. 12 och Flodgren (2012), s. 24.  
45 Svensson (2012), s. 199 och 235. 
46 Se s. 7. 
47 Här ska påminnas om att användningen av standardavtalen givetvis bygger på parternas 
frivillighet i kommersiella entreprenader. Avtalsparter kan således själva välja att införliva 
ett standardavtal som är utformat för ett annat typ av uppdrag än vad standardavtalet är. I 
utgångspunkt får parter dock presumeras välja standardavtal för de uppdrag de är 
konstruerade för. 
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omfattar ändå såväl avtal som faller inom tillämpningsområdet för 
konsumenttjänstlagen som de avtal AB 04 är avsedda att tillämpas på.48  
 
Slutligen avgränsas framställningen till att röra entreprenader som inte 
omfattas av reglerna för offentlig upphandling.  
 

1.6 Forskningsläge 
Som redovisades i avsnittet om vilket material som använts i uppsatsen har 
en hel del skrivits i doktrinen om både konsumententreprenader och 
kommersiella entreprenader. De verk som där nämndes är dock i huvudsak 
rättsdogmatiska. Sedan finns, som också nämnts, rättsfilosofiska studier.49 
Dessa rör dock avtalsrätt i allmänhet och är just i huvudsak rättsfilosofiska. 
 
Genomgången av forskningsläget visar att min uppsats sticker ut i två 
avseenden. För det första ska min uppsats jämföra regler i 
konsumenttjänstlagen med regler i AB 04. De andra framställningar som 
finns fokuserar istället på att redogöra för något av regelverken. För det 
andra ska min uppsats kombinera den rättsdogmatiska metoden med 
filosofiska inslag. De verk som finns är huvudsakligen antingen 
rättsdogmatiska eller rättsfilosofiska. Den som förenat det rättsdogmatiska 
och filosofiska något är Jori Munukka med sitt verk Kontraktuell 
lojalitetsplikt. Detta verk undersöker dock specifikt innebörden av den 
kontraktuella lojalitetsplikten i olika typer av avtalsförhållanden, däribland 
konsumententreprenader och kommersiella entreprenader. Denna uppsats 
avser däremot undersöka regleringen av entreprenadavtal för att mer allmänt 
kunna belysa reglernas bakomliggande intresseavvägning. I detta ingår fler 
aspekter än lojalitet. 
 

1.7 Uppsatsens disposition 
Undersökningen ska delas in i fyra kapitel utifrån de bestämmelser i 
konsumenttjänstlagen som uppsatsens avser jämföra med dess motsvarighet 
i AB 04. Alla dessa kapitel kommer inledas med ett underavsnitt som 
betecknas konsumententreprenader. I detta underavsnitt ska jag redogöra för 
vad som gäller vid konsumententreprenader. Hänvisningar till paragrafer 
sker då till konsumenttjänstlagen om inte annat anges. Alla dessa kapitel ska 
också ha ett underavsnitt som betecknas kommersiella entreprenader. I detta 
underavsnitt ska jag istället redogöra för vilka motsvarigheter till paragrafen 
i konsumenttjänstlagen som kan utrönas i AB 04. Hänvisningar sker då till 
AB 04 om inte annat anges. Hänvisningar kan också göras till 
kommentarstexten till AB 04. Detta markeras genom att den bestämmelse 

                                                
48 Föreningen BKK, ”Produkter”, <http://foreningenbkk.se/produkter/> (hämtad 2019-05-
01).  
49 Se avsnitt 1.4.  
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det rör följs av begreppet Kommenttarstext, (Komm.). Exempelvis hänvisar 
2:7 Komm. till kommentarstexten till 2:7.   
 
Jag inleder uppsatsen genom att i kap 2 utgå ifrån 4 § konsumenttjänstlagen 
som innefattar krav på fackmässighet, omsorg, samrådande samt att 
tillhandahålla material. Sedan kommer jag i kap 3 utgå ifrån 5 § 
konsumenttjänstlagen som rör iakttagande av säkerhetsföreskrifter. 
Eftersom 6 § konsumenttjänstlagen stadgar avrådandeplikter och plikten 
sanktioneras i lagens 7 § kommer jag samla redogörelsen för dessa i det 
följande kapitlet (4). I kap 5 utgår jag ifrån 8 § konsumenttjänstlagen vilken 
rör skyldigheter vid tilläggsarbeten.  
 
Jag avslutar uppsatsen genom att i kap 6 redogöra för de slutsatser som kan 
dras utifrån undersökningen. Därvid kommer jag ge vissa personliga 
synpunkter. 
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2  4 §: kraven på 
fackmässighet, omsorg, 
samrådande och material 

2.1 Konsumententreprenader 
Enligt lagmotiven utgör 4 § konsumenttjänstlagen en grundläggande norm 
för näringsidkarens prestation, en norm som konkretiseras i 5–8 §§. 
Bestämmelsen har således karaktären av en generalklausul och kan därav 
användas till utfyllning i de fall både lagen och parternas avtal inte 
uttryckligen reglerar en viss situation.50  
 
Om resultatet av tjänsten avviker från vad konsumenten med beaktande av 4 
§ har rätt att kräva, ska tjänsten, anses felaktig enligt 9 § första stycket. 
Detta gäller oaktat om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed 
jämförlig händelse. Att felgrunden nämns redan nu har att göra med att de 
regler som stadgas i 4, som sätter ramarna för tjänstens utförande, har ett 
nära samband med felreglernas utformning.51 Kravet på resultatavvikelse 
innebär nämligen att tjänsten anses felaktig i den mån resultatet avviker från 
vad konsumenten har rätt att kräva med hänsyn till 4 §. I detta ligger att ett 
av huvudmomenten i näringsidkarens förpliktelser innefattar att prestera ett 
arbete och sedan överlämna ett visst resultat av detta arbete till 
konsumenten. Av ansvarsfördelningen följer att näringsidkaren bär risken 
för att dennes prestation inte leder till att konsumenten kan levereras det 
önskade resultatet. Detta gäller oavsett om resultatavvikelsen beror på 
brister i materialet, arbetet eller omständigheter utanför näringsidkarens 
kontroll. Vilket resultat som ska uppnås är dock en fråga som parterna får 
komma överens om.52 Parternas avtal avgör således vilket resultat tjänsten 
ska leda till. Om näringsidkarens sedan åsidosätter 4 § och det leder till 
avvikelser från det avtalade resultatet föreligger fel i tjänsten enligt 9 §. Här 
ska nämnas att alla resultatavvikelser inte innebär fel i tjänsten utan 
avvikelsen måste också nå en viss grad.53  
 
4 § innefattar flera krav på näringsidkarens prestation. Dessa regler ska nu 
behandlas i tur och ordning. 
 

                                                
50 Prop. 1984/85:110, s. 40 och 157–159. 
51 Arvidsson och Samuelsson (2018), s. 108 f. 
52 Prop. 1984/85:110, s. 39 och 45 f. 
53 I ett fall hävdade exempelvis konsumenten att flera resultatavvikelser på grund av ett 
icke-fackmässigt utförande förelåg. Tingsrätten ansåg att flera av avvikelserna visserligen 
förekom men att tjänsten ändå inte var felaktig med det skälet att avvikelserna inte förekom 
i sådan grad att de kunde anses ha betydelse för hållbarhet och funktion, Växjö tingsrätt, 
mål nr. T 1265-10.  
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2.1.1 Fackmässighetskravet 
4 § första stycket stadgar att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt. 
Enligt lagmotiven täcker fackmässighetskravet samtliga moment som kan 
anses höra till utförandet av entreprenaden, så som planering och 
materialanskaffning. I kravet ligger också en skyldighet att vidta varsamhet 
och hänsyn till konsumentens egendom i den mån den berörs under tjänstens 
utförande.54  
 
Lagmotiven till 4 § pekar ut det handlande som kan krävas av en normalt 
skicklig, kunnig och seriöst arbetande fackman inom det område som 
tjänsten i fråga gäller som ett riktmärke för innebörden av 
fackmässighetskravet. Kravet ska därmed ses som en objektiv måttstock, 
vilken i de flesta branscher har vägledning från allmänna eller speciella 
beskrivningar och anvisningar om material och metoder. God yrkes- eller 
branschpraxis är därvid en grundläggande norm för bedömningen.55 Detta 
ligger i linje med hur Högsta domstolen definierat kravet i nutid.56 Redan 
inför stiftandet av dagens konsumenttjänstlag erinrade 
Konsumenttjänstlagsutredningen att oavsett vad parter utfäst i ett avtal torde 
gälla att en tjänst som tillhandahålls i yrkesmässig verksamhet ska utföras 
fackmässigt.57 Flertalet författare i doktrinen menar att det finns en allmän 
princip om att tjänster ska utföras fackmässigt.58  
 
Enligt lagmotiven till 4 § utgör ett fackmässigt tillfredsställande utförande 
det minimikrav konsumenten alltid har rätt att ställa. Kravet är tvingande till 
konsuments förmån. I linje med vad som nämnts tidigare om förhållandet 
mellan 4 § och felgrunden i 9 §59 innebär fackmässighetskravet att tjänsten 
ska utföras på ett fackmässigt tillfredställande sätt utifrån hur tjänsten 
bestämts i parternas avtal. Frågan om vad uppdraget ska resultera i ska 
särskiljas från frågan om hur uppdraget ska utföras. Om konsumenten till 
exempel önskar att näringsidkaren ska utföra en tjänst av mer provisorisk art 
ska tjänsten således utföras på ett fackmässigt tillfredsställande sätt utifrån 
ett sådant behov och inte behovet av en tjänst med normal hållbarhet. Om 
konsumenten önskar en tjänst av provisorisk eller på annat sätt från allmän 
fackmässig synpunkt icke tillfredsställande art ska dock observeras att en 
sådan önskan torde framgå klart av parternas avtal. Dessutom torde i regel 

                                                
54 Prop. 1984/85:110, s. 38 f. och 158 f. 
55 Ibid., s. 157. I många fall i praxis hänvisar parterna till olika regelverk för att visa på att 
utförandet är fackmässigt eller inte, se exempelvis Göta hovrätt mål nr. T 1589-12 där 
konsumenten hänvisade till bland annat Byggkeramikrådets branschregler samt Boverkets 
byggregler och Göta hovrätt, mål nr. T 2156-11 där konsumenten hänvisade till Hus-AMA. 
56 NJA 2015 s. 110 15p. 
57 SOU 1979:36, s. 186 och 189. 
58 Se Arvidsson och Samuelsson (2018), s. 109; Johansson (2013), s. 128; Munukka (2007), 
s. 323. Munukka uttalade här att konsumenttjänstlagen blivit den naturliga referenspunkten 
för ett stort antal oreglerade tjänster, med hänvisning till RH 1998:60. I detta fall anförde 
hovrätten, med hänvisning till 4 § konsumenttjänstlagen, att ett bolag i egenskap av 
uppdragstagare, enligt allmänna rättsgrundsatser hade en skyldighet att handla fackmässigt 
och med tillbörlig omsorg tillvarata sin uppdragsgivares intressen. 
59 Se avsnitt 2.1, s. 13. 
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krävas att konsumenten insett eller måste ha insett att tjänsten motsvarade 
en sådan art.60 I praxis har näringsidkaren ålagts bevisbördan för att parterna 
skulle ha avtalat om ett utförande som avvek från ett fackmässigt 
tillfredsställande utförande. 
 

Göta hovrätt mål nr. T 1589-12 – ”Badrumsfallet” 
Efter renoveringen av ett badrum kunde konstateras att arbetet 
inte utförts fackmässigt. Eftersom näringsidkaren inte lyckats 
visa sitt påstående om att denne kommit överens med 
konsumenten om att arbetet skulle avvika från 
fackmässighetskravet var tjänsten felaktig. Hovrätten delade 
tingsrättens mening om att arbetet avvek från 
fackmässighetskravet och att tjänsten därmed var felaktig. 

 

2.1.2 Omsorgs- och samrådsskyldigheten 
I 4 § första stycket stadgas också att näringsidkarens har en skyldighet att 
med tillbörlig omsorg tillvarata konsumentens intressen och i möjlig, 
behövlig utsträckning samråda med denne. Enligt lagmotiven tar 
omsorgsplikten sikte på näringsidkarens allmänna omsorg om konsumenten. 
Fackmässighetskravet är ingen uttrycklig omsorgsförpliktelse men 
sammanflyter till viss del med omsorgskravet. En skarp gräns kan således 
inte dras mellan de två kraven och vissa ageranden kan träffas av dem 
båda.61 Flera författare i doktrinen lyfter dock fram att omsorgskravet också 
har en självständig betydelse jämte fackmässighetskravet.62 Något som 
framkom i ett fall från Högsta domstolen.  
 
 NJA 2015 s. 110 – ”Myresjöhus 1-fallet” 

Bakgrunden till Myresjöhus 1-fallet var att näringsidkaren 
uppfört småhus till ett antal konsumenter och då använt sig av 
en konstruktion med putsad, enstegstätat fasad. Husen 
uppfördes mellan år 1999 och 2003, det vill säga innan 
konsumenttjänstlagen kom att omfatta uppförande av småhus. 
Vid utförandet motsvarade konstruktionen branschnormerna. I 
januari 2007 rapporterade dock experter från SP Sveriges 
Provnings- och forskningsanstalt om att konstruktionen 
innebar betydande risker för problem med fukt och mögel. I en 
rapport år 2011 uttalade SP att man i första hand bör använda 
sig av tvåstegstätade system. Parterna tillämpade ABS 95 
(föregångaren till ABS 18). 2:1 ABS 95 ålade näringsidkaren 

                                                
60 Prop. 1984/85:110, s. 38 f. och 158 f. 
61 Ibid., s. 159. 
62 Arvidsson och Samuelsson (2018), s. 114; Johansson (2013), s. 136. Arvidsson och 
Samuelsson berör i samband med detta ett avgörande från Nacka tingsrätt, mål nr. T 5021-
16. Näringsidkaren hade i detta fall uppfört en villa åt konsumenten och däribland gjutit ett 
betonggolv i källarplanet. Golvvärmeslingorna i betonggolvet skulle sedan provtryckas och 
sedermera frös de sönder. Tingsrätten ansåg att utförandet var fackmässigt men att det låg 
inom näringsidkarens omsorgsplikt att upplysa konsumenten om att frysskyddsmedel inte 
tillsatts inför provtryckningen och vilka konsekvenser detta innebar.  
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det fackmässighetskrav samt omsorgs- och samrådandekrav 
som stadgas i 4 § konsumenttjänstlagen. I 2:6 ABS 95 
föreskrevs, likt i 9 § konsumenttjänstlagen, att fel i 
entreprenaden förelåg om resultatet av näringsidkarens 
utförande avvek från dessa krav.63 Högsta domstolen menade 
det var en naturlig utgångspunkt att fackmässighetskravet i 
standardavtalet hade samma innebörd som 4 § 
konsumenttjänstlagen. Vidare ansågs, med ledning av 16 § 
konsumentköplagen (1990:932) och 17 § köplagen 
(1990:931), fel i entreprenaden föreligga om resultatet avviker 
från konsumentens befogade förväntningar. Förväntningarna 
skulle nämligen läsas som en del av parternas avtal. Därav 
kunde fel föreligga trots att fackmässighetskravet var uppfyllt. 
Eftersom särskilda funktionskrav inte avtalats för fasaden i 
detta fall skulle dess konstruktion vara lämplig för sitt ändamål 
för att leva upp till konsumentens befogade förväntningar. 
Med tanke på riskerna med fasadens konstruktion levde den 
inte upp till dessa förväntningar. Fasaden var därmed felaktig 
trots att den motsvarade branschnormerna.64 

 
Lagmotiven anför att omsorgskravet betyder att näringsidkarens roll ska 
innebära att agera aktivt lojalt mot konsumenten. Däri erinras också om 
principen om att avtalsparter är skyldiga att visa omsorg vid förverkligandet 
av de förpliktelser den åtagit sig och därvid i tillbörlig grad tillvarata 
motparterna intressen kan anses vara en allmän obligationsrättlig princip.65 
Formulering är i princip snarlik definitionen av den allmänna kontraktuella 
lojalitetsplikten66 och flertalet författare i doktrinen betraktar 4 § KtjL som 
ett uttryck för den allmänna kontraktuella lojalitetsplikten.67 Lagmotiven 
framhåller att principen är av väsentlig betydelse i konsumentavtal då 
konsumenter generellt sett presumeras ha bristande kunskaper och 
erfarenheter för att bedöma förhållanden av betydelse för avtalet och dess 
genomförande. Bristerna ger konsumenten befogad anledning att räkna med 
hjälp, och därmed fördelar, av näringsidkaren. I den allmänna 
omsorgsplikten ligger därför att näringsidkaren ska tillhandahålla 
konsumenten sin fackkunskap och yrkeserfarenhet så vitt som sakens natur 
                                                
63 Standardavtalets använder egentligen begreppen entreprenör och beställare för att 
beteckna uppdragstagaren respektive uppdragsgivaren. För en mer enhetlig framställning 
används därför här begreppen näringsidkare respektive konsument eftersom det är dessa 
begrepp som används i konsumenttjänstlagen och i framställningen om 
konsumententreprenader. 
64 Underinstansernas berörde inte endast frågan om fel i entreprenaden utan även huruvida 
näringsidkaren agerat vårdslöst och om ett avtalat överlåtelseförbud hindrade förvärvare av 
huset från att göra gällande rättigheter som de övertagit från konsumenterna mot 
entreprenören. De två senare frågorna är inte centrala för frågeställningarna i denna uppsats 
och högsta domstolen beviljade prövningstillstånd till dem i ett eget avgörande, NJA 2015 
s. 1040. Därför berörs endast Högsta domstolens resonemang om frågan om fel i 
Myresjöhus 1-fallet närmre här. 
65 Prop. 1984/85:110, s. 39 f. och 159 f. 
66 Se s. 10. 
67 Arvidsson och Samuelsson (2018), s. 40; Johansson (2013), s. 132; Munukka (2007), s. 
324.  
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erfodrar. Inom ramen för denna omsorg ska näringsidkaren därför samråda 
med konsumenten i behövlig mån. Samrådandekravet innebär att 
näringsidkaren ska ge konsumenten adekvata råd och anvisningar om de 
möjliga utförandesätt som finns för den aktuella tjänsten. Här är både 
funktionella och ekonomiska aspekter relevanta. I det ekonomiska ligger att 
näringsidkaren exempelvis inte får välja ett onödigt dyrt alternativ om den 
har flera fackmässiga alternativ till utförandet. Därvid borde näringsidkaren 
informera konsumenten om den kan göra stora besparingar genom att företa 
förberedande åtgärder inför tjänsten.68 I praxis har omsorgs- och 
samrådandeplikten också aktualiserat en upplysningsplikt vid avsteg från 
branschpraxis.  
 

Hovrätten för Västra Sveriges mål nr. T 3531-17 – 
”Dräneringsfallet” 
I detta fall hade näringsidkaren dränerat ett hus. Konsumenten 
ansåg att dräneringen var felaktig på totalt nio punkter. Den 
första och andra punkten grundade huvuddelen av 
konsumentens ersättningskrav. Tingsrätten ansåg att 
konsumenten endast hade rätt till ersättning enligt en av dem 
andra punkterna som gällde näringsidkarens montering av en 
anslutning. Monteringen var felaktig och näringsidkaren hade 
åtagit sig att åtgärda felet men inte gjort det inom skälig tid. 
Hovrätten däremot, fastslog att branschpraxis var att 
dräneringsrören skulle monteras så att de låg under och utanför 
byggnadens lägsta byggnadsdel. Näringsidkarens utförande 
avvek från branschpraxisen. Domstolen erinrade att om en 
näringsidkare finner skäl att avvika från den branschpraxis 
som gäller vid tjänstens utförande ligger det i dennes 
omsorgsplikt att upplysa och samråda med konsumenten om 
detta. Eftersom bolaget inte ens hade påstått att ett sådant 
förfarande skett var tjänsten felaktig. 

 
 Göta hovrätt, mål nr. T 2156-11 – ”Träpanelsfallet” 

I detta fall hade näringsidkaren monterat en träpanel på ett sätt 
som avvek från branschpraxis. Trots förekomsten av 
resultatavvikelser menade tingsrätten att utförandet inte var 
felaktigt. Det var nämligen inte klarlagt att avvikelserna 
förekom i sådan grad att de påverkade panelens livslängd eller 
att parterna särskilt avtalat om att näringsidkaren inte fick 
utföra tjänsten på det sätt som gjorts. Hovrätten ansåg istället 
att näringsidkarens utförandesätt normalt torde påverka 
fasadens livslängd. Inte heller visade utredningen att 
näringsidkaren klargjort för konsumenten på vilket sätt han 
avsåg sätta upp panelen och vilka konsekvenser det kunde få. 
Tjänsten var därmed felaktig.  

 

                                                
68 Prop. 1984/85:110, s. 39 f. och 159; SOU 1979:36, s. 189. 



 18 

Om konsumenten tillhandahåller anvisningar eller eget material för tjänstens 
utförande följer det även av omsorgs- och samrådandekravet att 
näringsidkaren ska överväga dess lämplighet. Om näringsidkaren då inser 
eller bort inse att anvisningarna eller materialet är olämpligt för tjänstens 
utförande ska denne underrätta konsumenten om det.  
 
Samrådandekravet avser uppmuntra parterna till att komma överens om 
tjänstens innebörd på förhand. På så vis kan kravet ha en 
konfliktförebyggande funktion. Samrådandekravet avser också klargöra att 
skyldigheten att försöka undanröja oklarheter i avtalsförhållandet i regel 
åligger näringsidkaren. Därav har kravet betydelse för bedömningen av 
vilken av parterna som ska bära konsekvenserna av en oklarhet som skulle 
kunnat redas ut genom dialog mellan parterna.69 Enligt Johansson och 
Munukka ska kravet ses som ett utredningsansvar och en klargörandeplikt 
för näringsidkaren. Författarna erinrar även att samrådandeplikten kan 
aktualiseras prekontraktuellt.70 Munukka hävdar också att näringsidkarens 
klargörandeplikt torde vara tvingande trots att den saknar stöd i lagtexten 
eller konsumenttjänstlagens systematik.71  
 
Presumtionen om konsumenters generellt sett bristande kunskaper och 
erfarenheter att bedöma tjänsten ger uttryck för skyddsprincipen. Arvidsson 
och Samuelsson formulerar detta i att omsorgskravet bygger på antagandet 
om att konsumenter har ett underläge i förhållande till näringsidkaren. Det 
underlägsna i att vara konsument ligger i bristen på kunskap och erfarenhet 
att bedöma alla relevanta omständigheter för avtalet. Därav presumeras 
konsumenter sakna en fullt ut informerade vilja. Bristen föranleder att 
konsumenten har skäl att förvänta sig att näringsidkaren agerar lojalt genom 
att ställa sina kunskaper och erfarenheter till konsumentens förfogande så 
vitt som sakens natur erfodrar. Av fackmässighetskravet följer även att 
konsumenten har skäl att förvänta sig att näringsidkaren följer de rådande 
professionsnormerna. Om näringsidkaren avser avvika från 
fackmässighetskravet är denne därför skyldig att se till att konsumenten 
insett eller bort insett det, oavsett vilken av parterna som önskat avvikelsen.  
 
Näringsidkaren ska enligt 4 § iaktta tillbörlig omsorg. Enligt lagmotiven går 
gränsen för vad som anses tillbörligt i regel vid vad som är allmänt känt. 
Undantag kan göras om konsumenten i det enskilda fallet uppvisat 
okunnighet kring allmänt kända uppgifter. Näringsidkaren har inte heller 
upplysningsplikt rörande uppgifter som konsumenten i egenskap av 
fackman rimligen kan presumeras känna till. I begreppet tillbörligt ligger 
vidare att näringsidkaren inte ska behöva handla i strid mot sina egna 
berättigade intressen eller vända sig till andra inköpskällor och 

                                                
69 Prop. 1984/85:110, s. 160 f. 
70 Johansson (2013), s. 136–138; Munukka (2007), s. 325 f. 
71 Munukka grundar påståendet i att ABS 05 5p. föreskriver en upplysnings- och 
avrådandeplikt avseende arbetenas beskaffenhet och ändamålsenlighet, Munukka (2007), s. 
325 f. 
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underentreprenörer än de den vanligen gör även om tjänsten då kanske 
skulle kosta mindre för konsumenten.72  
 

Hovrätten för Västra Sverige, mål nr. T 4355–12 - 
”Garagefallet” 
I detta fall hade näringsidkaren gjutit betongplattan till ett 
garage utan att anlägga en golvbrunn på betongplattan. 
Därmed kom det sedan in och ansamlades vatten på 
garagegolvet vid regn- och snöfall. Enligt konsumenten skulle 
tjänsten omfatta att näringsidkaren anlade en sådan brunn 
alternativt att näringsidkaren gjorde ett fall mot garageporten. 
Tingsrätten menade att konsumenten inte lyckades bevisa att 
dennes tolkning av avtalet var klart mera sannolikt än 
näringsidkarens. Därav var inte tjänsten felaktig. Hovrätten 
höll med om att tjänsten inte var felaktig men på andra 
grunder. Enligt hovrätten var utgångspunkten för 
näringsidkarens omsorgskrav vad som kunde krävas mot 
bakgrund av att betongplattan var avsedd för ett sedvanligt 
garage då konsumenten inte sagt att garaget skulle ha ett 
särskilt ändamål. Då det förhållandet att vatten kan komma in 
och ansamlas var att anse som allmänt känt hade inte 
näringsidkaren särskild anledning att upplysa om det. 

 
Tillbörlighetsrekvisitet exemplifierar hur skyddsprincipen ska tillämpas. 
Principen grundas just i att det råder ett ojämbördigt statusförhållande. 
Enligt 4 § antas en sådan ojämbördighet föreligga gällande de 
fackkunskaper som krävs för utförandet av den aktuella tjänsten. När det 
gäller allmänt kända uppgifter presumeras dock inte en sådan ojämbördighet 
föreligga utan för sådana uppgifter får konsumenten i utgångspunkt själv 
ansvara. Näringsidkaren har skäl att förvänta sig att konsumenten känner till 
sådana uppgifter och först om konsumenten visat sig ojämbördig 
aktualiseras de starka skydds- och lojalitetsaspekterna.  
 

2.1.3 Plikten att tillhandahålla material 
4 § andra stycket föreskriver att det ingår i tjänsten att näringsidkaren ska 
tillhandahålla det material som behövs om inte annat får anses avtalat. 
Lagmotiven framför att skyldigheten innefattar att näringsidkaren bekostar 
materialet. Kommer parterna överens om ett fast pris eller en ungefärlig 
prisuppgift innefattar skyldigheten också att och näringsidkaren inkluderar 
materialets anskaffnings- och leveranskostnader.  
 
Gällande kvaliteten på materialet ska det i utgångspunkt vara av normalt 
god beskaffenhet. Valet av material omfattas därav i princip av 
fackmässighetskravet. Om parterna vill göra avsteg från denna utgångspunkt 
ska observeras att även om parterna med giltig verkan kan avtala om att 

                                                
72 Prop. 1984/85:110, s. 160. 
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materialet ska vara av klart lägre kvalitet än normalgod kan näringsidkarens 
omsorgsplikt då aktualisera upplysnings- och vägledningsskyldigheter för 
denne.73 Flera författare i doktrinen påpekar att näringsidkaren speciellt vid 
sådana avtal torde upplysa konsumenten om materialets brister och sedan 
vidta bevissäkrande åtgärder om konsumenten trots bristerna vill få tjänsten 
utförd.74 Observera också att 5 § anger en absolut minimigräns för vilken 
kvalitet parterna med giltig verkan kan avtala om. Bestämmelsen behandlas 
i avsnitt 3.1.  
 
Med att materialet ska vara av normalt god beskaffenhet menas att 
materialet ska vara normalgott gällande utseende, användbarhet för 
ändamålet och hållbarhet. Det köprättsliga felbegreppet sätter ramarna för 
detta. Felbegreppet härleder att det ska beaktas vilket ändamål materialet är 
avsett till. Vid exempelvis reparationer av äldre föremål torde därmed gamla 
delar kunna användas. Är tjänsten felaktig till följd av att näringsidkaren 
använt ett annat material än vad konsumenten har rätt att kräva spelar det 
ingen roll huruvida näringsidkaren kan anses ha varit försumlig, och således 
bort märkt felet hos materialet.75 
 
Även avseende material har således konsumenten skäl att lita på att 
näringsidkarens prestation lever upp till de objektiva förväntningarna. 
Konsumenten kan, genom egna anvisningar, påverka vad denne har skäl att 
förvänta sig, exempelvis genom att önska material av lägre kvalitet eller 
liknande. Konsumenten får således då också ansvara för att materialet inte 
lever upp till normal god beskaffenhet. Samtidigt måste näringsidkaren då 
försäkra sig om att konsumenten förstått att materialet avviker från normal 
god beskaffenhet om så skulle vara fallet.  
 

2.2 Kommersiella entreprenader 

2.2.1 Fackmässighetskravet 
2:1 föreskriver att entreprenaden ska utföras i enlighet med 
entreprenadhandlingarna, det vill säga enligt parternas ursprungliga kontrakt 
och ytterligare överenskommelser som tillkommit efter att kontraktet 
tecknades.76 Bestämmelsen föreskriver också att entreprenaden ska utföras 
fackmässigt. Fackmässighetskravet innebär att entreprenören ska företa de 
handlingar som föranleder ett fackmässigt utförande. Avvikelser från detta 
kan utgöra en felgrund. Även vid kommersiella entreprenader refererar 
således fackmässighetskravet till den objektivt fastställbara kvaliteten på 
uppdragstagarens utförande.77 Högsta domstolen har uttalat att 

                                                
73 Prop. 1984/85:110, s. 161. 
74 Arvidsson och Samuelsson (2018), s. 117, med hänvisning till prop. 1984/85:110, s. 43 
och 163; Hedberg och Johansson (2008), s. 24. 
75 Prop. 1984/85:110, s. 161 f. Jfr dock konsumentens rätt till skadestånd enligt 31 §. 
76 AB 04, Begreppsbestämningarna, s. 4. 
77 Samuelsson (2016), s. 117 och 120.  
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fackmässighetskravet innebär att uppdraget ska utföras med den grad av 
effektivitet, kunskap och skicklighet som normalt kan krävas av en 
entreprenör i motsvarade situation.78 Kravet innebär således att uppdraget 
ska utföras enligt de för branschen specifika professionsnormerna.79 
Normerna kan sökas i handböcker, instruktioner från tillverkaren och AMA-
föreskrifter.80 AMA-föreskrifter är standardiserade tekniska beskrivningar 
om hur olika byggnadsarbeten ska utföras.81 
 
Jämte fackmässighetskravet föreskrivs att kravet inte inskränker beställarens 
ansvar enligt 1:6. Enligt 1:6 ansvarar parterna för riktigheten i de uppgifter, 
undersökningsmaterial och tekniska lösningar som de tillhandahåller. 
Uppgiftsansvaret gäller även vid motpartens godkännande av uppgifterna 
och är strikt förpliktande för den som tillhandahåller uppgiften. Den part 
som mottar uppgiften åläggs därmed inte någon undersökningsplikt att 
överväga dess lämplighet. I uppgifter ryms även konstruktioner och 
liknande.82 Samuelsson framhäver dock att försiktighet bör iakttas vid 
enuntiationer. Mottagarens befogade tillit till sådana uppgifter kan nämligen 
ifrågasättas, jämfört med om det gäller preciserade uppgifter om 
sakförhållanden.83  
 
Uppgiftsansvaret är reciprokt men med dess nära koppling till 1:1 som 
föreskriver att kontraktsarbetenas omfattning avgörs av 
kontraktshandlingarna, det vill säga parternas ursprungliga kontrakt,84 
träffar ansvaret främst beställaren. Detta beror på att kontraktshandlingarna 
bygger på beställarens förfrågningsunderlag.85 Kommersiella entreprenader 
föregås nämligen traditionellt sett av en skarp anbudsprocess med en klart 
uttryckt tidpunkt för när avtalsbundenheten uppstår.86 Beställaren 
formulerar uppdraget i ett förfrågningsunderlag. Entreprenörer gör sedan en 
kalkyl på priset för uppdraget baserat på beställarens förfrågningsunderlag. 
Tanken är således att förfrågningsunderlaget ska göra uppdraget 
kalkylerbart så att beställaren sedan kan välja det billigaste anbudet. 
Konkurrensen är därigenom helt inriktad på priset. Avtalsbundenheten 
inträder när beställaren sedan tecknar ett kontrakt med en av 
anbudsgivarna.87  
 

                                                
78 NJA 2013 s. 1174 11p. 
79 Samuelsson (2016), s. 24 och 120.  
80 Hedberg (2013), s. 44.  
81 Nationalencyklopedin, AMA. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ama 
(hämtad 2019-05-17).  
82 Hedberg (2010), s. 31 f.; Högsta domstolens resonemang i NJA 2009 s. 388 och NJA 
2013 s. 1174 bekräftar också detta, fallen behandlas på s. 27–29.  
83 Samuelsson (2016), s. 84 och 120. 
84 AB 04, Begreppsbestämningarna, s. 5. 
85 Samuelsson (2016), s. 84; Munukka (2007), s. 386.  
86 Munukka (2007), s. 390.  
87 Samuelsson (2016), s. 24 och 51 f. 
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2.2.2 Lojalitet i kommersiella entreprenader 
AB 04 saknar ett uttryckligt stadgande likt omsorgs- och samrådandekravet 
i konsumenttjänstlagen. Som framställningen av dessa krav visade 
manifesterar de näringsidkarens lojalitetsplikt och denna plikt nämns 
uttryckligen i förordet till AB 04 och 4:3 Komm. Samuelsson har diskuterat 
dessa aspekter, både i en artikel år 2011 och i sin kommentar till AB 04 år 
2016.  
 
Förordet nämner att “Parterna bör därför finna former för en fortlöpande 
dialog samt inom ramen för den allmänna lojalitetsplikten visa varandra 
förtroende och öppenhet.”88 4:3 stadgar entreprenörens rätt till erforderlig 
förlängning av kontraktstiden vid hinder för entreprenadens genomförande. 
Enligt 4:3 Komm. ska erforderlig förlängning av kontraktstiden bedömas 
inom ramen för parternas allmänna lojalitetsplikt. Därav ska hänsyn tas till 
entreprenörens möjlighet att begränsa tidsförlängningen genom en rationell 
resursanvändning. 
 
I artikeln år 2011 erinrade Samuelsson att skrivelsen i förordet inte säger 
någonting om hur parters införlivande av AB 04 påverkar vilka 
lojalitetskrav som kan ställas på dem.89 Samuelsson påpekade också att det 
är främmande att se rationell som synonymt med lojal. Det torde inte heller 
med grund i lojalitetsplikten kunna krävas att entreprenören är skyldig att 
göra ekonomiska uppoffringar för att motverka att kontraktstiden förlängs. I 
sammanhanget påpekade Samuelsson att det finns en motsättning mellan två 
olika uppfattningar om hur införlivandet av AB 04 ska påverka regleringen 
av parternas förpliktelser. Enligt den ena framgår de rättigheter och 
skyldigheter parterna har av kontraktet. Enligt den andra kan det ovanpå 
dessa rättigheter och skyldigheter aktualiseras ytterligare förpliktelser för 
parterna med grund i lojalitetsprincipen. Enligt Samuelsson skapar de 
motsatta uppfattningarna osäkerhet eftersom Allmänna bestämmelser är 
utformade för att parterna ska kunna kalkylera på uppdraget. Detta försvåras 
om parterna inte vet exakt vilka förpliktelser som kan uppstå under avtalets 
genomförande.90 Samuelssons slutsats var därav att lojalitetsöverväganden 
kan påverka tolkningen av avtalet vid kommersiella entreprenader men att 
avtalets grundläggande premisser baseras på den klassiska synen på 
kontraktsrätten. Lojalitetsprincipen lyfter fram relationen och tonar ner 
motpartsförhållandet. Detta ligger inte särskilt väl i linje med AB 04:s 
utformning och hur lojalitetsbegreppet däri tar sig till uttryck.91 Enligt den 
klassiska synen på kontraktsrätten innefattar ömsesidigt förpliktande avtal 
motstående löften om prestationer. Parterna ingår avtalet för att de vill 
komma i åtnjutande av motpartens prestation och om en part sedan 
åsidosätter sin plikt att prestera kan denne med rättsliga medel tvingas till 
prestation. Synen bygger således på tanken avtal ingås för att i eget intresse 

                                                
88 AB 04, Förordet, s. 3. 
89 Samuelsson (2011), s. 58. 
90 Ibid., s. 59. 
91 Ibid., s. 62. 
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realisera sina mål.92 I sin kommentar till AB 04 år 2016 anför Samuelsson 
att både skrivelsen i förordet och 4:3 Komm. kan påverka bedömningen av 
parternas rättsliga ställning i det enskilda fallet.93  
 
Munukka menar att den komplexitet och osäkerhet som följer av 
entreprenadavtals karaktäristika talar för lojalitetsöverväganden i 
kommersiella entreprenader.94 Dessutom nämner förordet att avtalet 
framförhandlats i syfte att balansera parternas åtaganden. Detta ger uttryck 
för att rimlighets- och lojalitetsöverväganden legat till grund för avtalet. 
Slutligen menar Munukka att 4:3 Komm. ger uttryck för lojalitet i form av 
en skadebegränsningsplikt.95 Parterna i kommersiella entreprenader har 
således en lojalitetsplikt, som kan beskrivas i enlighet med vad Munukka 
benämner samverkansdefinitionen. Enligt denna definition innebär 
lojalitetsplikten en plikt för parterna att verka för avtalets genomförande.96  
 
Som undersökningen av konsumenttjänstlagens omsorgs- och 
samrådandekrav är en naturlig följd av kraven att näringsidkaren åläggs 
olika upplysningsplikter.97 Vissa motsvarigheter till detta följer av 2:9. 
Enligt 2:9 har parterna en skyldighet att utan dröjsmål underrätta motparten 
om den upptäcker  
1. att det finns motstridigheter i kontraktshandlingarna,  
2. att uppgifter i kontraktshandlingarna väsentligt avviker från verkliga 

förhållanden,  
3. att kontraktshandlingarnas brister eller utformning på annat sätt innebär 

olägenhet eller att det skulle vara olämpligt att utföra kontraksarbetena i 
enlighet med handlingarna,  

4. att lämnade handlingar eller uppgifter eller meddelade föreskrifter 
avviker från kontraktshandlingarna, eller  

5. att omständigheter av betydelse för entreprenaden ändras eller 
tillkommer. 

 
Bestämmelsen omfattar i princip alla omständigheter av betydelse för 
uppdragets utförande.98 Plikten kan således aktualiseras exempelvis om 
kontraktshandlingarna strider mot ett fackmässigt utförande. Utförandet 
torde nämligen då anses olämpligt.99 
 
I doktrinen finns olika uppfattningar om hur 2:9 ska tolkas. Samuelsson 
menar att eftersom 2:9 omfattar parterna omfattas endast den beställare och 
entreprenör som ingår entreprenadavtalet av skyldigheten. Entreprenörer i 
egenskap av anbudsgivare omfattas således inte av förpliktelsen. 
Samuelsson menar också att upptäckts-rekvisitet innebär att de som sedan 

                                                
92 Munukka (2007), s. 462. 
93 Samuelsson (2016), s. 39 f. och 46. 
94 Munukka (2007), s. 381 och 390 f.  
95 Ibid., s. 393. 
96 Ibid., s. 84 och 394 f. 
97 Se avsnitt 2.1.2. 
98 Munukka (2007), s. 389. 
99 Ibid., s. 382.  
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ingår entreprenadavtalet inte åläggs en undersökningsplikt.100 Upptäcks-
rekvisitet innebär just att parten ska ha träffat på förhållandet helt spontant. 
Hedberg ger uttryck för samma uppfattning.101 Enligt 2:9 tredje stycket ska 
den part som åsidosatt underrättelseplikten ersätta motparten för den skada 
som därigenom uppkommer. Upptäcks-rekvisitet ställer krav på faktisk ond 
tro för att sanktionen ska aktualiseras.102 Exempel på när sanktionen kan 
aktualiseras är om entreprenör inte underrättar beställaren om att dennes 
konstruktioner är felaktiga. Entreprenören har då rätt till ersättning för det 
ÄTA-arbete som förmodligen krävs för att rätta till felaktigheten. 
Entreprenörens får dock inte ersättning för eventuella merkostnader som 
uppstår till följd av dennes underlåtenhet att underrätta i tid.103  
 
Frågan är då om en entreprenör som under anbudstiden upptäckt sådana 
bristfälligheter som avses i 2:9 är skyldig att underrätta beställaren om detta. 
En sådan skyldighet skulle framför allt ha motsvarighet i 
konsumenttjänstlagens samrådandeplikt och även avrådandeplikten enligt 
lagens 6 § första stycket eftersom dessa plikter avses gälla 
prekontraktuellt.104 Att kommersiella aktörer inte bara i egenskap av 
avtalspart, utan även redan under avtalsförhandlingarna, kan åläggas 
lojalitetsförpliktelser och därmed åläggas skadeståndsansvar fastslog 
Högsta domstolen redan år 1978.105 Detta har sedan kommit att betraktas 
som en allmän princip vid namn culpa in contrahendo.106  
 
Samuelsson menar dock att om entreprenören skulle åläggas en 
underrättelseplikt prekontraktuellt skulle det motsvara en extensiv tolkning 
av 2:9. Samuelsson avvisar tolkningen med hänvisning till uppgiftsansvaret 
och anser att parterna istället får reglera bristerna genom 2:4 om likställda 
ÄTA-arbeten.107 Även Hedberg avvisar en extensiv tolkning och hävdar att 
det torde vara rimligt att alla entreprenörer som lämnar anbud gör det utifrån 
beräkningar av samma förfrågningsunderlag. Om anbudsgivarna ska räkna 
utifrån olika uppgifter riskeras nämligen den rättvisa konkurrensen.108 ”Det 
enklaste är troligen att tiga trots allt och strunta i moralen.” som Hedberg 
uttryckt det.109 Munukka däremot, anser att det bör övervägas om 
anbudsgivare torde ha en långtgående underrättelseplikt för tveksamheter av 
ekonomisk betydelse redan i anbudprocessen. Uppfattningen grundas i den 
allmänna lojalitetsplikten. Munukka påpekar även att om entreprenörer 
saknar prekontraktuellt ansvar kan de spekulera i att beställaren kommer 

                                                
100 Munukka påpekade år 2007 att rättslitteraturen inte ägnat sig något vidare åt frågan om 
parts skyldighet att upplysa sin motpart om en konstruktions olämplighet, Munukka (2007), 
s. 391.   
101 Samuelsson (2016), s. 154; Hedberg (2010), s. 51. 
102 Samuelsson (2016), s. 154; Hedberg (2010), s. 51; Munukka (2007), s. 389. 
103 Hedberg (2010), s. 51.  
104 Avrådandeplikten enligt 6 § första stycket konsumenttjänstlagen behandlas i avsnitt 
4.1.1. 
105 NJA 1978 s. 147. 
106 Ramberg och Ramberg (2016), s. 76. 
107 Samuelsson (2016), s. 154. 2:4 behandlas i avsnitt 5.2.3. 
108 Hedberg (2010), s. 50 f.  
109 Hedberg (2013), s. 30.  
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ändra sina anvisningar enligt entreprenörens förslag efter att kontraktet 
ingåtts. Ändringar kommer då ändå inte utsättas för någon priskonkurrens. 
Därav kan entreprenörer spekulera på beställarens bekostnad vilket 
dessutom inte kan vara samhällsekonomiskt lönsamt. Därav rubbas också 
fördelarna med anbudskonkurrensen.110   
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att AB 04 saknar ett uttryckligt 
omsorgs- och samrådandekrav grundad på skyddsaspekter likt det som finns 
i konsumenttjänstlagen. Det finns ingen etablerad utgångspunkt om att 
parterna i kommersiella entreprenader är ojämbördiga. Parternas 
styrkeförhållanden kan dock beaktas inom ramen för tolkningen av 
parternas avtal. Ett sådant exempel ska studeras nedan.111 
 

NJA 1990 s. 24 – ”ÄTA-fallet” 
Beställaren hade i detta fall givit entreprenören i uppdrag att 
renovera två fastigheter. Vid slutbesiktningen anmärktes en del 
fel och brister i utförandet som entreprenören inte åtgärdade i 
rätt tid. Parterna tillämpade AB 72 på entreprenadavtalet. I 
avtalet hade ett villkor från standardavtalet modifierats till att 
ränta avseende index samt ändrings- och tilläggsarbeten skulle 
betalas från och med nittionde dagen efter att samtliga arbeten 
enligt avtalet utförts. Parterna var oense om hur uttrycket 
”samtliga arbeten” skulle tolkas. Enlig entreprenören skulle 
samtliga arbeten anses utförda i och med att entreprenaderna 
godkändes vid slutbesiktningarna. Enligt beställaren skulle 
samtliga arbeten anses utförda när alla arbeten, inklusive de 
arbeten som krävs för att åtgärda fel och brister, utförts. 
Tingsrätten menade att entreprenörens tolkning var förenlig 
med standardavtalets systematik. Dessutom hade beställaren 
författat räntevillkoret. Därmed hade entreprenören inga skäl 
att tro att samtliga arbeten skulle tolkas på annat sätt än de 
gjort gällande. Hovrätten fann däremot att entreprenören var 
en stor aktör med erfarenhet av entreprenadavtal och tillgång 
till experter för avtalsskrivning. Entreprenören hade således ett 
klart kunskaps- och resursöverläge i förhållande till 
beställaren. Därav skulle entreprenören bära konsekvenserna 
av oklarheten i villkoret. Högsta domstolen gick också på 
beställarens linje. Domstolen menade att även om beställarens 
tolkning var oförmånlig för entreprenören hade entreprenören 
möjlighet att begränsa detta genom att utföra samtliga arbeten 
skyndsamt.    

 
AB 04 ger i flera avseenden uttryck för att parterna ska agera lojalt mot 
varandra. Till dessa avseenden hör underrättelseskyldighet enligt 2:9, 
skrivelserna i förordet och 4:3 Komm. Parterna ansvarar dock bara för att 
underrätta om sådant som de faktiskt insett. Denna begränsning i 
kombination med uppgiftsansvaret enligt 1:6 innebär att parterna i hög 
                                                
110 Munukka (2007), s. 392 f.  
111 Se hovrättens avgörande.  
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utsträckning har att tillvarata sina egna intressen. Beställaren ansvarar för att 
utforma uppdraget. Entreprenören ansvarar för att utföra uppdraget enligt 
beställarens anvisningar men har inget resultatansvar. Inser entreprenören 
att beställarens anvisningar brister avseende sådana förhållanden som avses 
i 2:9 ska den underrätta beställaren. Beställaren får dock stå till svars för 
bristen och kan inte räkna med att entreprenören ställer sin fackkunskap till 
beställarens förfogande för att förhindra att sådana brister uppstår. Denna 
ansvarsfördelning behöver dock vara genomgående under hela 
entreprenaden, eller ens föreligga från början. Parternas avtal kan givetvis 
föranleda en annan ansvarsfördelning. Exempelvis kanske entreprenören 
underrättar beställaren enligt 2:9 om att en konstruktion är olämplig och 
råder beställaren att välja en annan konstruktion. Entreprenörens förslag kan 
då föranleda att denne åtar sig ett funktionsansvar även om den vid avtalets 
ingående endast hade ett utförandeansvar.112 Högsta domstolen har avgjort 
ett flertal fall där tvist uppstått om vilken part som ska ansvara för en 
konstruktions lämplighet. Fallen utgår just från uppgiftsansvaret, 
underrättelseplikten och kraven på att entreprenaden ska utföras enligt 
entreprenadhandlingarna och fackmässigt. Dessa fall ska nu studeras nedan. 
 

2.2.2.1 NJA 2002 s. 630 – ”Aggregatfallet” 
I NJA 2002 s. 630, Aggregatfallet, hade en entreprenör monterat en 
ventilationsanläggning i en restauranglokal. Vid besiktningen noterades att 
ljudnivån i lokalerna var för hög och att entreprenören skulle svara för felet. 
Parterna tillämpade AB 72 (föregångaren till AB 04) på uppdraget. 
Beställaren hade låtit en konsult projektera uppdraget och anvisat ett 
aggregat utifrån denna projektering. Entreprenören insåg att beställarens 
aggregat saknade värmeåtervinningsförmåga. Därav föreslog entreprenören 
ett annat aggregat med en sådan förmåga och installerade sedan detta. 
 
Tingsrätten konstaterade att det saknades bindande normer för godtagbara 
bullernivåer i restauranglokaler men att det fanns icke bindande råd från 
Byggforskningsrådet. Resultatet av entreprenad avvek väsentligen från de 
icke bindande råden. Därmed hade entreprenaden inte utförts fackmässigt 
och entreprenören var ansvarig för felet i och med att denne tog initiativet 
till och föreslog det aggregat som installerades.  
 
Hovrätten ansåg däremot att beställaren skulle ansvara för felet. Eftersom 
konsultens projektering anvisade ett aggregat med ett specifikt ljudvärde 
torde nämligen entreprenören kunna utgå ifrån att detta värde grundats på en 
fackmässig bedömning. Entreprenörens förslag motsvarade därav 
beställarens förslag ur ljudsynpunkt, men var bättre ur energisynpunkt. 
 
Högsta domstolen gick på samma linje som hovrätten. Att beställarens 

                                                
112 Samuelsson (2016), s. 120; Hedberg (2010), s. 32. Se dock 2:7 och 8 Komm. femte 
stycket som föreskriver att om entreprenören ger besked om tilläggsarbeten den finner 
nödvändiga är inte detta besked att anse som en av entreprenören tillhandahållen teknisk 
lösning som den har uppgiftsansvar för. Beskedet ska istället enbart ses som ett förslag till 
åtgärd som beställaren sedan ska ta ställning till.  
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förslag motsvarade samma ljudnivåer som entreprenörens förslag innebar att 
parterna fick anses indirekt ha avtalat om den ljudnivån. Då entreprenörens 
förslag inte innebar en försämring ur bullersynpunkt hade de inte ett ansvar 
för att aggregatets skulle ha en lämplig ljudnivå. Inte heller hade beställaren 
visat att ljudnivån stred mot författningar eller att entreprenören upptäckt att 
ljudnivån var olämplig. Dessutom var beställaren en näringsidkare som 
biträtts av en professionell konsult. Därmed saknades, med hänvisning till 4, 
6 och 11 §§ konsumenttjänstlagen, anledning att pröva huruvida 
entreprenören med beaktande av dennes fackkunskap skulle ha en mer 
långtgående undersökningsplikt än vad 1:10 AB 72 (motsvarar 2:9) 
stipulerar. Det installerade aggregatet var således kontraktsenligt.113 
 

2.2.2.2 NJA 2009 s. 388 – ”Takkupefallet” 
I NJA 2009 s. 388, Takkupefallet, rörde konstruktionsansvaret istället 
takkuporna på cirka 200 bostadshus. Under slutbesiktning upptäcktes 
fuktgenomslag i anslutning till takkuporna i ett flertal av husen. Takkuporna 
hade byggts efter en ritningen upprättad av entreprenören. Ritningen hade 
sedan lämnats till beställaren innan entreprenadavtalet slöts och tagits in 
som en av flera avtalshandlingar i entreprenaden. Entreprenaden 
betecknades generalentreprenad.  
 
I entreprenörens anbud föreskrevs att “färdigprojektering av byggnaderna 
ingår och utföres av oss”, att "kontraktssumman avser en fullt färdig 
[funktionell] produkt" och att entreprenören under garantitiden har "fullt 
ansvar för fel och brist, som har samband med projektets funktion." Även 
parterna i denna entreprenad tillämpade standardavtalet AB 72 
(föregångaren till AB 04). 1:9 AB 72 motsvarar 1:6.  
 
Tingsrätten ansåg att skrivelserna i entreprenörens anbud förde tankarna till 
en totalentreprenad. Då beställaren upprättat konstruktionsritningar och 
andra grundläggande handlingar för byggandet ansågs entreprenören dock 
inte ha åtagit sig ett fullständigt ansvar för byggnadernas funktion. Vad 
parterna avsett med projektets funktion var således en oklarhet som fick 
bäras av beställaren.  
 
Hovrätten höll med tingsrätten om att partsavsikten med skrivelserna var 
oklar och att entreprenören inte kunde anses ha åtagit sig ett särskilt 
konstruktionsansvar genom ritningen eller villkoren i deras anbud. Inte 
heller uppgiftsansvaret innebar att konstruktionsansvaret kunde läggas på 
entreprenören. Beställaren hade nämligen tagit över ansvaret för 
konstruktionens lämplighet genom att inkludera entreprenörens 
konstruktionsritning i entreprenadkontraktet.  
 

                                                
113 Målet rörde också frågan om entreprenören enligt allmänna förmögenhetsrättsliga 
principer förlorat rätten till betalning på grund av passivitet. Eftersom denna fråga inte är av 
betydelse för uppsatsens frågeställningar berörs inte domstolarnas resonemang kring frågan 
närmre. 
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Högsta domstolen gjorde en helt annan bedömning än underinstanserna. 
Enligt Högsta domstolen skulle termen generalentreprenad inte i sig 
uppfattas så att entreprenörens ansvar var begränsat till utförandet. Detta 
motiverades med att det ska finnas utrymme för parterna att själva avtala om 
dels huruvida ansvaret ska vara samlat eller delat, dels huruvida ansvaret ska 
innefatta utförande eller funktion. Därav var valet av standardavtal inte 
tillräckligt för att bedöma parternas ansvarsfördelning utan bedömningen 
skulle beakta om och i så fall hur parterna valt att modifiera standardavtalet. 
Det faktum att entreprenören åtagit sig projekteringen av takkuporna i 
kombination med villkoret om att de skulle ansvara för fel med samband 
med projektets funktion innebar att entreprenören hade ett strikt ansvar för 
takkupornas funktion. Entreprenören ansågs ha ett sådant ansvar även enligt 
uppgiftsansvaret. Till grund för bedömningen låg utlåtanden från 
branschkunniga och yttranden från BKK som alla gav uttryck för 
uppfattningen att en olämplig konstruktion inte är en riktig handling enligt 
1:9. Dessutom skulle en annan tillämning innebära att parterna behövde 
kontrollera varandras projektering vilket skulle innebära ekonomiska 
olägenheter. Slutsatsen var således att en entreprenör i regel ansvarar för 
lämpligheten i konstruktioner den tillhandahåller, oaktat den 
ansvarsfördelning parternas standardavtal utgår ifrån. För att ansvaret ska 
övergå ska motparten tydligt ha övertagit det, vilket inte skett i detta fall.  
 

2.2.2.3 NJA 2013 s. 1174 – ”Golvfallet” 
I NJA 2013 s. 1173, Golvfallet, hade beställaren anlitat entreprenören för 
golvläggning. När avtalet ingicks hade beställaren beställt en fuktmätning 
av Munters Torkteknik AB. Mätningen visade att undergolvet hade en 
relativ fuktighet om 84,7 procent med en osäkerhet på 2,6 procentenheter. 
Enligt slutprotokollet var dock fuktigheten 87,3 procent. Vid en besiktning 
noterades sedan fel i golvet och att felet berodde på att fukthalten i 
betonggolvet under mattan översteg 85 procent på flera ställen. Fukthalten 
fick inte överstiga 85 % enligt tillverkarens anvisningar. Entreprenören 
visste om att en fuktmätning gjorts. Vid avtalets ingående sände nämligen 
beställaren i ett telefaxmeddelande tillbaka entreprenörens skriftliga anbud 
med anteckningen ”Munters fuktmätning 12/2 kl. 11.00 84,7 %.”  
 
Enligt tingsrätten ägde inte entreprenören förlita sig på uppgiften som 
antecknades på anbudet eftersom det kan ställas krav på att den avtalspart 
med fackkunskaper gör erforderliga kontroller av uppgifters tillförlitlighet. 
Entreprenören var därav ansvarig för felet.  
 
Hovrätten fann att beställaren inte lyckats visa att entreprenören tagit del av 
slutprotokollet. Därav hade entreprenören inte brustit i fackmässighet. Inte 
heller var tjänsten felaktig med grund i att entreprenören åsidosatt sin 
omsorgsplikt. Entreprenören var nämligen inte skyldig att kontrollera 
uppgiften på anbudet då Munter Torkteknik AB var en professionell aktör.  
Den uppgift som antecknades på anbudet var dessutom precis och klar. 
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Högsta domstolen konstaterade att det saknades en direkt tillämplig lag för 
parternas avtal. Ledning skulle då sökas i analogier från andra lagar, 
allmänna avtalsrättsliga principer, rättspraxis och handelsbruk. Exempelvis 
ansågs ledning kunna hämtas från konsumenttjänstlagen i den mån den gav 
uttryck för allmänna obligationsrättsliga principer inom tjänsteområdet. 
Betydande försiktighet ska dock tas rörande denna lag eftersom den 
utformats med syftet att tillgodose konsumentens skyddsbehov.114 
 
Högsta domstolen fann sedan att det var en allmän obligationsrättslig 
princip att köparens rätt att göra gällande påföljder vid fel i tjänsten inte 
gäller om felet beror på förhållanden på köparens sida. Undantag från detta 
kan dock göras om säljaren inom ramen för fackmässighetskravet insett eller 
bort insett att förhållandet brister i sådant avseende att det kan påverka 
resultatet och ändå inte upplyser köparen om förhållandet. Förhållandet kan 
röra sig om exempelvis att köparen tillhandahåller material, lämnar 
anvisningar om hur tjänsten ska utföras eller annars lämnar uppgifter om 
sakförhållanden av betydelse för tjänstens utförande. Högsta domstolen 
påstådde också att säljaren endast är skyldig att närmare granska eller 
bedöma uppgifter och dylikt från köparen om den insett att uppgiften är 
felaktig eller om det finns en tydlig indikation på att uppgiften är felaktig. I 
sådana fall innebär säljarens underlåtelse att reagera och upplysa köparen 
om felet att felet inte kan anses ha berott på förhållanden på köparens sida. 
Intressant för denna uppsats är att domstolen menade att detta påstående 
hade motsvarighet i 1:6 och 2:9 AB 04.115 Entreprenören saknade här en 
tydlig indikation på att uppgiften i anbudet var felaktig. Därav berodde felet 
på ett förhållande på beställarens sida och tjänsten var inte felaktigt utförd. 
 

2.2.3 Plikten att tillhandahålla material 
Enligt 1:9 andra stycket ska i utgångspunkt entreprenören på egen 
bekostnad anskaffa allt som behövs för entreprenadens utförande. I allt som 
behövs inkluderas material, arbetskraft samt alla hjälpmedel, anordningar, 
förberedelser och dylikt som är nödvändiga för genomförandet av 
uppdraget. Bestämmelsen ställer därav krav på entreprenören att ordentligt 
granska förfrågningsunderlaget. Entreprenören måste nämligen räkna in 
både material och de anordningar och liknande som behövs för 
entreprenadens genomförande.116  

                                                
114 Ulf Bernitz tolkar detta som att Högsta domstolen har en försiktig inställning till att 
tillämpa konsumenttjänstlagen analogt i avtalsrelationer där ingen av parterna är 
konsument. Författaren betonar samtidigt att lagen omfattar regler som är betydligt mer 
neutralt utformade än omsorgsplikten och avrådandeplikten som särskilt syftar till att 
skydda konsumenten. Därav kan avgörandet ge intrycket av Högsta domstolen ser mer 
försiktigt på möjligheterna till analog tillämpning av konsumenttjänstlagen än vad den 
egentligen har, Bernitz (2014), s. 955. 
115 Likt i Takkupefallet erinrade Högsta domstolen att om mottagaren av en uppgift skulle 
ha ett ansvar att kontrollera dess riktighet skulle köpares kostnader fördubblas eftersom 
denne då först får bekosta framtagandet av uppgiften och sedan tiden för granskning. 
116 Här kan nämnas att 1:9 fjärde stycket påminner beställaren och entreprenören om att de 
kan komma överens om att de får använda motpartens hjälpmedel mot skälig ersättning. 
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Av 1:9 kan utläsas att den strikta ansvarsfördelningen mellan parterna 
kvarstår även avseende anskaffningen av material till entreprenad. Om 
beställaren ger anvisar hur uppdraget ska utföras och även vilket material 
som uppdraget kräver får denne bära kostnaderna om anvisningarna är 
felaktiga. Om entreprenörens beräkningar är felaktiga får istället denne bära 
kostnaderna.   
 

                                                                                                                        
Givetvis kan dock en sådan överenskommelse inte omfatta att en sidoentreprenör på 
arbetsområdet ska vara skyldig att låta entreprenören utnyttja dennes hjälpmedel. 
Entreprenören står nämligen inte i ett direkt avtalsförhållande till sidoentreprenörer, 
Samuelsson (2016), s. 99 f.; Hedberg (2010), s. 36. 
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3 5 §: kraven på iakttagande av 
säkerhetsföreskrifter och 
förbud enligt 27 § 
produktsäkerhetslagen 

3.1 Konsumententreprenader 
Enligt 5 § första punkten har näringsidkaren en plikt att särskilt iaktta att 
tjänsten inte utförs i strid mot författningsföreskrifter eller myndighetsbeslut 
som väsentligen syftar till att säkerställa tjänstens tillförlitlighet ur 
säkerhetssynpunkt. Enligt 5 § andra punkten ska näringsidkaren också 
särskilt iaktta att utförandet inte strider mot förbud enligt 27 § 
produktsäkerhetslagen. 
 
Lagmotiven förtydligar att kraven i 5 § första punkten erinrar från 
säkerhetsföreskrifter i författningar eller myndighetsbeslut som meddelats i 
offentligrättslig ordning. 5 § avser förebygga fara för säkerhet till person 
eller egendom efter att tjänsten utförts. De föreskrifter bestämmelsen 
omfattar kan finnas i exempelvis riktlinjer utfärdade av konsumentverket 
och rekommendationer utfärdade av myndigheter. Viktiga grupper av 
föreskrifter är de som reglerar skyddsanordningar mot olycksfall och 
brandskydd inom byggnadsväsendet. Skyldigheterna enligt 5 § gäller inom 
ramen för det aktuella uppdraget. Det ter sig enligt lagmotiven dock 
naturligt att näringsidkaren upplyser konsumenten om den upptäcker att 
föremålet för tjänsten har säkerhetsbrister även ur andra avseenden än de 
som omfattas av uppdraget.117 
 
5 § stipulerar den absoluta gränsen för vad parterna kan avtala om rörande 
utförandet av tjänsten, inkluderat materialets beskaffenhet. Kraven gäller 
oaktat om tjänsten är av provisorisk art eller gäller reparationer och 
liknande. Kraven gäller också oaktat konsumentens kännedom om att 
utförandet skulle strida mot kraven.118 Om näringsidkaren åsidosätter sina 
skyldigheter enligt 5 § är tjänsten således felaktig, till och med oavsett 
förekomsten av en resultatavvikelse vid åsidosättande av förbuden enligt 27 
§ produktsäkerhetslagen, 9 § andra stycket. 
 
Bestämmelsen ålägger därav, med utgångspunkt i konsumentens behov av 
skydd, ett starkt ansvar på näringsidkaren att se till att tjänsten blir 
tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt. Ansvaret gäller även om konsumentens är 
i ond tro. 

                                                
117 Prop. 1984/85:110, s. 163–165. 
118 Om konsumenten kräver utförandet med kännedom om att det strider mot 5 § kan dock 
dennes eventuella skadestånd enligt 34 § jämkas, prop. 1984/85:110, s. 163 f. 
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3.2 Kommersiella entreprenader 
AB 04 saknar en direkt motsvarighet till 5 § konsumenttjänstlagen. I AB 04 
finns dock en regel om att entreprenören är ansvarig för att författningar 
följs i den utsträckning de berör åtagandet, 1:13 första stycket. 
Entreprenörens åtagande innefattar att utföra entreprenaden enligt 
kontraktshandlingarna enligt 1:1 och entreprenören har inte har en 
skyldighet att kontrollera handlingarnas riktighet enligt 1:6. Därmed 
innefattar entreprenörens ansvar att iaktta författningsföreskrifter att utföra 
kontraktsarbetena författningsenligt och inte att resultatet av arbetena är 
författningsenligt.119 Med författningar avses lagar, förordningar och andra 
bindande regler enligt 8kap. regeringsformen,120 så som föreskrifter som är 
generellt förpliktande och utfärdade av en behörig myndighet. 
Rekommendationer från myndigheter torde dock inte omfattas av 
bestämmelsen.121  
  
Hedberg menar att entreprenören torde ha en underrättelseplikt enligt 2:9 
om den upptäcker att en konstruktion strider mot författningar.122 
Samuelsson håller med Hedberg om att en sådan plikt skulle kunna 
aktualiseras men poängterar att aktualiserandet i sådana fall bygger på en 
extensiv tolkning av underrättelseplikten.123  
 
Enligt 1:13 tredje stycket ska författningsändringar som träder i kraft efter 
att entreprenören lagt anbud på uppdraget föranleda en reglering av 
kontraktssumman i den mån ändringen påverkar kontraktsarbetenas 
omfattning eller hur arbetena ska utföras. En sådan reglering ska dock inte 
ske om författningen beslutats innan entreprenören avgivit anbud på 
uppdraget och entreprenören vid avgivandet kände till eller borde känt till 
författningsändringen. Bestämmelsen ställer krav på entreprenören att hålla 
sig underrättad om gällande författningar som kan påverka kostnaden för 
entreprenadens genomförande.124 En entreprenör som har kännedom om en 
författning presumeras nämligen kunna bedöma dess kostnadseffekter.125  
 
Den strikta riskfördelningen mellan parterna är framträdande även angående 
skyldigheten att följa författningar. Beställaren ansvarar för att dennes 
anvisningar om konstruktioner och liknande är lagenliga så att resultatet blir 
lagenligt. Entreprenören ansvarar för att dennes utförande av beställarens 
anvisningar om konstruktioner och liknande är lagenliga. Den part som 
brister i sitt ansvar får betala de kostnader som då uppstår eftersom parterna 
ska kunna förvänts sig att motparten tar ansvar för sina delar av avtalet.  

                                                
119 Samuelsson (2016), s. 105; Hedberg (2010), s. 38.  
120 AB 04, Begreppsbestämningarna, s. 4.  
121 Samuelsson (2016), s. 105 med hänvisning till NJA 2002 s. 630. Fallet behandlades på s. 
27 f.  
122 Hedberg (2010), s. 38.  
123 Samuelsson (2016), s. 106.  
124 Hedberg (2010), s. 39. 
125 Samuelsson (2016), s. 109. 
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4 6–7 §§: kraven på avrådande 
och rättsföljden vid 
underlåtelse av detta 

4.1 Konsumententreprenader 

4.1.1 Skyldigheten att avråda från att låta utföra 
tjänsten 

6 § första stycket stadgar att näringsidkaren har en avrådandeplikt om en 
tjänst med beaktande av dess pris, värde av föremålet för tjänsten eller andra 
särskilda omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för 
konsumenten. Enligt lagmotiven avser avrådandeplikten ge konsumenten 
klarhet i om tjänsten kommer löna sig, det vill säga om nyttan står i rimlig 
proportion till kostnaderna.126 Plikten aktualiseras så snart näringsidkaren 
har möjlighet att skaffa sig tillräckligt med underlag för att bedöma om den 
tjänst konsumenten efterfrågar är till rimlig nytta för konsumenten. 
Avrådandeplikten gäller således prekontraktuellt.127   
 
Frågan är då på vilka grunder avrådandeplikten aktualiseras. Bestämmelsen 
hänvisar till faktorer som pris och värdet av föremålet för tjänsten men även 
att andra särskilda omständigheter kan komma på fråga. Faktorerna ska 
oavsett vara synbara för näringsidkaren. Arvidsson och Samuelsson pekar 
på svårigheterna kring begreppet “nytta” i och med att det är ett individuellt 
nyttobegrepp. Individen själv avgör efter subjektiva överväganden vad som 
ger mer eller mindre nytta. Därmed går det inte att abstrakt uttala sig om 
vilken nytta tjänsten innebär.128 De anvisningar lagmotiven ger är att 
begreppet avser ekonomisk nytta och att avrådandeplikten därför inte 
aktualiseras om konsumenten uppenbart har andra än ekonomiska motiv 
med tjänsten. Utgångspunkten för bedömningen av ekonomisk nytta är 
tjänstens pris i förhållande till dess värde. Ett typfall för näringsidkarens 
avrådandeplikt är när reparationen eller liknande förbättringsåtgärder av ett 
föremål inte står i rimlig proportion till dess marknadsvärde. Saknas en 
andrahandsmarknad och därav ett riktigt marknadsvärde för föremålet torde 
näringsidkaren jämföra föremålet med priset för ett nytt likvärdigt föremål. 
Vad som innefattas i “andra särskilda omständigheter” kan vara att 
konsumenten klargjort att denne tror att åtgärder på ett föremål måste 
utföras för att föremålet ska gå att använda och näringsidkaren vet att så inte 
är fallet. Det kan också vara att näringsidkaren vet att den tjänst 
konsumentens önskar kommer innebära att föremålet för tjänsten slits 
snabbare.  
                                                
126 Prop. 1984/85:110, s. 167. 
127 Prop. 1984/85:110, s. 170; Munukka (2007), s. 325. 
128 Arvidsson och Samuelsson (2018), s. 74. 
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Observera att avrådandeplikten innefattar just en plikt att avråda och inte ett 
förbud från att utföra. Om näringsidkaren avråder konsumenten och denne 
sedan vill ha tjänsten utförd ändå är således inte näringsidkaren förbjuden 
att utföra tjänsten. Observera också den begränsning som ligger i att plikten 
aktualiseras om tjänsten kan anses ekonomiskt onyttigt. Av detta följer 
nämligen att så länge tjänsten är ekonomisk nyttiga har inte näringsidkaren 
en skyldighet att avråda, även om denne vet att tjänsten kan utföras till ett 
lägre pris hos en annan aktör. 
 
Avrådandeplikten syftar till att förhindra dels att konsumenten ovetandes 
ådrar sig kostnader som inte står i proportion till den ekonomiska nyttan 
med tjänsten, dels att konsumenten överraskas med höga kostnader. Det 
förra kan benämnas nyttorekvisitet och det senare prisrekvisitet.129 
Bakgrunden till avrådandeplikten är att konsumenten kan ha bristande 
förutsättningar att bedöma vilka åtgärder den efterfrågade tjänsten kräver. 
Därav kan konsumenten också ha svårt att förutse kostnaderna för tjänsten 
och dess resultat. Näringsidkaren har i regel dock goda förutsättningar att 
bedöma kostnader och nytta med tjänsten. För en ansvarskännande 
näringsidkare torde det därmed vara naturligt att göra en objektivt, 
fackmässig bedömning av det ekonomiskt vettiga i att utföra tjänsten och 
utifrån denna bedömning ge adekvata råd. Genom dessa råd kan utförande 
utformas så att det kommer löna sig för konsumenten. Kom också ihåg att 
avrådandeplikten kan aktualiseras med grund i att den utgör en precisering 
av näringsidkarens omsorgs- och samrådandeplikt130 om konsumenten 
exempelvis vill att materialet ska vara av lägre beskaffenhet.131 På samma 
grund menar Arvidsson och Samuelsson att avrådandeplikten enligt 6 § 
första stycket kan delas in i två fall. Det första fallet är att konsumentens 
rimliga nytta kan ifrågasättas utifrån iakttagbara omständigheter som faller 
inom näringsidkarens fackkompetens. Avrådandeplikten uppstår då oavsett 
om näringsidkaren känt till omständigheterna eller inte eftersom 
konsumenten har fog att förutsätta att näringsidkaren känner till sådana 
omständigheter. Det andra fallet är att konsumentens rimliga nytta kan 
ifrågasättas endast utifrån iakttagbara omständigheter. Avrådandeplikten 
uppstår då endast om näringsidkaren känt till omständigheterna.132  
 
7 § första stycket föreskriver att om näringsidkaren brister i sina 
förpliktelser enligt 6 § första stycket och det finns starka skäl att anta att 
konsumenten hade avstått från att utföra tjänsten om näringsidkaren uppfyllt 
förpliktelserna inskränks ersättningsrätten till vad som skulle gällt om 
konsumenten hade avstått från att beställa tjänsten. Huruvida sådana skäl 
föreligger är en hypotetisk fråga. Frågan torde i regel kunna svaras jakande i 
de fall då tjänsten objektivt sett inte kan anses vara till rimlig nytta för 
konsumenten om inte näringsidkaren kan visa på särskilda omständigheter 
som tyder på att konsumenten ändå skulle låtit utföra eller fullfölja tjänsten. 
Enligt 7 § andra stycket kan dock näringsidkaren också ha rätt till ersättning 
                                                
129 Begreppen kommer från Arvidsson och Samuelsson (2018), s. 119. 
130 Prop. 1984/85:110, s. 167–169. 
131 Se 19 f.  
132 Arvidsson och Samuelsson (2018), s. 75. 
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i den mån konsumenten annars skulle gynnas på ett oskäligt sätt för de 
kostnader som 7 § första stycket inte ger rätt till ersättning för. Situationer 
som här avses är när konsumenten genom utförandet av tjänsten tillförts ett 
värde, exempelvis att föremålets marknadsvärde eller bruksvärde uppenbart 
ökat. Konsumenten ska då betala, utöver vad 7 § första stycket innebär, den 
kostnad för tjänsten som objektivt sett anses varit till rimlig nytta för 
konsumenten.133 
 
6 § anvisar inga formkrav för näringsidkarens avrådande. Sådana krav har 
dock utvecklats i praxis. 
 

RH 2012:29 – ”Målerifallet” 
Konsumenten hade här gett näringsidkaren i uppdrag att måla 
nio innerdörrar. Efter att tjänsten utförts började färgen släppa 
och sprickor uppstod. Näringsidkaren gjorde då om arbetet, 
vilket resulterade i samma sak. Enligt näringsidkaren skulle 
riskerna för färgsläpp och sprickbildning minimerats om de 
monterat några särskilda skivor på dörrarna innan målningen. 
Tingsrätten bedömde att näringsidkaren också lyckats styrka 
att de informerat och avrått konsumenten från att låta dem 
sprutlackera dörrarna utan att montera dessa skivor. Inför 
utförandet av tjänsten hade konsumenten begett sig till 
näringsidkarens lokaler och där diskuterat tjänsten med två 
representanter till näringsidkaren. Bedömningen grundades på 
uppgifter om vad konsumenten och dessa två representanter 
diskuterade under detta möte. Enligt konsumentens 
minnesbilder handlade mötet om valet av färgnyans och i 
samband med detta förevisades han en dörr. Näringsidkaren 
menade att de under mötet informerade konsumenten om 
riskerna för färgsläpp och att de därför tyckte att de skulle 
montera skivorna innan målningen. Eftersom konsumenten 
velat få tjänsten utförd, trots att näringsidkaren avrått från det, 
avvek inte tjänsten från vad konsumenten hade rätt att kräva. 
Hovrätten ansåg däremot att arbetet i sig inte kunde anses 
fackmässigt utfört med tanke på det färgsläpp och den 
sprickbildning som uppkommit. Kärnfrågan i målet var därav 
om tjänsten utförts fackmässigt baserat på hur den definierats 
genom parternas avtal. Hovrätten anförde att avrådanden till 
sin utformning ska vara klara, tydliga och utesluta utrymme 
för tolkningsmöjligheter. Avrådandet får därmed inte innehålla 
olika handlingsalternativ eller enbart allmänna råd. 
Näringsidkaren hade här uttalat saker i stil med att man inte 
kan garantera ett bra arbete och att det alltid finns en risk även 
om det normalt brukar fungera. Näringsidkaren hade inte 
heller uttalat termen avrådande. Avrådandet levde därmed inte 
upp till kraven på att det ska vara klart och tydligt. Därför 
ansågs tjänsten felaktig utifrån bristande fackmässighet samt 

                                                
133 Prop. 1984/85:110, s. 175 f. 
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omsorg vilket gav konsumenten prisavdrag på hela priset för 
tjänsten.134 

 
Liksom gällande 4–5 §§ är konsumentens skyddsbehov utgångspunkten för 
6 §. Skyddet föranleder ansvar för näringsidkaren att tillvarata 
konsumentens intressen. Hur långt denna lojalitet sträcker sig beror på vilka 
fackkunskaper den enskilde näringsidkaren objektivt sätt torde ha. Gällande 
förhållanden som ryms inom näringsidkarens fackkunskap har konsumenten 
starka skäl att lita på att näringsidkaren avråder denne. Vid konsumentens 
starka tillit är således lojalitetskraven starka på näringsidkaren. Gällande 
förhållanden som inte ryms inom näringsidkarens fackkunskap har inte 
konsumenten skäl att lita på att näringsidkaren avråder denne utan då är 
istället näringsidkarens faktiska insikt avgörande för dennes lojalitetskrav. 
Liksom vid omsorgs- och samrådandekravet innebär lojalitetskravet att 
näringsidkaren kan få konsumenten att tänka efter. Därmed kan det 
ojämbördiga styrkeförhållandet mellan parterna balanseras. Eftersom 
uppfyllandet av avrådandeplikten är det riktiga agerandet ska näringsidkaren 
inte kunna vinna på att åsidosätta plikten. Därför finns 7 §. Samtidigt 
motverkar bestämmelsens andra stycke att konsumenten gynnas på 
näringsidkarens bekostnad. 
 

4.1.2 Skyldigheten att avråda under utförandet 
av tjänsten 

Enligt 6 § andra stycket ska näringsidkaren underrätta konsumenten och 
begära dennes anvisningar om det under utförandet av uppdraget visar sig 
att tjänsten inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten eller att 
tjänstens pris kan bli betydligt högre än vad konsumenten hade kunnat räkna 
med. Likt vid näringsidkarens skyldigheten att avråda från att låta utföra 
tjänsten kan således bestämmelsens syfte sammanfattas i nyttorekvisitet och 

                                                
134 Hovrättens resonemang kan ifrågasättas med tanke på att rättsföljden vid en felaktig 
tjänsten framgår av 9 § medan sanktionen vid åsidosättande av avrådandeplikten framgår av 
7 §. Här menade hovrätten istället att tjänsten var felaktig utifrån fackmässighet och omsorg 
eftersom näringsidkaren åsidosatt sin avrådandeplikt. Hovrätten kan här ha blandat ihop 6 § 
med 11 § som stadgar att tjänsten är felaktig om näringsidkaren i annat fall än de som 
omfattas av 6 § första stycket. underlåtit att upplysa konsumenten om förhållanden rörande 
tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet. Detta förutsätter dock att näringsidkaren känt 
till eller bort känt till förhållandena och insåg eller bort insett att de var av betydelse för 
konsumenten. Underlåtenheten ska också antas ha inverkat på avtalet. Hovrätten kanske 
tänkte att näringsidkaren inte tillräckligt tydligt upplyst konsumenten om att om målningen 
skulle utföras utan montering av de särskilda skivorna fanns risk för att sprickor och 
färgsläpp skulle uppstå. Därmed skulle tjänsten kunna anses felaktig enligt 11 § om 
näringsidkaren insett eller bort insett att risken var av betydelse för konsumenten. Hovrätten 
nämner dock inte 11 § i sitt avgörande utan enbart 4, 6 och 9 §§. Hovrätten kan också ha 
resonerat att målningen egentligen typiskt sett hade kunna varit till rimlig nytta för 
konsumenten men att näringsidkarens utförandemetod var bristande då denne inte monterat 
den särskilda skivan. Därför skulle tjänsten anses felaktig. Skyldigheten för näringsidkaren 
att klart och tydligt avråda uppstod då med grund i dennes omsorgs- och samrådandeplikt. 
Ett sådant resonemang skulle i vart fall vara förenligt med lagmotiven, se prop. 
1984/85:110, s. 167–169 och 174. 
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prisrekvisitet.135 Skyldigheterna att avråda under utförandet av tjänsten 
uppstår då omständigheterna föranleder att näringsidkaren borde ifrågasätta 
tjänsten utifrån antingen nyttorekvisitet eller prisrekvisitet.136 
Omständigheterna ska objektivt föranleda att det finns skäl att ifrågasätta 
tjänsten.137  
 
Prisrekvisitet gör sig gällande både vid löpande räkning och vid befarande 
om ett större överskridande av en ungefärlig prisangivelse. En ytterligare 
situation som kan aktualisera underrättelseplikten är att parterna avtalat ett 
totalpris för tjänsten men att tjänsten till följd av oförutsebara 
omständigheter på konsumentens sida har fördyrats och näringsidkaren 
därmed enligt 38 § har rätt till pristillägg. Bestämmelsen anvisar att dess 
aktualiserande med grund i prisrekvisitet gäller om priset kan bli betydligt 
högre är konsumenten kunnat räknat med. Här avses det befarade slutliga 
priset för tjänsten. 15-procentsgränsen enligt 36 § utgör en måttstock men 
hänsyn ska även tas till det nominella beloppet i sig. Även avvikelser som är 
mindre procentuell kan således föranleda underrättelseplikt om priset 
konsumenten kunnat räkna med är relativt högt.138  
 
Skyldigheterna att avråda under utförandet av tjänsten är, enligt samma 
principer som bestämmelsens första stycke, sanktionerade i 7 §. Om 
näringsidkaren brister i sina förpliktelser enligt och det finns starka skäl att 
anta att konsumenten hade avbeställt tjänsten om näringsidkaren uppfyllt 
förpliktelserna inskränks således ersättningsrätten till vad som skulle gällt 
om konsumenten hade avbeställt tjänsten. Utgångspunkten för beräkningen 
av ersättningsanspråket är den tidpunkt då näringsidkaren borde ifrågasatt 
tjänsten utifrån antingen nyttorekvisitet eller prisrekvisitet. Ersättningen 
beräknas då enligt reglerna om avbeställning, vilka stadgas i 42–43 §§. 
Observera att 7 § andra stycket även i dessa sammanhang kan föranleda att 
näringsidkaren ska ha rätt till ersättning för kostnader om konsumenten 
annars skulle gynnas på näringsidkarens bekostnad.139   
 
Skyldigheterna att avråda under utförandet av tjänsten innebär att 
näringsidkaren löpande måste värdera tjänsten utifrån nyttoaspekten och 
prisaspekten.140 Därmed betonas att näringsidkarens skyldighet att agera 
lojalt inte stannar vid avtalets ingående utan råder under hela tjänstens 
utförande. Lagmotiven framhåller också att de situationer andra stycket 
avser är sådana som typiskt sett ger skäl att tvivla på att konsumenten har 
intresse av att tjänsten fullföljs.141  
 
Skyldigheterna att avråda från att låta utföra tjänsten och att avråda under 
utförandet av tjänsten aktualiserar frågan om huruvida en situation bör 

                                                
135 Prop. 1984/85:110, s. 167 och 170. 
136 Ibid., s. 175 
137 Arvidsson och Samuelsson (2018), s. 119. 
138 Prop. 1984/85:110, s. 170 f. 
139 Ibid., s. 175. 
140 Arvidsson och Samuelsson (2018), s. 119. 
141 Prop. 1984/85:110, s. 172. 
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bedömas som en avvikelse från avrådandeplikten eller reglerna om fel i 
tjänsten. Lagmotiven menar att felreglerna bör tillämpas då en åtgärd typiskt 
sett är till rimlig nytta för konsumenten men resultatet är behäftat med 
brister på grund av sättet för utförandet eller det material som använts. 
Sådana brister kan i princip avhjälpas genom nya åtgärder inom ramen för 
näringsidkarens uppdrag. När en åtgärd enligt en fackmässig och objektiv 
bedömning inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten oavsett 
vilket sätt åtgärden utförts på och vilket material som använts torde det 
däremot ses som ett åsidosättande av avrådandeplikten.142  
 

4.1.3 Skyldigheten att avbryta påbörjat arbete 
Av 6 § tredje stycket följer att om näringsidkaren av någon anledning inte 
inom rimlig tid får anvisningar från konsumenten ska näringsidkaren i 
huvudregel avbryta det påbörjade arbetet. Undantag kan göras om 
näringsidkaren har särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tjänsten 
utförd ändå. Lagmotiven ger vissa exempel på när särskilda skäl föreligger. 
Ett exempel är att en konsument lämnar in bilen för reparation och berättar 
att den har ett akut behov av bilen för en kommande semesterresa. Ett annat 
exempel är att näringsidkaren enligt får anledning att ifrågasätta tjänsten 
utifrån antingen nyttorekvisitet eller prisrekvisitet och då redan har 
genomfört kostnadskrävande delar av tjänsten som bara blir till nytta om 
tjänsten fullföljs. Näringsidkaren ställs i sådana fall inför att i konsumentens 
ställe bedöma om tjänsten ska avbrytas eller fullföljas. Bedömningen ska 
bygga på en avvägning mellan de omständigheter som objektivt sett ger skäl 
att ifrågasätta tjänsten och de omständigheter som ger skäl att anta att 
konsumenten ändå önskar få tjänster utförd. I denna avvägning måste 
näringsidkaren ges utrymme för ursäktliga misstag. 
 
Konsumenten är ersättningsskyldig enligt 38 § för de extra kostnader 
näringsidkaren belastas med genom att fullfölja sin skyldighet att avbryta 
arbete. Näringsidkarens fullföljande av skyldigheten innebär också att den 
inte ska anses ha gjort sig skyldig till dröjsmål enligt 24 § om fullföljandet 
innebär att uppdraget inte blir klart i tid. Har parterna avtalat om ett högsta 
pris eller näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift bör det också 
kunna utgöra ett särskilt skäl att anta att konsumenten önskar få tjänsten 
utförd så länge priset inte överskrids, under förutsättning att den rimliga 
nyttan med tjänsten inte kan ifrågasättas.143  
 
Denna bestämmelse manifesterar att konsumenten ska ha kontroll över 
tjänstens utförande. Konsumenten ska i regel själv få ta ställning till hur 
utförandet av tjänsten ska fortlöpa och inte överraskas med kostnader i 
efterhand. För att näringsidkaren ska frångå denna utgångspunkt krävs att 
konsumenten tidigare uttryck för att den skulle velat det om den fått frågan. 
Om så är fallet kan näringsidkaren fortsätta med utförandet utan 

                                                
142 Prop. 1984/85:110, s. 174. 
143 Ibid., s. 172 f. 
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konsumentens anvisning. Tar näringsidkaren sitt ansvar, genom att göra en 
korrekt hypotetisk bedömning av konsumentens vilja, får konsumenten 
också ta ansvar genom att ersätta näringsidkaren för arbetet.  
 

4.2 Kommersiella entreprenader 
AB 04 saknar en direkt motsvarighet till 6 § konsumenttjänstlagen. 2:7 om 
entreprenörens förpliktelser i samband med tilläggsarbeten har dock viss 
motsvarighet till näringsidkarens skyldighet att avbryta påbörjat arbete 
enligt 6 § tredje stycket konsumenttjänstlagen. 2:7 berörs i avsnitt 5.2.3. 
 
Som konstaterades i avsnitt 2.2.2 angående AB 04:s motsvarighet till 
konsumenttjänstlagens samrådandeplikt kan sådan motsvarighet finnas i 2:9. 
Likt både samrådandeplikten och avrådandeplikten i konsumenttjänstlagen, 
aktualiserar nämligen 2:9 en upplysningsplikt. Som då också redovisades 
finns olika uppfattningar i doktrinen om huruvida den allmänna 
underrättelseplikten enligt 2:9 kan aktualiseras prekontraktuellt. Munukka, 
som menar att det inte ska uteslutas att 2:9 kan aktualiseras 
prekontraktuellt,144 menar också att det inte ska uteslutas att entreprenören 
kan åläggas en avrådandeplikt i kommersiella entreprenader. 
Ställningstagandet baseras just på 2:9, men även fackmässighetskravet 
enligt 2:1 andra stycket, och parternas skyldighet att utan dröjsmål granska 
de handlingar den mottar från motparten enligt 2:10 andra stycket. Munukka 
menar nämligen att fackmässighetskravet kan betecknas som ett krav på 
både god yrkessed och omsorg vid uppdragets utförande. 
Fackmässighetskravet i kombination med underrättelseskyldigheten och 
granskningsskyldigheten, motsvarar ett väl etablerat recept i lagstiftningen 
för olika uppdrag. Denna kombination av förpliktelser kan uppfattas som en 
signal om lojalitetsplikt. I sammanhanget ska dock påminnas om att 
avrådandeplikten ska vägas mot att både granskningsskyldigheten och 
fackmässighetskravet inte inskränker uppgiftsansvaret.145 Här ska också 
påminnas om att granskningsskyldigheten, likt underrättelseplikten, inte 
innebär en kontroll- eller verifieringsplikt utan inskränks till vad parten 
faktiskt upptäckt.146  
 
Vad påföljden skulle bli om entreprenören ansetts ha åsidosatt en 
avrådandeplikt baserad på dessa grunder beskriver inte Munukka. Eftersom 
plikten skulle grundas i underrättelseskyldigheten skulle sanktionen till 
denna kunna aktualiseras. Som nämnts tidigare stadgar 2:9 tredje stycket att 
entreprenören ska ersätta den skada som uppkommer om den åsidosätter 
underrättelseskyldigheten.147 
 

                                                
144 Se s. 24 f. 
145 Munukka (2007), s. 391.  
146 Samuelsson (2016), s. 161. 
147 Se s. 24. 
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Som också konstaterades i avsnitt 2.2.2 ger underrättelseskyldigheten enligt 
2:9, och därmed aktualiserandet av en avrådandeplikt med grund i denna, 
uttryck för lojalitetsaspekter. Doktrinen är dock oenig kring huruvida ett 
sådant aktualiserande kan ske vid kommersiella entreprenader.  
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5 8 §: kraven på utförande av 
tilläggsarbeten 

5.1 Konsumententreprenader 

5.1.1 Skyldigheten att underrätta konsumenten 
om behov av tilläggsarbeten och begära 
dennes anvisningar 

8 § första stycket ålägger näringsidkaren en plikt att underrätta konsumenten 
och be om dennes anvisningar om näringsidkaren upptäcker behov av 
tilläggsarbeten under utförandet av uppdraget. Enligt lagmotiven avser 
begreppet tilläggsarbeten arbeten som inte innefattas i det ursprungliga 
uppdraget. Arbetena ska dock ligga inom näringsidkarens yrkesområde och 
därmed skulle kunna innefattats av uppdraget. Lagmotiven understryker att 
plikten torde begränsas till situationer då en underrättelse med fog kan sägas 
ligga inom ramen för det omsorgskrav som följer av det aktuella uppdraget. 
Därvid kan näringsidkaren åläggas en underrättelseplikt även om behov av 
tilläggsarbeten som faller utanför dennes yrkesområde uppstår. Eftersom 
behovet av tilläggsarbete ska framkomma när tjänsten utförs omfattas inte 
åtgärder som konsumenten varit medveten om vid beställningen av 
uppdraget men valt att inte inkludera i uppdraget. Visar det sig sedan under 
utförandet att tjänsten verkligen kräver sådana åtgärder och dessa inte kunde 
förutses vid beställningen kan dock åtgärderna omfattas ändå. Ovanpå detta 
stipulerar bestämmelsen två ytterligare krav för att näringsidkarens plikt att 
underrätta och begära om anvisningar ska aktualiseras.  
 
Det första kravet är att arbetena har ett samband med uppdraget. Enligt 
lagmotiven utesluter kravet åtgärder som helt klart inte har med det avtalade 
uppdraget att göra. Att underrätta om sådana åtgärder kan nämligen inte 
rimligen anses falla inom ramen för näringsidkarens omsorgsplikt.148  
 
Det andra kravet är att arbetena på grund av sitt samband med uppdraget 
lämpligen bör utföras samtidigt med uppdraget. Ett typfall för detta är när 
väsentliga moment i näringsidkarens utförande är gemensamma för det 
ursprungliga uppdraget och det eventuella tilläggsarbetet. Genom att då 
utföra tilläggsarbetet kan konsumentens kostnader sänkas. Ett annat typfall 
är att det resultat som följer av näringsidkarens ursprungliga uppdrag måste 
anses bli till betydligt mindre nytta för konsumenten om inte även 
tilläggsarbetet utförs.149 
 

                                                
148 Prop. 1984/85:110, s. 178–180. 
149 Ibid., s. 181 f. 
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Om näringsidkaren uppfyller plikterna att underrätta och inhämta 
anvisningar har den rätt till ersättning för tilläggsarbetena enligt 38 §. Om 
näringsidkaren åsidosätter förpliktelserna och konsumenten kan visa att den 
därav åsamkats ekonomisk skada ska näringsidkaren däremot ersätta 
konsumenten för denna skada.150 När näringsidkaren agerar lojalt mot 
konsumenten genom att se till dennes intressen av att utvidga uppdraget ska 
näringsidkaren således också kompenseras för det. De typfall lagmotiven 
beskriver tar framför allt sikte på att tjänsten ska vara ekonomiskt nyttig för 
konsumenten, något som näringsidkaren med sina fackkunskaper och insikt 
i hur arbetena går har bättre förutsättningar att bedöma.  
 

5.1.2 Rätten att utföra tilläggsarbeten utan 
konsumentens anvisningar 

Ibland lyckas näringsidkaren inte underrätta konsumenten eller av någon 
annan anledning inte få dennes anvisningar inom rimlig tid. I sådana 
situationer får näringsidkaren enligt 8 § andra stycket i två fall ändå utföra 
tilläggsarbeten.  
 
Det första fallet är då priset för tilläggsarbetet är obetydligt eller lågt i 
förhållande till priset för det ursprungliga uppdraget. Lagmotiven anger 15-
procentsgränsen enligt 36 § vid ungefärliga prisuppgift som ett riktmärket 
för detta. I regel torde inte näringsidkaren utan konsumentens anvisning 
utföra tilläggsarbeten som innebär att ett av konsumenten angivet ”högsta 
pris” kommer överskridas. De situationer som avses med då priset för 
tjänsten är obetydligt är då priset för det ursprungliga uppdraget redan är så 
pass lågt att den genomsnittlige konsumenten antas skulle vilja ha 
tilläggsarbetet utfört. Förarbetena anger 100kr som en riktlinje för vad som 
är ett obetydligt tilläggsarbete,151 vilket motsvarar cirka 231 kr idag utifrån 
Statistiska centralbyråns konsumentprisindex.152  
 
Det andra fallet är då näringsidkaren finner särskilda skäl att anta att 
konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget. 
Lagmotiven förtydligar att de särskilda skälen i detta avseende ska erinra 
från just den konsumenten som beställt det aktuella uppdraget. Till faktorer 
som näringsidkaren ska beakta vid bedömningen hör priset och om 
konsumenten på annat sätt gett näringsidkaren fog att uppfatta att 
konsumenten avsett att uppdraget ska resultera i att få ett föremål i ett visst 
skick för ett bestämt ändamål och tilläggsarbetet krävs för att uppnå det 
ändamålet. Konsumenten ska helt enkelt genom de tidigare kontakterna med 
näringsidkaren gett näringsidkaren fog att tro att konsumenten skulle velat 
få tilläggsarbetet utfört om konsumenten skulle ställts inför frågan.153 
 
                                                
150 Grunden för ett sådant ansvar ligger i 32 § andra stycket, prop. 1984/85:110, s. 182. 
151 Prop. 1984/85:110, s. 183. 
152 SCB, ”Prisomräknaren” <https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-
siffror/prisomraknaren/> (hämtad 2019-04-03). 
153 Prop. 1984/85:110, s. 184. 
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I lagmotiven erinras om konsumentens intresse av att inte dra på sig 
oförutsedda utgifter. Att näringsidkaren trots detta intresse i dessa två fall 
ändå ska få utföra tilläggsarbete beror på att utförandet antas ligga i linje 
med vad den genomsnittlige konsumenten skulle önskat. Grunden för 
antagandet ligger i rekvisitet om att arbetet på grund av sitt samband med 
uppdraget torde utföras i samband med uppdraget. Utgångspunkten är 
således att tilläggsarbetet därigenom på sikt kan sänka kostnaderna eller öka 
nyttan med tjänsten och att konsumenter ser positivt på detta. Dessutom är 
ett gott resursutnyttjande lämpligt utifrån mer allmänna synpunkter. Ovanpå 
detta antas näringsidkaren som affärsman vilja framstå som en fackman som 
handlar utifrån konsumentens bästa.154  
 
Näringsidkarens skyldighet enligt 8 § andra stycket innebär att 
näringsidkaren inte bara är skyldig att uppmana till dialog med 
konsumenten och därvid ställa sin fackkunskap till konsumentens 
förfogande. Näringsidkaren måste också själv göra en hypotetisk bedömning 
av konsumentens vilja i den aktuella situationen. Vid det första fallet 
grundas utvidgningen av näringsidkarens skyldigheter på att den 
genomsnittlige konsumenten så skulle önska. Vad den genomsnittlige 
konsumenten skulle önskat ger näringsidkaren fog att tro att konsumenten i 
det specifika fallet också skulle önskat samma sak. Vid det andra fallet 
grundas utvidgningen av näringsidkarens skyldigheter på särskilda skäl från 
den enskilde konsumenten. Även vid det andra fallet ska dock 
näringsidkaren fått fog att tro att konsumenten vill ha arbetena utförda. 
Uppfyller sina förpliktelser enligt 8 § andra stycket ska denne kompenseras 
med ersättning enligt 38 §. Samtidigt kan näringsidkaren bli 
skadeståndsskyldig om den åsidosätter förpliktelserna.155 
 

5.1.3 Skyldigheten att utföra tilläggsarbeten 
som inte kan skjutas upp  

8 § tredje stycket föreskriver att om konsumenten inte kan underrättas eller 
av någon annan anledning inte ge näringsidkaren anvisningar har 
näringsidkaren en skyldighet att utföra tilläggsarbeten om de inte kan 
uppskjutas utan fara för allvarlig skada för konsumenten. Detsamma gäller 
om konsumenten kräver att näringsidkaren ska utföra sådana arbeten.156 

                                                
154 Prop. 1984/85:110, s. 183. 
155 Ibid., s. 182. 
156 Som framställningen ovan visat saknar konsumenttjänstlagen i övrigt bestämmelser som 
ålägger näringsidkaren en kontraheringsplikt att utföra tilläggsarbeten. 
Konsumenttjänstlagsutredningens förslag innehöll dock en sådan plikt för de tilläggsarbeten 
som konsumenten begärt under förutsättning att de inte hindrar näringsidkaren i dennes 
normala verksamhet eller är till olägenhet för andra kunder, se SOU 1979:36, s. 49. 
Lagmotiven fann däremot ingen anledning att räkna med att näringsidkare skulle vägra 
utföra tilläggsarbete om den inte hade giltiga skäl för det. Arvidsson och Samuelsson har 
diskuterat om entreprenören torde ha en skyldighet att utföra tilläggsarbeten med grund i att 
2:3 AB 04 skulle utgöra naturale negotii. Författarna svarar dock nekande på frågan och 
påpekar att lagen därav är bristfällig då den saknar bestämmelser som ger konsumenten 
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Lagmotiven framhåller att bestämmelsen främst tar sikte på nödsituationer 
så som att risken för brand, översvämningar och ras uppstår om 
tilläggsarbetet inte utförs. Allvarlig skada kan dock också omfatta allvarliga 
ekonomiska skador. En sådan skada kan föreligga om näringsidkaren utfört 
mycket kostnadskrävande moment som är gemensamma för det 
ursprungliga arbetet och tilläggsarbetet och dessa moment måste göras om 
ifall tilläggsarbetet skjuts upp. Skyldigheten att utföra tilläggsarbetet uppstår 
när konsumenten begär det eller när dennes anvisningar inte kan inhämtas. 
Ibland kan faran dock föranleda att näringsidkaren ska utföra tilläggsarbetet 
direkt. Oavsett vilken typ av fara för allvarlig skada som föreligger ska 
observeras att skyldigheten att utföra tilläggsarbeten inte omfattar scenarion 
då faran rimligen kan undvikas om konsumenten avstår från att nyttja ett 
föremål. Näringsidkaren har då istället en plikt att upplysa konsumenten om 
att föremålet inte torde användas innan det nödvändiga tilläggsarbetet 
utförts. Näringsidkaren kan även ha plikter att utföra arbeten trots att 
arbetena inte har samband med det ursprungliga uppdraget och därav inte 
omfattas av tillämpningsområdet för 8 §. Sådana plikter kan uppstå vid 
nödliknande situationer. Grunden för aktualiserandet ligger då i det 
allmänna omsorgskravet enligt 4 §.157 Om näringsidkaren underlåter att 
utföra tilläggsarbeten som inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada 
för konsumenten är tjänsten felaktig enligt 9 § andra stycket. 
 
8 § tredje stycket visar på att näringsidkaren ansvar att tillvarata 
konsumentens intressen är särskilt framträdande i fråga om nödsituationer 
eftersom konsumenten då givetvis anses ha ett särskilt stort skyddsbehov. 
Åter igen föreligger således en koppling mellan konsumenten grad av 
skyddsbehov och hur starka lojalitetskrav som läggs på näringsidkaren. 
 

5.2 Kommersiella entreprenader 

5.2.1 Rättigheten och skyldigheten att utföra 
ÄTA-arbeten 

Av definitionerna på kontraktsarbeten respektive entreprenad framgår att 
ÄTA-arbeten utgör de arbeten som under entreprenadens genomförande 
tillkommit eller ändrats i förhållande till parternas ursprungliga kontrakt.158 
Därav motsvarar ÄTA-arbeten de arbeten som konsumenttjänstlagen 
betecknar tilläggsarbeten.159 Entreprenören är enligt 2:3 både berättigad och 
skyldig att utföra de ÄTA-arbeten som beställaren föreskriver under 
entreprenadtiden, förutsatt att författning inte föreskriver annat. Beställaren 
ska enligt 2:6 föreskriva ÄTA-arbetena skriftligen innan de påbörjas, vilket 
exempelvis kan innebära att beställaren ger entreprenören en ritning eller ett 

                                                                                                                        
möjlighet att ensidigt ändra det ursprungliga uppdraget, se Arvidsson och Samuelsson 
(2018), s. 121 f.  
157 Prop. 1984/85:110, s. 185. 
158 AB 04, Begreppsbestämningar, s. 4. 
159 Munukka (2007), s. 383; Samuelsson (2016), s. 124.  
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annat dokument som ordinerar ÄTA-arbete.160 Skyldigheten att utföra ÄTA-
arbeten gäller oaktat om arbetet endast är önskvärt eller nödvändigt för 
exempelvis byggnadens bestånd eller av övriga säkerhetsskäl. Skyldigheten 
gäller också oaktat ÄTA-arbetenas omfattning.161  
 

5.2.2 Vad avser ÄTA-arbeten? 
ÄTA-arbetena är enligt begreppsbestämningarna en förkortning för 
ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten.162 Ändringsarbeten innebär att 
entreprenören ska utföra entreprenaden på ett annat sätt än vad som stadgas i 
parternas ursprungliga avtal. Exempelvis kanske beställaren vill ha en annan 
typ av dörr än vad den beställde ursprungligen.163 Denna typ av arbeten 
behöver därmed inte öka entreprenörens åtagande. Det gör däremot 
tilläggsarbeten. Tilläggsarbeten innebär nämligen att det tillkommer arbeten 
för entreprenören jämfört med vad som föreskrevs i parternas ursprungliga 
avtal.164 Avgående arbeten är de arbeten som blir överflödiga till följd av 
beställarens ändrings- eller tilläggsarbeten. Begreppet kommer främst på 
fråga vid den kostnadsreglering av ÄTA-arbetena som ska ske enligt 6:1. 
Enligt 6:1 ska nämligen de avgående arbetena avräknas mot de 
tillkommande arbetena vid beräkningen av entreprenörens ersättning.165  
 
2:5 föreskriver att två kategorier av arbeten inte ska räknas som ÄTA-
arbeten. Den första kategorin är ändrad mängd av arbete på grund av 
entreprenörens sätt att utföra entreprenaden, om inte beställaren har beordrat 
sättet. Den andra kategorin är åtgärder som avser detaljarbete, vilka 
kontrollerande myndighet kräver vid granskningen av handlingar som 
entreprenören tillhandahållit. Utöver dessa två kategorier, som uttryckligen 
inte omfattas av ÄTA-arbeten, stipulerar begreppsbestämningen av ÄTA-
arbeten två kumulativa krav för att ett arbete ska klassas som 
tilläggsarbete.166 Samuelsson betecknar kraven sambandskravet och 
likhetskravet. 
 
Sambandskravet innebär att arbetet ska stå i omedelbart samband med 
kontraktsarbetena. Samuelsson menar att syftet med kravet är att ge 
entreprenören en rätt att vägra att utföra ÄTA-arbeten som likaväl kan 
utföras senare. Därav torde kravet kunna ge entreprenören grund att vägra 
att utföra ÄTA-arbeten exempelvis om entreprenören utfört en viss typ av 
arbete i början av entreprenadtiden och beställaren i slutet av tiden begär 
mer av den typen av arbete.167 I 2:3 Komm. klargörs att kravet innebär att 
arbetena ska vara så nära förknippade med kontraktsarbetena, eller del 

                                                
160 Samuelsson (2016), s. 141.  
161 Ibid., s. 128 och 134. 
162 AB 04, Begreppsbestämningarna, s. 5.  
163 Andersson och Söderlund (2002), s. 4. 
164 Samuelsson (2016), s. 124; Hedberg (2010), s. 44.  
165 Samuelsson (2016), s. 125 och 130.  
166 AB 04, Begreppsbestämningarna, s. 5.  
167 Samuelsson (2016), s. 127. 
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därav, att de tillsammans utgör en teknisk helhet. Kravet är inte uppnått om 
arbetet utan att innebära nackdelar för beställaren kan vänta till efter 
färdigställandet. Entreprenören ges då således inte företrädesrätt till att 
utföra tilläggsarbetena.168  
 
Likhetskravet betyder att arbetet inte ska vara av väsentligt annan natur än 
kontraktsarbetena. Bedömningen utgår ifrån ändringens art. Dessutom 
avgränsar entreprenörens fackkunskap likhetskravet.169 En VVS-entreprenör 
kan exempelvis inte vara skyldig att utföra målnings- eller 
elinstallationsarbeten.170  
 
Även om dessa två krav begränsar omfattningen av vilka arbeten som kan 
klassas som ÄTA-arbeten och beställaren har ett ansvar att föreskriva ÄTA-
arbetena inom entreprenadtiden måste här framhävas att 2:3 innebär en 
kontraheringsplikt för entreprenören. Plikten innebär att entreprenören ska 
ställa sin verksamhet till förfogande för att rätta sig efter beställarens vilja. 
Plikten ställer därmed krav på att entreprenören räknar med att ÄTA-arbeten 
kan bli aktuella, något som Munukka menar att entreprenörer också i regel 
gör. Med tanke på att entreprenören och beställaren dessutom redan står i ett 
avtalsförhållande och att entreprenören verkar på arbetsområdet menar 
Munukka att 2:3 inte innebär ett avsevärt ingreppet i kontraheringsfriheten. 
Det skulle tvärtom vara olyckligt om kontraheringsplikten saknades 
eftersom beställaren då skulle förlora rätten att bestämma entreprenadens 
slutliga utformning.171 Som nämnts tidigare gör entreprenadavtalets 
särskilda karaktäristiska dess genomförande oförutsebart. Bakgrunden till 
att beställarens intressen getts relativt stort utrymme gällande entreprenörens 
skyldighet att utföra ÄTA-arbeten kan således ligga i att beställaren anses ha 
en bristande vilja vid entreprenadavtalets ingående. Bristen skulle då ligga i 
att viljan inte kan ansetts ha varit fullt ut informerad om det under avtalets 
genomförande inträffar oförutsedda omständigheter. Därför ökar 
lojalitetskraven på entreprenören i detta avseende. Samtidigt innebär 
sambandsrekvisitet och likhetsrekvisitet att entreprenören inte ska vara 
skyldig att utföra arbeten som kan vänta till efter att entreprenaden slutförts 
utan att det innebär nackdelar för beställaren. Om arbetena kan vänta utan 
att beställaren skadas av det sänks således lojalitetskraven. Samtidigt ska 
beställaren också ersätta entreprenören för ÄTA-arbetena. Beställaren får 
därmed betala konsekvenserna av att dennes förfrågningsunderlag är 
otillräckligt. Om ÄTA-arbetenas omfattning föranleder en väsentlig 
rubbning av förutsättningarna för entreprenadens genomförande kan 
entreprenören dessutom ha rätt till särskild kompensationen enligt 6:5.172 En 
                                                
168 Viss problematik ur ansvarshänseende kan dock uppstå om flera entreprenörer utfört 
olika delar av något som tillsammans utgör en teknisk helhet. I kommentarstexten framförs 
därav att det i tillämpningen måste tas hänsyn till den olägenhet ur ansvarssynpunkt och i 
övrigt som kan följa av att en annan aktör är den entreprenören som är avtalspart ges 
uppdraget att utföra ÄTA-arbetet. Se Samuelsson (2016), s. 131–133 och Hedberg (2010), 
s. 44 f. för en närmare redogörelse för detta. 
169 Samuelsson (2016), s. 127 f.; Andersson och Hedberg (2014), s. 70. 
170 Hedberg (2010), s. 44.  
171 Munukka (2007), s. 383.  
172 Samuelsson (2016), s.128; Munukka (2007), s. 383 f. 
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grund för denna bestämmelse kan vara att arbetena vid sådana situationer 
avviker alltför mycket från vad entreprenören hade skäl att räkna med.173  
 

5.2.3 Skyldigheten att underrätta om behov av 
ÄTA-arbeten och inhämta beställarens 
anvisningar samt möjligheten att påbörja 
arbetet direkt 

Om entreprenören bedömer att ett arbete är att likställa med ÄTA-arbeten 
föreskrivna av beställaren enligt 2:4 och att kostnaden för arbetet kommer 
att överstiga gränsbeloppet ska entreprenören utan dröjsmål inhämta 
beställarens synpunkter enligt 2:7 första stycket. Bedömer entreprenören att 
kostnaden kommer att understiga gränsbeloppet kan entreprenören påbörja 
arbetet direkt. Entreprenören måste då dock sedan utan dröjsmål underrätta 
beställaren om arbetet enligt 2:7 andra stycket. Likt 8 § andra stycket 
konsumenttjänstlagen ger 2:7 andra stycket således entreprenören en rätt att 
utföra arbeten som beställaren inte förordnat. Gränsbeloppet är ett halvt 
prisbasbelopp, det vill säga 23 250 kronor i skrivande stund.174  
 
De arbeten som enligt 2:4 ska likställas med ÄTA-arbeten föreskrivna av 
beställaren är arbeten som föranleds av att uppgifter med mera som 
beställaren ansvarar för enligt 1:6 inte är korrekta, att arbetsområdet eller 
förhållanden av betydelse inte överensstämmer med vad entreprenören ska 
förutsätta enligt 1:7 eller att förhållanden avviker från vad som ska 
förutsättas enligt 1:8. 1:7 stadgar att arbetsområdet ska förutsättas vara i 
samma skick vid entreprenörens övertagande av området som det var vid 
den tidpunkt entreprenören lämnade sitt anbud, om inte annat arbete ska 
utföras på området innan entreprenören påbörjar sitt arbete. Arbetsområdet 
ska vid övertagandet då istället förutsättas vara i det skick det kunnat antas 
vara i efter att de föregående arbetena utförts. 1:8 föreskriver att om 
uppgifter om arbetsområdet eller det område som berörs av entreprenaden 
saknas då entreprenören avger sitt anbud ska förhållandena antas vara 
sådana som kunnat förutsätts vid en fackmässig bedömning. 2:4 bygger på 
antagandet att de arbeten som där räknas upp är av sådan karaktär att de är 
nödvändiga för att uppnå ett ändamålsenligt slutresultat.175 
 
2:7 konkretiserar entreprenörens allmänna underrättelseplikt enligt 2:9. Här 
finns dock en ytterligare faktor att beakta: kostnaden för det likställda 
arbetet. Beställaren förlorar genom 2:7 andra stycket kontroll över 
entreprenadens genomförande och därmed kostnaderna då beställaren 
därigenom kan blir ersättningsskyldig för något den inte beställt. 
Gränsbeloppet manifesterar i detta avseende en slags utgångspunkt om att 

                                                
173 Munukka (2007), s. 383 f. 
174 Prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kronor, 1 § Förordning (2018:1549) om 
prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för 2019.   
175 Samuelsson (2016), s. 136 f.  
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beställaren får räkna med och ska kunna ge ersättning för arbeten vars 
kostnader understiger beloppet.  
 

5.2.4 Har entreprenören en plikt att utföra 
katastrovavhjälpande åtgärder? 

2:7 syftar till att beställaren ska vara medveten om att kontraktsarbetena 
förändras. Därmed ska beställaren ha möjlighet att avgöra hur arbetena och 
dess kostnaderna ska korrigeras. En fråga som lyfts i doktrinen i samband 
med denna bestämmelse är huruvida entreprenören är skyldig att utföra så 
kallade katastrofavhjälpande åtgärder. En sådan skyldighet skulle kunna 
motsvara 8 § tredje stycket konsumenttjänstlagen om näringsidkarens 
skyldighet att utföra arbeten som inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig 
skada för konsumenten. Både Samuelsson och Hedberg påpekar att 2:7 ger 
entreprenören en starkt begränsad befogenhet att på eget bevåg utföra ÄTA-
arbeten som den finner nödvändiga. Författarna erinrar att AB 04 saknar 
regler som förpliktigar entreprenören att omedelbart vidta 
katastrofavhjälpande åtgärder om dess kostnader bedöms överstiga 
gränsbeloppet.176 Samuelsson menar dock att en entreprenör som vidtar 
sådana åtgärder och kan visa att beställaren dragit nytta av dessa ändå kan få 
rätt till ersättning då det motsatta skulle anses oskäligt.177 Enligt 2:8 förlorar 
nämligen entreprenören rätten till ersättning utöver kontraktssumman vid tre 
olika fall, om inte en sådan påföljd skulle vara oskälig. Det första fallet är att 
entreprenören utfört ÄTA-arbete enligt 2:3 trots att beställaren inte 
skriftligen beställt det. Det andra fallet är att entreprenören utfört ÄTA-
arbete enligt 2:4 utan att hämta beställarens synpunkter trots att arbetet 
befaras kosta mer än gränsbeloppet. Det tredje fallet är att entreprenören 
åsidosatt sin skyldighet att underrätta beställaren vid likställda ÄTA-arbeten 
som bedöms understiga gränsbeloppet enligt 2:7 andra stycket. Munukka 
håller med Samuelsson om att sådana åtgärder kan ge entreprenören 
ersättningsrätt med grund i oskälighet. Munukka är dock kritisk till att 2:8 
ska tolkas som att parterna kommit överens om att entreprenören inte ska 
utföra katastrofavhjälpande åtgärder. Att AB 04 reglerar entreprenaden 
innebär inte att parterna ska anses ha kommit överens om något enbart på 
den grunden att det inte föreskrivs i entreprenadhandlingarna.178 
 
 
 

                                                
176 Samuelsson (2016), s. 143 f. och Hedberg (2010), s. 47 f.  
177 Ibid., s. 144.  
178 Munukka (2007), s. 394. 
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6 Analys 
Den första frågeställningen i denna uppsats gick ut på att redogöra för 4–8 
§§ konsumentjänstlagen och vilka bakomliggande skäl som däri kan utläsas. 
Den andra frågeställningen i denna uppsats gick istället ut på att undersöka 
vilka motsvarigheter till 4–8 §§ konsumenttjänstlagen som finns i AB 04 
och redogöra för innebörden samt de bakomliggande skälen till dessa. För 
att nu illustrera skillnaderna mellan innebörden av och de bakomliggande 
skälen till dessa två regelsystem, vilket var uppsatsens syfte, ska analysen 
delas in i två delar. 
 
I den första delen av detta avslutande kapitel ska en jämförelse av 
regelbilden för regelsystemen göras. I den andra delen ska istället en 
jämförelse av skälbilden för regelsystemen göras. Anledningen till att 
jämförelsen delas in i två delar är att undersökningen har visat att 
regelbilden skiljer sig mycket åt vid konsumententreprenader och 
kommersiella entreprenader. Detsamma gäller skälbilden. Samtidigt har 
undersökningen visat att de regler för konsumententreprenader som 
studerats ger uttryck för samma skälbild. Detsamma gäller kommersiella 
entreprenader. En jämförelse av regelbilden och skälbilden ihop skulle därav 
leda till upprepningar.  
 

6.1 Jämförelse av regelbilden 
Som undersökningens kap 2 visat har det krav på att tjänsten ska utföras 
fackmässigt som stadgas i 4 § konsumenttjänstlagen en motsvarighet i 2:1. 
AB 04. Kravet innebär att tjänstens utförande ska följa de för branschen 
specifika professionsnormerna. Jag ansluter till uppfattningen att kravet 
utgör en allmän princip på tjänsteområdet då såväl förarbetsuttalanden som 
författare i doktrinen ger uttryck för detta. Dessutom definierar Högsta 
domstolen kravet liknande vid både konsumententreprenader och 
kommersiella entreprenader. Den miniminivå fackmässighetskravet ställer 
för näringsidkarens prestation är en utgångspunkt för omsorgs- och 
samrådandekravet. I dessa krav ligger nämligen att näringsidkaren, som 
praxis utvisar,179 ska se till att konsumenten insett eller måste insett att 
utförandet avviker från fackmässighetskravet och vilka risker som därmed 
följer om så skulle vara fallet. Detta gäller oavsett om avvikelsen rör 
konstruktioner eller materialval. Detta gäller också oavsett om 
näringsidkaren eller konsumenten tagit initiativ till att avvika från kravet. 
Näringsidkarens omsorgs- och samrådandekrav innebär därmed att 
näringsidkaren har ett starkt ansvar avseende utformningen av uppdraget.  
 
Någon uttrycklig plikt för entreprenören att, i stil med 
konsumenttjänstlagens omsorgs- och samrådandekrav, föra dialog med 

                                                
179 Se Badrumsfallet på s. 15 samt Dräneringsfallet och Träpanelsfallet på s. 17 f. 
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beställaren om lämpligheten i materialet, konstruktioner och dylikt saknas 
dock i AB 04. Vid kommersiella entreprenader har entreprenören istället i 
utgångspunkt ett ansvar att utföra entreprenaden enligt beställarens 
anvisningar, 2:1 AB 04. Då entreprenadhandlingarna huvudsakligen utgår 
ifrån beställarens förfrågningsunderlag ansvarar i utgångspunkt denne för 
resultatet av entreprenaden. Detta följer av det strikta uppgiftsansvar som 
stadgas i 1:6 AB 04. I utgångspunkt ska entreprenören, likt näringsidkaren, 
tillhandahålla materialet för entreprenaden enligt 1:9 andra stycket. Både 
entreprenören och näringsidkaren har också en plikt att iaktta författningar. 
Detta framgår för entreprenören av 1:13 och för näringsidkaren av 
omsorgskravet samt det särskilda kravet om att denne ska iaktta att tjänsten 
är tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt enligt 5 § konsumenttjänstlagen. Någon 
sådan minimigräns för parternas avtalsfrihet som 5 § konsumenttjänstlagen 
stipulerar finns inte vid kommersiella entreprenader.  
 
Avseende eventuella avrådandeplikter likt de näringsidkaren har enligt 6 § 
konsumenttjänstlagen, saknas också uttryckliga motsvarighet i AB 04. 
Skyldigheterna aktualiseras när näringsidkaren givet sin fackkompetens 
torde bedöma att den ekonomiska nyttan med tjänsten inte står i rimlig 
proportion till dess kostnader. Målerifallet är intressant rörande 
gränsdragning mellan avrådandeplikten och samrådandeplikten. Som 
poängterades i samband med redogörelsen för detta fall är hovrättens 
avgörande märklig med tanke på konsumenttjänstlagens systematik.180 
Åsidosätter näringsidkaren avrådandeplikten ska den enligt 7 § inte ha rätt 
till mer ersättning än vad som skulle varit fallet om den uppfyllt 
avrådandeplikten. Undantag kan göras om konsumenten annars skulle 
gynnas på näringsidkarens bekostnad. I detta fall berättigades konsumenten 
ett prisavdrag motsvarande hela priset för tjänsten. Utfallet skulle därmed i 
praktiken bli likadant för konsumenten även om hovrätten landat i att 
näringsidkaren skulle förlora ersättning enligt 7 §. Hur hovrätten resonerade 
är dock oklart och ger ingen vägledning avseende gränsdragningen mellan 
avrådandeplikten enligt lagens 6 § och felgrunden enligt lagens 4 §. 
 
Centralt för såväl konsumenttjänstlagens begrepp tilläggsarbeten som AB 
04:s begrepp ÄTA-arbeten, är att de avser arbeten som ändrar parternas 
ursprungliga överenskommelse. Vid både konsumententreprenader och 
kommersiella entreprenader ska uppdragsgivaren också betala för dessa 
arbeten, se 38 § konsumenttjänstlagen och 2:8 AB 04. Beställaren kan dock 
kräva att entreprenören utför föranledda arbeten. Sådana arbeten föranleds 
av brister i exempelvis beställarens förfrågningsunderlag och förväntas vara 
nödvändiga för att entreprenaden ska uppnå ett ändamålsenligt slutresultat. 
Uppstår behov av den typen av arbeten i konsumententreprenader får istället 
näringsidkaren ansvara för det till följt av dennes ansvar att utforma 
uppdraget. Tilläggsarbeten ska både vid konsumententreprenader och 
kommersiella entreprenader ha ett samband med det ursprungliga uppdraget. 
Tilläggsarbetena begränsas också av uppdragstagarens fackkunskap enligt 

                                                
180 Se s. 36, fotnot 134. 
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de både regelsystemen.181 Konsumenttjänstlagens krav på att arbetena på 
grund av sitt samband därav lämpligen bör utföras i samband med uppdraget 
tar dock sikte på att näringsidkaren åter igen ska värna om det ekonomiskt 
nyttiga för konsumenten, en aspekt som åtminstone inte uttryckligen 
framgår av AB 04. Vid konsumententreprenader ska näringsidkaren enligt 8 
§ första stycket underrätta konsumenten om den finner behov av 
tilläggsarbeten. Detsamma gäller indirekt i kommersiella entreprenader i 
och med entreprenörens underrättelseskyldighet enligt 2:7 och 2:9 AB 04. 
Som framkommit i undersökningen följer nämligen de ÄTA-arbeten 
beställaren föreskriver enligt 2:3 ofta av att entreprenören underrättat enligt 
2:9 AB 04. I utgångspunkt ska konsumenten respektive beställaren 
bestämma om uppdraget ska ändras genom utförandet av ytterligare arbeten. 
Vid konsumententreprenader kan undantag från detta göras om arbetenas 
pris enligt 8 § andra stycket konsumenttjänstlagen med hänsyn till att priset 
är lågt. Vid kommersiella entreprenader kan undantag från detta göras om 
arbetena understiger gränsbeloppet enligt 2:7 AB 04. Den stora skillnaden 
avseende kraven på utförandet av tilläggsarbeten är att näringsidkarens 
skyldighet att utföra tilläggsarbeten endast aktualiseras om arbetena inte kan 
uppskjutas utan fara för allvarlig skada för konsumenten, 8 § tredje 
konsumenttjänstlagen. Entreprenörens skyldighet att utföra ÄTA-arbeten 
aktualiseras däremot i regel endast på den grunden att beställaren skriftligen 
föreskrivit arbetena, 2:3 och 6.  
 

6.1.1 De motsatta uppfattningarna om hur AB 
04 påverkar parternas förpliktelser 

Som framkommit i såväl undersökningen som analysen saknas direkta 
motsvarigheter till 4–8 §§ konsumenttjänstlagens i AB 04. Som också 
framkommit råder i doktrinen meningsskiljaktigheter i frågor om 
förpliktelser likt de 4–8 §§ konsumenttjänstlagens föreskriver ändå kan 
aktualiseras vid kommersiella entreprenader.  
  
Dessa meningsskiljaktigheter ger också upphov till frågan hur införlivandet 
av AB 04 ska anses påverka parternas avtalsrättsliga förpliktelser. 
Samuelsson pekar på att det här finns två motstående uppfattningar. Den 
första uppfattningen utgår ifrån att de rättigheter och skyldigheter parterna 
har framgår av kontraktet. Den andra uppfattningen utgår ifrån att det 
ovanpå dessa rättigheter och skyldigheter kan aktualiseras ytterligare 
förpliktelser.182 
 
Hedberg och Samuelsson ger avseende utförandet av katastrofåtgärder 
uttryck för den förra uppfattningen. Författarna anser nämligen att 
entreprenören inte ska anses skyldig att utföra katastrofavhjälpande åtgärder 
eftersom 2:3 AB 04 endast uttryckligen ger entreprenören en skyldighet att 

                                                
181 Tilläggsarbetena skulle ha kunnat omfattas av det ursprungliga uppdraget, s. 41. 
Angående kommersiella entreprenader se s. 46. 
182 Se s. 22. 
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utföra ÄTA-arbeten som beställaren föreskrivit. Samtidigt stadgar 2:7 andra 
stycket AB 04 att entreprenören har en rätt att påbörja likställda ÄTA-
arbeten utan beställarens anvisning om entreprenören bedömer att kostnaden 
för arbetet kommer understiga gränsbeloppet. Entreprenören måste dock 
ändå sedan utan dröjsmål underrätta beställaren om arbetet. Dessutom är 
dessa två uttryckliga skyldigheter sanktionerade genom 2:8. Munukka 
menar istället att entreprenören visst kan vara skyldig att utföra 
katastrofavhjälpande åtgärder. Författaren menar att förpliktelser kan uppstå 
i den mån avtalsparterna inte kan anses ha avtalat bort dem enligt AB 04. 
Munukka ger således uttryck för den andra uppfattningen. Jag ansluter både 
till Munukkas uppfattning. 2:7–8 AB 04 rör inte uttryckligen 
katastrofavhjälpande åtgärder. Jag tycker det är långsökt att hävda att 
bestämmelserna indirekt ska anses reglera katastrofavhjälpande åtgärder. 2:7 
AB 04 rör arbeten som krävs för att korrigera brister i beställarens 
förfrågningsunderlag. Detta är inte att jämföra med nödsituationer. 
Samuelssons och Hedbergs uppfattning kan också ifrågasättas med grund i 
att de anser att entreprenören kan inneha uppgiftsansvar för ett av denne 
tillhandahållet förslag samtidigt som 2:7 och 8 Komm. stadgar motsatsen.183 
Samuelsson menar själv att kommentarstexten kan fungera som 
vägledning.184 Detta faktum talar därav emot den första uppfattningen trots 
att kommentarstexten inte utgör avtalsinnehåll. I linje med detta tar Högsta 
domstolen också i Takkupefallet tydligt ställning för att parterna kan 
åläggas uppgiftsansvar oavsett vilken ansvarsfördelning det standardavtal 
som parterna införlivat stipulerar.185 Att hur avtalsparter agerar gentemot 
varandra påverkar vad de anses ha avtalat om är inget revolutionerande. 
Givetvis gäller parternas individuella villkor före framförhandlade 
standardvillkor. Här ska också påminnas om att det rör sig om 
avtalstolkning. Kom alltid ihåg att avtalstolkning syftar till att utröna den 
gemensamma partsviljan och att avtal ska tolkas enligt denna vilja. 
 
Hittills i detta avsnitt har de två motstående uppfattningarna diskuterats med 
utgångspunkt i att parterna står i ett avtalsförhållande med varandra. En 
ytterligare fråga som har att göra med dessa uppfattningar är huruvida 
underrättelseskyldigheten enligt 2:9 AB 04 kan aktualiseras för entreprenörer 
redan i anbudsprocessen. Samuelsson och Hedberg svarar nekande på frågan. 
Munukka menar däremot att det bör övervägas om inte anbudsgivare torde ha 
en sådan skyldighet vid tveksamheter av ekonomisk betydelse. Denna 
meningsskiljaktighet ger upphov till frågan om anbudsgivare till ett 
entreprenadkontrakt enligt AB 04 ska anses ha avtalat bort den för 
kontraktsrätten etablerade principen culpa in contrahendo. Samuelssons och 
Hedbergs uppfattning bygger på värnandet om anbudskonkurrensen. 
Konsekvenserna av att anbudsgivare gör beräkningar utifrån ett 
förfrågningsunderlag de ändå inser är helt ogenomförbart är dock att det skapar 
merarbete för parterna. Dessutom sätts anbudskonkurrensen då ur spel eftersom 
de ÄTA-arbeten som sedermera kommer krävas inte utsätts för konkurrens. 
Entreprenören kan således tjäna på att agera illojalt genom att inte underrätta. 

                                                
183 Se s. 26, fotnot 112.  
184 Se s. 6.  
185 Se s. 28.  
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Dessa skäl talar enligt mig för att culpa in contrahendo inte torde uteslutas vid 
kommersiella entreprenader.  
 
Högsta domstolens bedömning i Golvfallet talar emot min uppfattning. 
Domstolen ålade nämligen inte entreprenören en underrättelseplikt i detta fall 
trots att marginalen för fackmässigt endast var 0,3 %. Domstolen betonade 
därvid också att betydande försiktighet ska tas vid analogier från 
konsumenttjänstlagen som klart ålägger näringsidkaren förpliktelser 
prekontaktuellt. Lagmotiven anger uttryckligen att omsorgs- och 
samrådandekravet innebär att näringsidkaren ska ge konsumenten adekvata råd 
och anvisningar om de möjliga tillvägagångssätt som är aktuella för utförandet 
av tjänsten. Rimligtvis ska detta ske innan näringsidkaren påbörjar utförandet. 
Dessutom tar avrådandeplikten 6 § första stycket sikte på just prekontraktuellt 
ansvar, som undersökningen visat går denna plikt och samrådandeplikten ihop 
med varandra. 
 
Även om Högsta domstolen i Golvfallet intar en försiktig hållning till att göra 
analogier från konsumenttjänstlagen vid kommersiella entreprenader ska åter 
igen påminnas om att det rör sig om avtalstolkning. När en domstol tolkar ett 
avtal är de relativt fria att väga in alla möjliga omständigheter som de finner 
relevanta i den aktuella situationen, oavsett om omständigheterna uttryckligen 
ges relevans enligt de skrivna avtalsvillkoren. I undersökningen har exempelvis 
framkommit att domstolarna även i tolkningen av ett kommersiellt 
entreprenadavtal beaktat den ene partens underlägsna ställning i förhållande till 
den andre parten.186 Aggregatfallet är också intressant i sammanhanget. Högsta 
domstolen uttalade nämligen i detta fall att det, med hänvisning till 4, 6 och 11 
§§ konsumenttjänstlagen, saknades anledning att pröva huruvida entreprenören 
med beaktande av dennes fackkunskap skulle ha en mer långtgående 
undersökningsplikt än vad som framgår av 2:9 AB 04. Även om domstolen 
bedömde att det i detta fall inte fanns anledning att beakta parternas 
styrkeförhållanden visar uttalandet ändå på att ett sådant beaktande kan ske. 
Högsta domstolens inställning i Golvfallet kan inte enligt mig vända helt upp 
och ned på detta faktum. Jag står därav fast vid uppfattningarna att det vid 
kommersiella entreprenader kan aktualiseras förpliktelser som inte uttryckligen 
framgår av parternas kontrakt och att det kan aktualiseras ett prekontraktuellt 
ansvar.  
 

6.2 Jämförelse av skälbilden 
Som nämndes i inledningen av detta kapitel ger regelbilden av de 
bestämmelser som studerats vid konsumententreprenader respektive 
kommersiella entreprenader uttryck för en viss bakomliggande 
intresseavvägning. Denna intresseavvägning skiljer sig åt mellan 
konsumententreprenader och kommersiella entreprenader. Skillnaden 
grundas i antagandet att parterna i konsumententreprenader är ojämbördiga 
medan parterna i kommersiella entreprenader inte är det.  

                                                
186 Se s. 25. 
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Vid konsumententreprenader manifesteras detta antagande i 
konsumenttjänstlagens omsorgs- och samrådandekrav i lagens 4 §. Kraven 
grundas på presumtionen att konsumenten saknar erforderliga kunskaper 
och erfarenheter för att bedöma tjänsten. Därav presumeras konsumenten 
sakna en fullt ut informerad vilja. Näringsidkaren förväntas istället ha dessa 
kunskaper och erfarenheter. Därmed står konsumenten i ett underläge i 
förhållande till näringsidkaren. Underläget föranleder tillämpning av 
skyddsprincipen, vilket föranleder starka lojalitetskrav på näringsidkaren. 
Detta innebär att näringsidkaren i hög grad ansvarar för att tillvarata 
konsumentens intressen. Näringsidkaren ska således såväl innan som under 
tjänstens utförande bedöma tjänsten utifrån konsumentens perspektiv. 4–8 
§§ konsumenttjänstlagen tar sikte på näringsidkarens utförande av 
uppdraget. Utgångspunkten är att konsumentens själv ska bestämma om och 
hur uppdraget ska utföras. Konsumenttjänstlagen utgår nämligen ifrån att 
parterna ska bestämma vilket resultat tjänsten ska uppnå genom avtal. 
Huruvida tjänsten sedan anses kontraktsenligt utförd beror på om resultatet 
avviker från vad konsumenten har rätt att kräva med hänsyn till 4 §. Till 
följd av sitt underläge har konsumenten rätt att kräva att näringsidkaren 
ställer sina fackkunskaper till konsumentens förfogande. Lojalitetskraven på 
näringsidkaren ska således hjälpa konsumenten att fatta ett riktigt beslut. 
Konsumenten har skäl att förvänta sig att få denna hjälp från näringsidkaren.  
Även om ekvivalensprincipen typiskt sett tar sikte på prisets överensstämmelse 
med marknadspriset kan aspekter om ekvivalens här utläsas. Lojalitetskraven 
på näringsidkaren avser nämligen att göra konsumentens vilja mer 
informerad. Kraven avser således balansera det ojämbördiga 
avtalsförhållandet. Priset för tjänsten kan då presumeras inte bli allt för 
orimligt högt i förhållande till dess värde. Vad som är riktiga beslut 
manifesteras just genom utförandereglerna. Utförandereglerna etablerar 
utgångspunkter för vad som typiskt sett är att anse som ett gott utförande. 
Enligt fackmässighetskravet ska näringsidkaren utgå ifrån att konsumenten 
önskar att tjänsten utförs enligt rådande branschnormer. Enligt kravet på att 
näringsidkaren ska tillhandahålla materialet ska näringsidkaren också utgå 
ifrån att konsumenten önskar att materialet är av fackmässig standard. Enligt 
plikten att iaktta att tjänsten inte utförs i strid med säkerhetsföreskrifter eller 
förbud enligt 27 § produktsäkerhetslagen ska näringsidkaren utgå ifrån att 
konsumenten önskar att produkten är tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt. 
Enligt avrådandeplikterna ska näringsidkaren utgå ifrån att konsumenten 
önskar att tjänsten ska löna sig. Enligt plikterna om utförandet av 
tilläggsarbeten ska näringsidkaren utgå ifrån att konsumenten vill veta om 
att det under utförandet uppstår behov av arbeten som det skulle vara 
fördelaktigt för konsumenten att de utfördes i samband med tjänsten.  
 
Om konsumenten ger uttryck för en önskan om att tjänsten ska utföras på ett 
annat sätt än vad som följer av dessa utgångspunkter aktualiseras 
upplysningsförpliktelser för näringsidkaren. Näringsidkaren ska nämligen 
då utgå ifrån att konsumentens inte vet om att den önskade tjänsten avviker 
från dessa utgångspunkter. Därav ska näringsidkaren se till att konsumenten 
insett eller bort insett det. Undantag från detta kan göras om konsumenten 
själv visat att den avseende det specifika förhållandet inte står i ett 
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kunskapsmässigt underläge i förhållande till näringsidkaren. Exempelvis 
kanske konsumenten själv är fackman inom det område tjänsten rör. 
Undantag kan också göras om konsumenten själv visat att den inte avser en 
sådan tjänst som typiskt sett skulle anses vara ekonomiskt riktig. 
Exempelvis kanske konsumenten själv uttalat att den har rent estetiska 
motiv. Näringsidkaren måste då dock också se till att konsumenten insett 
eller bort insett det. Gällande näringsidkarens skyldighet för tjänstens 
tillförlitlighet ur säkerhetssynpunkt räcker inte ens att näringsidkaren 
upplyst konsumenten. Konsumenten kan nämligen då göra gällande fel i 
tjänsten trots att den varit i ond tro. Även om det kan antas att konsumenter i 
regel inte utnyttjar detta kan det diskuteras om inte skyddsaspekten här tagit 
för stort utrymme eftersom bestämmelsen faktiskt kan skydda den 
ondtroende parten mot den godtroende. Detta går emot det godtrosinstitut 
som avtalslagens ogiltighetskapitel bygger.  
 
Som redogörelsen i detta avsnitt hittills visat har näringsidkaren ett stort 
ansvar att först utforma uppdraget så att det kan utföras på ett sätt som följer 
fackmässighetskravet och lever upp till konsumentens önskningar. Genom 
främst omsorgs- och samrådandekravet samt avrådandeplikten enligt 6 § 
första stycket konsumenttjänstlagen är således näringsidkarens 
lojalitetsförpliktelser starka redan vid utformningen av uppdraget. Detta kan 
vara anledningen till att näringsidkaren inte har en skyldighet att sedan 
utföra tilläggsarbeten vid behov av sådana. Lagen utgår nämligen ifrån att 
konsumenten ska ha informerats om behov av sådana arbeten redan vid 
avtalsingåendet. Väljer konsumenten då att tacka nej till arbetena kan den 
sen inte kräva att näringsidkaren ställer sin verksamhet till förfogande. 
 
Vid kommersiella entreprenader är det osäkert huruvida parterna har några 
lojalitetsförpliktelser över huvud taget gällande utformningen av uppdraget. 
Som diskuterats ovan187 råder osäkerhet i frågan om 
underrättelseskyldigheten i 2:9 AB 04 kan aktualiseras prekontraktuellt. När 
parterna sedan tecknat kontraktet och helt klart har en 
underrättelseskyldighet enligt 2:9 AB 04 ska påminnas att skyldigheten i 
regel grundas på vad parten faktiskt insett.188  
 
Gång på gång landar undersökningen i underrättelseskyldigheten i 2:9 och 
uppgiftsansvaret i 1:6 AB 04. Dessa bestämmelser illustrerar också just den 
strikta ansvarsfördelning kommersiella entreprenader utgår ifrån. Trots 
underrättelseskyldigheten och erinrandet om den kontraktuella 
lojalitetsplikten i förordet till AB 04 kan konstateras att parterna i 
kommersiella entreprenader i hög grad får ansvara för sina egna intressen. 
Undersökningen av kommersiella entreprenader har nämligen visat att 
skyldigheterna enligt avtalet är strikt fördelade mellan parterna. För de 
förpliktelser parterna innehar ansvarar de också strikt. Varken i praxis eller 
doktrin finns exempel på resonemang om att parterna torde dela på ansvaret 
                                                
187 Se s. 52 f. 
188 Jfr vid konsumententreprenader där näringsidkarens upplysningsplikter med grund i 
omsorgs- och samrådandekravet aktualiseras för sådant näringsidkaren bort insett givet den 
fackkompetens denne kan förväntas ha.  
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för en viss förpliktelse. Beställaren ansvarar för att ta fram 
förfrågningsunderlaget. Föranleder brister i förfrågningsunderlaget behov av 
ÄTA-arbeten får beställaren också betala för det. Entreprenören ansvarar för 
att kalkylera utifrån förfrågningsunderlaget. Kalkylerar entreprenören fel får 
denne utföra arbeten som inte räknats in i anbudet och som därigenom inte 
ger entreprenören rätt till ersättning. Entreprenörens ansvarar för att utföra 
de arbeten beställaren anger enligt rådande branschnormer och författningar 
enligt 2:2 andra stycket och 1:13 AB 04. Entreprenören kan annars bli 
ansvarig för fel i entreprenaden. Beställaren ansvarar för att arbeten når 
dennes önskade resultat och att det är författningsenligt. Samtidigt är 
entreprenören skyldig att tillvarata beställarens intressen genom 
underrättelseskyldigheterna enligt 2:7 och 9 AB 04. Dessa skyldigheter kan 
som undersökningen visat också föranleda att entreprenören förpliktigas att 
utföra ÄTA-arbeten enligt 2:3 AB 04. Denna förpliktelse kan motiveras av 
att beställaren, till följd av entreprenadavtalets särskilda drag, anses ha en 
bristande vilja vid avtalets ingående. Exempelvis kan oförutsedda 
förhållanden ha inträffat under arbetenas gång, vilket beställaren inte anses 
ha varit kapabel att förutse vid utformningen av uppdraget. Beställarens 
bristande vilja balanseras då av lojalitetskrav på entreprenören i form av att 
underrätta om och utföra ÄTA-arbeten. 
 
Sammanfattningsvis utgår konsumententreprenader ifrån att konsumenten är 
underlägsen i förhållande till näringsidkaren. Därmed har konsumenten skäl att 
lita på att näringsidkaren övertar en stor del av ansvaret för genomförandet av 
avtalet. Konsumentens befogade tillit är central för huruvida näringsidkaren ska 
anses ha levt upp till sina lojalitetsförpliktelser eller inte. Kommersiella 
entreprenader utgår istället ifrån att parterna är jämbördiga och därmed kan ta 
eget ansvar för genomförandet av avtalet. Uppsatsen visar dock att även 
parterna i kommersiella entreprenader har skyldigheter att tillvarata sin 
motparts intressen. Uppsatsen visar också att dessa skyldigheter inte behöver 
framgå uttryckligen av parternas kontrakt utan kan följa av domstolens tolkning 
av avtalet. Därvid kan så många fler faktorer än vad som står på ett visst papper 
beaktas, så som vilka förväntningar partens agerande skapar hos motparten. 
Avtalsrätten är levande som sagt.  
 



 57 

Käll- och litteraturförteckning 
KÄLLOR 
 
Tryckta källor 
 
Offentligt tryck 
 
Prop. 1984/85:110 – om konsumenttjänstlag. 
 
Prop. 1988/89:76 – om ny köplag 
 
SOU 1979:36 – Konsumenttjänstlag: betänkande. 
 
Förordning (2018:1549) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för 
2019. 
 
Rättsfall 
 
Högsta domstolen  
NJA 1978 s. 147. 
 
NJA 1990 s. 24. 
 
NJA 2002 s. 630. 
 
NJA 2009 s. 388. 
 
NJA 2011 s. 600. 
 
NJA 2013 s. 271. 
 
NJA 2013 s. 1174. 
 
NJA 2015 s. 110. 
 
NJA 2015 s. 1040. 
 
Övriga domstolar  
RH 1998:60. 
 
Växjö tingsrätt, mål nr. T 1265-10, dom meddelad 2012-02-24. 
 
Göta hovrätt, mål nr. T 2156-11, dom meddelad 2012-05-15. 
 
RH 2012:29. 
 



 58 

Göta hovrätt, mål nr. T 1589-12, dom meddelad 2013-05-15. 
 
Hovrätten för Västra Sveriges, mål nr. T 4355-12, dom meddelad 2013-09-
19. 
 
Hovrätten för Västra Sveriges, mål nr T 3531-17, dom meddelad 2018-04-
04. 
 
Nacka tingsrätts, mål nr. T 5021-16, dom meddelad 2018-04-09. 
 
Elektroniska källor 
Föreningen BKK, ”Produkter”, <http://foreningenbkk.se/produkter/>  
(hämtad 2019-05-01).  
 
Nationalencyklopedin, ”AMA”, 
<https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ama> (hämtad 2019-05-
17). 
 
Nationalencyklopedin, ”Entreprenad”, <https://www-ne-
se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/entreprenad> (hämtad 
2019-02-03). 
 
SCB, ”Prisomräknaren” <https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-
siffror/prisomraknaren/> (hämtad 2019-04-03). 
 
LITTERATUR 
 
Böcker 
Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt 1, uppl. 12, Juristförlaget, 2002. 
Citeras Adlercreutz (2002).  
 
Andersson, Eilert och Hedberg, Stig, ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering 
enligt AB 04 och ABT 06, AB Svensk Byggtjänst, 2014. 
Citeras Andersson och Hedberg (2014).  
 
Arvidsson, Niklas och Samuelsson, Per, Entreprenadavtal mellan 
näringsidkare och konsument, upp. 1:1, Norstedts Juridik, 2018. 
Citeras Arvidsson och Samuelsson (2018).  
 
Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, upp. 8, Norstedts Juridik, 2013. 
Citeras Bernitz (2013). 
 
Dahlman, Christian, Neutralitet i juridisk forskning, Studentlitteratur AB, 
2006. 
Citeras Dahlman (2006).  
 
Hedberg, Stig, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, AB Svensk 
Byggtjänst, 2010. 
Citeras Hedberg (2010). 



 59 

 
Hedberg, Stig, Entreprenad: Anvisningar och råd, AB svensk Byggtjänst, 
2013. 
Citeras Hedberg (2013).  
 
Hedberg, Stig och Johansson, Sture, Konsumententreprenader, AB Svensk 
Byggtjänst, 2008.  
Citeras Hedberg och Johansson (2008).  
 
Hellner, Jan, Hager, Richard och Persson, Annina H, Speciell avtalsrätt 2 - 
Kontraktsrätt, uppl. 6, Norstedts Juridik, 2015. 
Citeras Hellner, Hager och Persson (2015). 
 
Johansson, O Svante, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, Norstedts 
Juridik, 2013. 
Citeras Johansson (2013). 
 
Kaldal, Anna och Sjöberg, Gustaf, Vetenskapskrav på uppsatser i 
rättsvetenskap, Jure Förlag, 2018.  
Citeras Kaldal och Sjöberg (2018).  
 
Munukka, Jori, Kontraktuell lojalitetsplikt, Jure Förlag, 2007.  
Citeras Munukka (2007).  
 
Norlén, Andreas, Oskälighet och 36 § avtalslagen, Linköpings universitet, 
2004.  
Citeras Norlén (2004).  
 
Ramberg, Christina, Kontraktstyper, upplaga 1:1, Norstedts Juridik, 2005.  
Citeras Ramberg (2005).  
 
Ramberg, Christina och Ramberg, Jan, Allmän avtalsrätt, upp. 10, Wolters 
Kluwer, 2016. 
Citeras Ramberg och Ramberg (2016). 
 
Samuelsson, Per, AB 04: en kommentar, upplaga 1:1, Wolters Kluwer, 
2016. 
Citeras Samuelsson (2016).  
 
Sandgren, Claes, Vad är rättsvetenskap?, Jure Förlag, 2009. 
Citeras Sandgren (2009).  
 
Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, uppl. 5, Norstedts 
Juridik, 1996.  
Citeras Strömholm (1996). 
 
Svensson, Ola, Avtalsfrihet och rättvisa - en rättsfilosofisk studie, 
Juristförlaget i Lund, 2012.  
Citeras Svensson (2012). 



 60 

 
Votinius, Sacharias, Varandra som vänner och fiender - En idékritisk 
undersökning om kontraktet och dess grund, Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion, 2004.  
Citeras Votinius (2004).  
 
Artiklar 
Andersson, Eilert och Söderlund, Johan: ”Entreprenörens rätt till ersättning 
för ändringar och tilläggsarbeten”, Juridisk tidskrift, Nr 1, 2002/2003, s. 3–
15. 
Citeras Andersson och Söderlund (2002).  
 
Bernitz, Ulf: ”Konsumenttjänstlagen – räckvidd och betydelse. Reflexion 
med utgångspunkt i två nyutgivna arbeten”, Juridisk tidskrift, Nr 4, 
2014/2015, s. 944–957. 
Citeras Bernitz (2014).  
 
Flodgren, Boel: “Den svenska avtalslagen snart 100 år - ett välfungerande 
instrument för dagens ekonomiska liv?”, Juridisk tidskrift, Nr 1, 2012/2013, 
s. 14–27.  
Citeras Flodgren (2012). 
 
Lindskog, Stefan: “Oskälighetsbegreppet i 36 § avtalslagen”, Juridisk 
Tidskrift, Nr 2, 2005/2006, s 276–302.  
Citeras Lindskog (2005). 
 
Samuelsson, Per: ”Lojalitet och rationell resursanvändning i 
entreprenadavtal”, i Ny juridik, 2011, s. 43–63. 
Citeras Samuelsson (2011).  
 
Standardavtal 
AB 04 – Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader. 
Citeras AB 04. 
 
ABS 05 – Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader (där enskild 
konsument är beställare).  
Citeras ABS 05. 
 
ABS 18 – Avtal för småhusentreprenader som näringsidkare utför åt 
privatpersoner.  
Citeras ABS 18. 
 
Hantverkarformuläret 17 – Avtal för b.la. reparationer och ombyggnader åt 
privatperson (ROT). 
Citeras Hantverkarformuläret 17.  
 
 
 


