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Sammandrag 

Kommersiella tjänsteavtal finns ej lagreglerat och tvister som uppstår till följd av tjänstavtal mellan 

näringsidkare hanteras utifrån laganalogier, standardavtal och avtalsrättsliga principer. Den enda lag  

som för tillfället finns utformad gällande tjänsteavtal avser endast konsumenter. 

Konsumentlagstiftning ska primärt skydda konsumenten, vilket gör att konsumentlagstiftning ska 

användas med försiktighet vid kommersiella avtal. 

 

Syftet med denna uppsats är att belysa vikten av att få in en ny lagstiftning som kan täcka 

tjänsteavtal mellan näringsidkare. Eftersom avtalsparternas förhållningssätt gentemot varandra är 

ganska otydligt, på grund av abstrakt utformade begrepp, får innebörden av de grundläggande 

avtalsrättsliga principerna en viktig betydelse i sammanhanget. Exempel på avtalrättsliga principer 

är lojalitetsplikten, omsorgsplikten med flera. Därför kommer avtalsrättsliga principer få en viktig 

roll i diskussionen kring hur tjänsteavtal ska hanteras rent rättsligt. 

 

Jag har funnit att det vore lämpligt med en ny lagstiftning, där inspiration av en sådan hämtas 

främst från de redan utarbetade standardavtalen, konsumenttjänstlagen samt det internationella 

regelverket PELSC. Eftersom den som utför en tjänst vanligtvis har en bred kompetens och 

erfarenhet på området, är det rimligt att ställa ett högt ansvar på denna part. Avtalsrättsliga principer 

torde även få en stark betydelse i hänseendet, och jag finner det naturligt för domstolarna att 

använda sig av grundläggande principer i sin argumentering när lagregleringen inte är tillräcklig.   
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1 Inledning  

1.1 Problembakgrund 

Ett flertal utav de lagar som återfinns i handelsbalken är ålderdomliga, och ändringar i den 

lagstiftningen sker sällan. Detta beror, enligt min uppfattning, bland annat på att det saknas politiskt 

intresse i att ändra många av dessa typer av lagar. När det väl genomförs ändringar är det oftast 

sådana ändringar som rör konsumentförhållandena, eftersom det kan finnas ett stort intresse hos 

lagstiftaren av att försöka skydda konsumenten. Syftet bakom konsumentlagstiftning är att en 

konsument ska betraktas som en svagare part än näringsidkare och därmed erbjudas ett omfattande 

skydd.
1
 Med tanke på att det finns lagstiftning som kan betraktas som aningen gammalmodig, finns 

det anledning att se över dessa lagar. En brist i lagstiftningen som jag har funnit, vilken skulle 

kunna innebära problem, är att det saknas en lagstiftning som reglerar tjänster i kommersiella 

förhållanden. Den tjänstlagstiftning som finns i dagsläget berör endast konsumentförhållanden, se 

Konsumenttjänstlag (1985:716).
2
 

 

Vid entreprenader finns det ofta standardavtal som reglerar parternas inbördes rättigheter och 

skyldigheter vid tjänster, de så kallade AB-avtalen. AB-avtalen har blivit normgivande inom bland 

annat byggsektorn och bygger på branschpraxis på området.
3
 Det är dock långt ifrån alla 

kommersiella avtal rörande beställda tjänster som omfattas utav dessa typer av standardavtal. Ett 

exempel är en HD-dom från år 2013, där ett fel i en beställd tjänst uppstått men där det saknades 

lagstöd för hur tvisten skulle lösas. Domstolen tvingades istället göra analogier till andra 

lagstiftningar och att tillämpa avtalsrättsliga principer för att komma fram till sitt domslut.
4
  Även i 

det nyligen avgjorda ”Myresjöhus-fallet” diskuterades problematiken med att det inte finns någon 

direkt tillämpbar lagstiftning för tjänster avseende kommersiella förhållanden,  i detta fall hade dock 

domstolen ett entreprenadavtal att falla tillbaka på.
5
 

 

Att det saknas en lagstiftning på området kan ge upphov till en bristande förutsebarhet. En 

förutsebar lagstiftning är i sin tur en viktig grundsten i ett demokratiskt samhälle. Om enbart 

analogier används för att avgöra tvister riskerar subjektiva värderingar att få en alltför betydande 

roll för domstolsavgöranden. Risken finns att utgången vid tvister avseende tjänsteuppdrag därför 

kan skilja sig avservärt från fall till fall, eftersom tydligt lagstöd saknas. Detta kan, enligt min 

mening, i sin tur leda till en minskad rättssäkerhet. Avsaknaden av reglering för kommersiella 

                                                 
1
 Hellner häfte 2. (2015),  s. 93. 

2
 Vid paragrafhänvisning kommer konsumenttjänstlagen  att betäcknas KTjL. 

3
 Ossmer, SvJT 2006 s. 647. 

4
 NJA 2013 s. 1174. 

5
 NJA 2015 s.110. 



6 

 

tjänster ger även avtalsrättsliga principer en möjlighet att få ökat inflytande. Eftersom en del av de 

avtalsrättsliga principerna kan vara ganska diffusa, anser jag att det finns stor risk för skiljaktigheter 

mellan olika parter och instanser. Med andra ord går åsikterna isär avseende innebörden av de 

avtalsrättsliga principerna, samt i vilken omfattning principerna ska kunna brukas. Domstolarna 

tycks förhålla sig aningen restriktiva vad avser användandet av vissa avtalrättsliga principer, 

exempelvis lojalitetsplikten.
6
 Enligt min uppfattning beror detta på att det finns en rädsla från 

domstolarnas sida att försöka fastställa betydelsen av vaga uttryck, såsom lojalitetsplikten, där det 

finns ett stort tolkningsutrymme. 

 

1.2 Problemformulering 

Vilken betydelse har avtalsrättsliga principer vid bedömandet av tvister som uppstår vid tjänster i 

kommersiella fall? 

 

Hur har domstolen agerat när tillämplig lagstiftning saknats? 

 

Är det nödvändigt med en ny lagstiftning på området, och hur bör den i sådana fall vara utformad? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats har varit att belysa både hur tvister avseende tjänster vid kommersiella 

förhållanden löses, samt om det finns behov av en ny lagstiftning. Vid framtagsandet av en ny 

lagstiftning har min avsikt varit att försöka komma fram till ett förhållningssätt eller en princip som 

kan fungera de lege ferenda. 
7
  

 

Jag har även haft som avsikt att undersöka vilken betydelse rättspraxis och allmänna avtalsrättsliga 

principer får vid kommersiella tjänsteavtal.
8
 

 

1.4 Avgränsning 

Min primära avsikt har varit att hålla mig inom svensk rätt när jag undersökt det nuvarande 

rättsförhållandet avseende kommersiella tjänsteavtal. Jag tror mig lättare kunna finna förståelse för 

varför det ser ut som det gör och vad som skulle kunna ändras, genom att läsa svenska utredningar 

och avgöranden. Jag har därutöver, i viss utsträckning, fört blickarna mot utländsk rätt, för ökad  

                                                 
6
 SvJT 2010 s. 846. 

7
 http://www.ne.se/lex-ferenda 

8
 Det finns sedan tidigare en uppsats från 2008 skriven på området. Eftersom det inte har tillkommit någon ny 

lagstiftning som täcker tjänster vid kommersiella förhållanden, samtidigt som det kommit en del nya domar från HD, 

anser jag att ämnet är högst aktuellt att ta upp igen för bearbetning.  
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vägledning, utan att uppsatsen för den sakens skull ska utgöra en komparativ studie. 

 

1.5 Metod 

Min avsikt har varit att jag ska leta upp aktuell rättspraxis på området, för att finna hur domstolarna 

praktiskt valt att lösa problemen där lagstiftning saknas. Vid urvalet av rättspraxis har jag försökt att 

finna exempel på relevant praxis som är relativt ny. Rättsfallen bygger på olika scenarier för att 

läsaren ska ges en ökad förståelse avseende skillnaden mellan kommersiella avtal och 

konsumentavtal, samt visa på fall där det funnits standardavtal mellan parterna eller fall där 

domstolarna till större del fått använda sig av analogier till olika närliggande lagstiftningar.  

 

Genom att granska närliggande lagstiftning är min avsikt att kunna öka förståelsen och ge en 

vägledning vid avgörandet av tvister beträffande tjänster mellan näringsidkare. Utöver användandet 

av rättspraxis har jag haft för avsikt att tolka innebörden av aktuella rättsregler genom att granska de 

lagar som idag finns till hands. Jag har avsett att undersöka hur regleringen ser ut avseende 

parternas olika skyldigheter och rättigheter vid tjänsteförhållanden.  

 

Som komplement till det tidigare nämnda har jag även använt mig av doktrin för att därifrån 

försöka finna vägledning för att lättare kunna besvara mina frågor, se problemformulering under 

avsnitt 1.2. Jag har i så stor utsträckning som möjligt försökt använda mig av sådan doktrin som är 

relativt ny och aktuell, för att min analys och slutsats inte skulle baseras på föråldrade rättskällor.  

1.6 Disposition 

Uppsatsens andra kapitlet kommer ge läsaren en deskription på hur kringliggande lagar, avseende 

tjänster mellan näringsidkare, ser ut och vad syftet bakom lagstiftningen är. 

 

I kapitel tre kommer en genomgång att göras utav relevant rättspraxis på området. Genom att ha en 

rättsfallsgenomgång är tanken att läsaren ska få en inblick i hur domstolarna har agerat, när 

lagstiftning har saknats. Tanken är att jag senare i uppsatsen ska kunna dra paralleller till rättsfallen 

som återges i detta kapitel.  

 

I det fjärde kapitlet kommer läsaren att erbjudas en genomgång av avtalsrättsliga principer som kan 

vara av betydelse vid tjänster mellan näringsidkare. Eftersom tjänster bygger på olika 

förhållningssätt, gentemot sin medkontrahent, är min uppfattnnig att det är lämpligt att blicka mot 

grundläggande principer när en tvist avseende ett kommersiellt tjänsteavtal ska lösas. 
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Kapitel fem kommer att blicka mot internationella normer som kan vara av betydelse. Även om 

uppsatsen inte kommer utgöra en komparativ studie anser jag ändå att det är relevant att få ett 

internationellt perspektiv som komplement till svensk rätt, för att en analys ska kunna genomföras 

på bästa sätt. 

 

Uppsatsens sjätte och sista kapitel innehåller en avslutande analys. I kapitlet är tanken att 

frågeställningarna under problemformuleringen, se ovan 1.2, kommer att besvaras för att i sin tur 

ligga till grund för min slutsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



9 

 

2. Svensk lagstiftning och andra svenska normkällor 

2.1 Inledning 

För att få ökad kunskap om hur ett rättsområde ser ut är det lämpligt att närmare se på hur 

lagstiftning och olika normkällor, som är i nära anslutning till rättsområdet, är utformade. När det 

gäller tjänster mellan näringsidkare saknas dock en direkt tillämpbar lagstiftning. Vid tvister har 

domstolarna fått göra analogiska tillämpningar utav närliggande lagstiftningar och normkällor. Det 

har främst varit konsumenttjänstlagen, köplagen samt utformade standardavtal som domstolarna 

valt att rikta sitt fokus på. Även kommissionslagen kan vara av intresse eftersom det går att finna 

likheter med uppdraget som en kommission innebär jämfört med ett tjänsteuppdrag. Tanken med 

detta kapitel är således att gå igenom de olika lagstiftningarna och normkällorna för att på sådant 

sätt lättare kunna finna likheter respektive skillnader mellan dem.  

 

2.2 Konsumenttjänstlagen 

Även om det inte finns någon direkt lagstiftning som täcker tjänster mellan näringsidkare finns det 

lagar som indirekt gör det, vilket framkommer både av rättspraxis som i doktrin.
9
 En av dessa lagar 

som reglerar tjänsteavtal är konsumenttjänstlagen vilken tillkom som ett komplement till 

konsumentköplagen för att även omfatta utförda tjänster.
10

 Enligt förarbetena till lagstiftningen är 

syftet med lagstiftningen att ge konsumenterna ett ökat skydd gentemot näringsidkare vid 

tjänstearbeten. Eftersom konsumenten betraktas som en svagare part är konsumenttjänstlagen 

tvingande till fördel för konsumenten. Näringsidkaren ska ta tillvara konsumentens intressen vid 

utfört arbete, samt samspråka med denne vid behov. Det ska således ställas höga krav på 

näringsidkaren.
11

 Även mindre näringsidkare som ingår avtalsförhållanden med större företag kan 

erhålla ett mer omfattande skydd, likt det som återges i konsumenttjänstlagen. Dock ska en analog 

tillämpning av konsumenttjänstlagen göras med försiktighet, eftersom syftet med denna lag är att 

behandla förhållandet mellan konsument och näringsidkare.
12

 

 

Konsumenttjänstlagen omfattar avtal om tjänster mellan konsument och näringsidkare i fyra olika 

hänseenden, vilket framkommer av 1 § KTjL. Det första området gäller arbeten på lösa saker, 

såsom exempelvis möbler och andra inventarier. Det andra området omfattar arbeten på fast 

egendom, byggnader eller andra anläggningar. Tredje kategorin gäller förvaring av lösa saker med 

                                                 
9
 NJA 2013 s. 1174. Se även Hellner häfte 2. (2015), s. 21-22. 

10
 Hellner häfte 1. (2015), s. 93. 

11
 Prop. 1984/85:110 s. 1. 

12
 Gerhard (2015) s. 204. 
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undantag av levande djur. I den fjärde och sista kategorin behandlas tjänster som avser 

småhusentreprenader. Med småhusentreprenad menas uppförande eller tillbyggnad av en- eller ett 

tvåbostadshus. Vid ombyggnad eller mindre åtgärder som inte är till för att utöka storleken på en 

byggnad, blir begreppet småhusentreprenad ej aktuellt.
13

   

 

Lagstiftningen är tvingande, vilket framkommer av 3 § KTjL. Det finns ett flertal olika scenarier 

som täcks av lagstiftningen, såsom vilka krav som ställs på näringsidkaren, definitionen av fel i 

tjänst, vad som händer vid dröjsmål från näringsidkaren respektive konsumenten och så vidare. Att 

lagen är tvingande innebär, vilket framkommer av 3 § KTjL, att avtalsvillkor som skiljer sig från 

bestämmelserna i konsumenttjänstlagen och som är till nackdel för konsumenten inte ska vara 

gällande. Att lagen är tvingande till förmån för konsumenten går i linje med förarbetena till 

konsumenttjänstlagen, där konsumentskyddet lyfts fram.
14

 Den som utför tjänsten har i uppgift att 

utföra tjänsten på ett fackmässigt acceptabelt sätt, enligt 4 § KTjL. Mer om begreppet 

fackmässighet under avsnitt 2.5.1. 

 

Det behöver inte alltid vara på sådant sätt att fel i tjänst enbart beror på den som utför en tjänst. 

Ibland kan fel i tjänsten vara en konsekvens av felaktiga uppgifter från beställaren, likt 

omständigheterna i rättsfallet NJA 2013 s.1174 som beskrivs under kapitel tre. I 

konsumenttjänstlagen regleras näringsidkarens skyldighet att avråda en konsument från en utförd 

handling i 6 § KTjL. Innebörden av 6 § KTjL är att näringsidkaren har en skyldighet att avråda 

konsumenten från en handling, som inte är av ”rimlig nytta” för konsumenten. Det uppställs således 

ett starkt krav på näringsidkaren att denne ska verka för konsumentens bästa. I förarbetena till 

konsumenttjänstlagen har det klarlagts att reparationer eller dylikt tjänstearbete där arbetet beräknas 

uppgå till eller överstiga hälften av marknadsvärdet på det aktuella objektet, inte ska falla under 

begreppet ”rimlig nytta”. Denna reglering avseende reparationer och dylikt tjänstearbete går i linje 

med allmänna reklamationnämndens praxis.
15

 I 6 § KTjL anges även att näringsidkaren har en 

skyldighet att gentemot konsumenten meddela, ifall det finns risk att konsumentens intresse med 

tjänsten kan komma att bortfalla i samband med att tjänsten ska utföras. Konsumenten ska således 

inte i slutändan kunna bli debiterad ett betydligt högre pris än vad denne med fog kunnat räknat 

med. 

 

 

                                                 
13

 Gerhard (2015) s. 206. 
14

 Prop. 1984/85:110 s. 1 
15

 SOU 1979:36 s. 216. 
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Med fel i tjänst avses att näringsidkarens utförda tjänst inte stämmer överens med vad konsumenten 

kunnat förvänta sig.
16

 Felbedömningen görs främst utifrån kvalitetshänseende och regleras i 9-15 §§ 

KTjL. Kvalitéten av den utförda tjänsten bedöms utifrån resultatet. För att komma fram till om 

näringsidkarens prestation uppfyller det som kan förväntas, ska en bedömning göras utifrån vad 

som har avtalats mellan parterna. Vid felbedömningen görs även en avvägning kring huruvida 

näringsidkaren agerat fackmässigt acceptabelt samt om denne tillvaratagit rådande omsorgsplikt, 

mer om detta längre fram i uppsatsen. Det finns således ett flertal olika situationer som kan leda till 

att fel i tjänst anses föreligga enligt konsumenttjänstlagen.
17

  

 

Vid tjänsteavtal blir det också aktuellt att se hur regleringen ser ut avseende de olika parternas 

prestationer. Vad blir konsekvensen av dröjsmål och vilka tidpunkter ska de olika parterna förhålla 

sig till? Reglerna i konsumenttjänstlagen är generellt hållna och beroende på olika omständigheter 

kan betydelsen för vilken tidpunkt en näringsidkare ska anses följa därför komma att variera. Vid 

exempelvis en uppkommen skada som behöver repareras kan det vara svårt för en näringsidkare att 

meddela en exakt tid när jobbet skall vara utfört. De tidpunkter  som en säljaren av en tjänst brukar 

ha att förhålla sig till kan delas in i tre olika steg. Den första fasen är vid påbörjandet av arbetet, det 

andra steget är framskridandet, därefter kommer det tredje och sista steget som är avslutandet. De 

tre angivna stegen finns reglerade i konsumenttjänstlagen, se 24 § KTjL. I denna paragraf anges 

bland annat att ett arbete ska vara att betrakta som avslutat vid den tid som parterna kommit överens 

om, alternativt när det kan anses vara skäligt.
18

 Även om stor del av bördan läggs på näringsidkaren, 

finns förpliktelser även för konsumenten. En sådan förpliktelse är betalningen som beställaren ska 

erlägga till säljaren av tjänsten. Konsumenten ska betala den som utför tjänsten först efter arbetet är 

utfört. Om det dock har avtalats om att köpeskillingen ska erläggas till näringsidkaren innan arbetet 

är klart och konsumenten i sin tur inte uppfyller sin förpliktelse, blir 45 § KTjL aktuell. I denna 

paragraf anges att näringsidkaren har rätt att avbryta arbetet till dess att konsumenten betalar. Dock 

finns även här ett undantag som ger ett extra skydd för konsumenten. Detta skydd innebär nämligen 

att en tjänst som har påbörjats, ej får skjutas upp om det förekommer en risk för allvarlig skada för 

konsumenten.
19

 

 

I och med att syftet med konsumenttjänstlagen är att skydda konsumenten, blir det inte förenligt 

med den bakomliggande tanken, att använda konsumenttjänstlagen i kommersiella förhållanden. 

Enligt Hellner skall konsumenttjänstlagen endast tillämpas vid kommersiella tjänsteförhållanden 

                                                 
16

 SOU 1979:36 s. 263. 
17

 A.a. s. 264. 
18

 Hellner häfte 1 s.100. 
19

 Hellner häfte 2 (2015) s.255. 
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där konsumenttjänstlagen och köplagen utgår från samma principer.
20

 En analogisering av 

konsumenttjänstlagen bör därför användas varsamt, eftersom det kan betraktas som olämpligt att 

använda sig av en tvingande konsumentlagstiftning vid ett avtalsförhållande mellan två 

näringsidkare.
21

 

2.3 Köplagen 

Köplag (1990:931)
22

 omfattar köp av lös egendom enligt vad som stadgas i 1 § KöpL. En kortfattad 

definition av lös egendom är att det är motsatsen till fast egendom. Med fast egendom menas sådan 

typ av egendom som regleras i Jordabalk (1970:994) och per definition är jord i sin tur indelat i 

fastigheter. Allt som inte är att betrakta som fast egendom definieras som lös egendom.
23

  Till 

skillnad från konsumenttjänstlagen gäller köplagen även förhållanden mellan näringsidkare, 

eftersom inget annat uttrycks i lagen. I förarbetena stadgas att handelsbruk och sedvänja skall kunna 

gälla framför köplagens regler såvitt villkoren ej är att betrakta som oskäliga.
24

 

 

Köplagen behandlar obligationsrättsliga förhållanden mellan köpare och säljare
25

, men omfattar inte 

tjänsteförhållanden enligt vad som stadgas i 2 § KöpL.
26

 I 2 § KöpL begränsas även köplagens 

omfattning avseende entreprenadförhållanden genom att undanta avtal om uppförande av byggnad 

eller annan fast egendom på mark eller vatten. Enligt Jan och Christina Ramberg passar därmed inte 

köplagens regler alltid in på entreprenadliknande förhållanden, vilket gör att en analog tillämpning 

ska göras med försiktighet vid entreprenadavtal.
27

 Dock kan analogier till köplagen ändå komma att 

göras på grund av avsaknaden av tillämplig lagstiftning.
28

   

 

Köplagen har en viktig roll i samhället där köprelationer har en central roll. Även om inte köplagen 

syftar till att utgöra någon fullständig reglering i alla rättsfrågor hjälper den till att redogöra för vad 

som ska gälla vid olika situationer såsom fel i vara, kontraktsbrott med mera. Alla typer av 

kontraktsbrott berörs dock inte i lagtexten, såsom exempelvis köparen och säljarens förhållande 

gentemot tredje man.
29

  

 

 

                                                 
20

 Hellner häfte 1 (2015) s. 93-94. 
21

 Ramberg och Ramberg (2014) s.23. 
22

 Vid paragrafhänvisning kommer  köplagen att betäcknas, KöpL. 
23

 Gerhard (2015) s. 11. 
24

 SOU 1976:66 s. 31. 
25

 Gerhard (2015) s. 19. 
26

 A.a. s. 21. 
27

 Ramberg och Ramberg (2014) s. 23. 
28

 Hellner andra häftet (2015) s. 21-22. 
29

 SOU 1976:66 s. 59. 
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Tidsaspekten kan få en övergripande betydelse  för användningen av köplagen, eftersom långvariga 

avtal ökar risken för juridiska tvister mellan parterna. Kortvariga avtal, så kallade momentana avtal, 

innebär att säljarens prestation oftast är koncentrerad till en specifik tidpunkt eller inträffande av en 

särskild händelse.
30

 Ett juridisk problem som kan uppstå är exempelvis dröjsmål vid betalning. Om 

dröjsmålet beror på köparen gäller 51 § KöpL som i sin tur hänsvisar till 10 § KöpL. Innehållet i 

den 10 § KöpL stadgar att köparen och säljarens prestation bygger på varandra och att säljaren ges 

en rätt att hålla inne varan tills dess att betalning har skett, vad som även brukar kunna uttryckas, 

”Zug um Zug”.
31

 Denna rättighet för säljaren, att hålla inne en vara, skulle möjligtvis kunna 

jämföras med regleringen i 45 § KTjL, se föregående avsnitt. Vid försening från säljarens sida kan 

köparen kräva fullgörelse eller hävning samt skadestånd för det dröjsmål som säljaren har föranlett, 

enligt 22 § KöpL. Skulle det vara på sådant sätt att försening beräknas uppstå, inträder en 

hindersmeddelandeplikt för säljaren, med stöd av 22 § KöpL. I och med hindersmeddelandeplikten 

uppstår ett ansvar för säljaren att meddela köparen en skälig tid för när tjänsten kan beräknas bli 

klar. Förseningen kan bero på olika händelser och en skälighetsbedömning görs utifrån de aktuella 

omständigheterna. Det viktiga är dock för säljaren att informera om att dröjsmål kommer inträffa 

för att därmed kunna undgå skadeståndsskyldighet. Lagregleringen anger inte något culpaansvar, 

men meddelandeplikten blir dock inte aktuell förrän säljaren har fått eller borde ha fått kännedom 

om hindret som föranleder dröjsmålet.
32

  

 

Avseende felbegreppet enligt köplagen, framkommer det av förarbetena att frågan om fel blir 

aktuellt när egendom avviker från vad som har avtalats alternativt vid bristande kvalitet. Denna 

något abstrakta formulering, kombinerat med en brist på tydlig förklaring i köplagen, skapar ett 

stort tolkningsutrymme för hur felbegreppet skall definieras. Denna gråzon har därför lett till att 

felbegreppet har diskuterats ganska frekvent i rättspraxis avseende köpavtal. Felbegreppet i 

köplagen brukar dock kunna delas in i tre olika kategorier; faktiskt fel, rådighetsfel samt rättsligt 

fel.
33

 Med faktiskt fel avses fel i fysisk mening, men också när en vara inte levererats i avtalat skick. 

De faktiska felen är de typer av fel som har fått störst utrymme i köplagens reglering. Rådighetsfel 

regleras inte direkt i köplagen, men brukar ändå kunna bli aktuellt vid köprättsliga tvister. 

Rådighetsfel innebär att en vara exempelvis inte kan användas på sådant sätt som köparen med fog 

kunnat förvänta sig, på grund av hinder i lag eller myndighetsföreskrifter. Den tredje kategorin är 

rättsligt fel och denna kategori rör den sakrättsliga problematik som kan uppstå. När ett rättslig fel 

föreligger innebär det att köparen inte fritt kan förfoga över det som denne har köpt. Exempelvis 

                                                 
30

 Hellner andra häftet (2015) s. 25-26. 
31

 A.a. s. 255. 
32

 Munukka (2007) s. 359. 
33

 SOU 1976:66 s. 84. 
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skulle en köpt egendom kunna vara belastad med panträtt.
34

 

 

Ett annat sätt att dela in felbegreppet är att definiera felen antingen som konkreta eller abstrakta fel. 

Konkreta fel är sådana fel som avviker från vad parterna har avtalat. Abstrakta fel är diskrepans från 

en allmängiltig standard.
35

 

 

Till skillnad från konsumentlagarna som innehåller tvingande regleringar i syfte att skydda 

konsument, är köplagen dispositiv, vilket framkommer av 3 § KöpL. Köplagen är dock inte avsedd 

att bara reglera kommersiella förhållanden, utan tanken är ändå att lagen ska beakta olika 

styrkeförhållanden mellan parterna. Det är inte bara konsumenter som är att betraktas som svagare 

part, utan även näringsidkare kan anses ha en svagare ställning än sin eller sina medkontrahenter. 

Eftersom avtalen kan skilja sig beroende på vilka parter som ingår avtalet, blir också en naturlig 

följd av detta att det finns skillnader mellan köplagen och konsumentlagstifning. 

Konsumentlagstiftning, vilka ej behandlar kommersiella köp, ställer högre krav på säljaren än vad 

som görs i köplagen. Köplagen som har en central roll inom civilrätten bör dock ha en vägledande 

funktion när avtalsvillkor skapas.
36

 Detta leder till att köplagen kan användas som underlag för 

analogier vid sådana fall där lagstiftning saknas som exempelvis vid kommersiella tjänsteavtal. I 

vilken omfattning det sedan går att analogisera från köplagen, är fortfarande inte helt klarlagt inom 

doktrin eller rättspraxis. 

 

2.4 Kommissionslagen 

Kommissionslag (2009:865)
37

 reglerar köp eller försäljning av lös egendom i uppdrag för annan 

persons räkning, vilket framkommer av 1 § kommissionslagen. Kommissionslagen är lik köplagen 

på många punkter även om de sakrättsliga förhållandena hos ett köp jämfört med ett 

kommissionsuppdrag kan skilja sig, vilket berörs längre ner i detta avsnitt. Det kan därför ligga nära 

till hands vid köprättsliga situationer att göra en analogisk tillämpning av reglerna i 

kommissionslagen.
38

 Jag kommer därför här nedan göra en översiktlig genomgång av 

kommissionslagen. 

 

Den som utför uppdraget åt en annan part kallas för kommissionär. Enligt SOU 1970:69 ska fem 

rekvisit vara uppfyllda för att ett affärsförhållande ska betraktas som en kommission. I) Det ska 

                                                 
34

 Gerhard (2015) s. 39. 
35

 A.a. s. 39. 
36

 SOU 1976:66 s. 133-134. 
37
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38

 Hellner andra häftet (2015) s. 20. 
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finnas ett uppdrag.  II) Uppdraget ska ha tagits för annans räkning III) Den tredje förutsättningen 

innebär att uppdraget görs i eget namn. IV) Därefter krävs att uppdraget omfattar antingen köp eller 

försäljning. V) Köpet eller försäljningen ska avse värdepapper eller annan lös egendom.
39

  

 

Kommissionen kan delas in i tre olika förhållanden. Den första relationen att beakta är förhållandet 

mellan den som utför uppdraget och den som har givit uppdraget, dessa brukar även kallas 

kommissionär respektive kommittent. I kommissionen råder avtalsrättsliga principer mellan 

parterna, där kommissionären ska förhålla sig lojal gentemot kommittenten. Lojalitetsplikten 

regleras indirekt  i 4 § KomL, där det stadgas att kommissionären skall beakta kommittentens 

intressen, följa angivna instruktioner, samt informera avseende omständigheter som kan vara av 

betydelse för kommittenten. Det andra förhållandet avser relationen mellan kommissionären och 

tredje man, det vill säga den som kommissionären köpt eller sålt till. I och med att kommissionären 

ingår avtal med tredje man i eget namn, är det inte helt ovanligt att tredje man inte känner till vem 

kommissionären åtagit sig uppdraget ifrån. Den tredje och sista relationen blir således det 

förhållande som uppstår mellan kommittenten och tredje man. Kommittenten har en möjlighet att 

direkt rikta anspråk gentemot tredje man, dock ej vice versa. För att tredje man exempelvis ska 

kunna kräva skadestånd direkt gentemot kommittenten, krävs det att kommittenten är näringsidkare 

och att tredje man är konsument, enligt 25 § 2st KomL.
40

 Detta tycks innebära att 

styrkeförhållanden mellan parterna även har betydelse i kommissionslagen, precis som enligt 

ovanstående redovisade lagar. 

 

I 2 § KomL framkommer att lagen är tvingande till förmån för konsumenter. Vid situationer som 

däremot sträcker sig utanför konsumentförhållandet är lagen dispositiv, enligt 2 § 2st KomL. På 

detta sätt har lagstiftaren enligt min mening till viss del löst problemet med att kontrahenterna har 

olika styrkeförhållanden, och således är i olika behov av extra skydd. Näringsidkaren kan dock 

fortfarande anses ha olika kunskaper och således vara att betrakta som olika starka, med ett minskat 

eller ökat skyddsbehov som följd.  

 

Det finns i 32 § KomL en möjlighet för kommittenten  eller kommissionären att avsluta 

kommissionsavtalet, utan att det egentligen behöver finnas några särskilda skäl. Om 

kommissionavtalet bygger på ett mer varaktigt förhållande gäller avtalet enligt vad som avtalats. 

Om däremot ingen tid har avtalats gäller till en början att uppsägningstiden är en månad, regeln är 

dock dispositiv och uppsägningstiden kan komma att ändras genom avtal mellan parterna. 

                                                 
39
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Uppsägningstiden vid varaktiga kommissionsavtal regleras i 33 § KomL. Enligt vad som framgår 

av förarbetena, är det vanligast att kommissionsavtalet omfattar antingen köp eller försäljning av 

viss egendom. De varaktiga förhållandena är mer sällsynta, och det kan vid dessa typer av avtal 

eventuellt även bli aktuellt att kommissionären ingår avtal såsom en handelsagent. En handelsagent 

sluter dock avtalen i huvudmannens namn. Detta innebär att om uppdragstagaren själv ingår 

exempelvis ett försäljningsavtal torde det röra sig om ett kommissionsförhållande. Oavsett om 

kommissionsavtalet går i riktning mot ett typiskt agenturförhållande ska ovanstående 

uppsägningsskydd gälla.
41

 

 

Regleringen av handelsagenter återfinns i Lag (1991:351) om handelsagentur.
42

 Denna lag är inte direkt 

tillämpbar vid tjänster, utan påminner mer om ett fullmaktsavtal där handelsagenten i rollen som näringsidkare 

sluter avtal på huvudmannens vägnar. Detta regleras i 1 § HagL. Handelsagentens ansvar är begränsat på 

sådant sätt att denne inte får sluta avtal med tredje man utan särskilt bemyndigande, enligt 17 § HagL. Om 

ingen ersättning åt agenten har avtalats, ska agenten erhålla provision för sitt arbete, enligt 8-10 §§ HagL. 

Handelsagenten har i sitt uppdrag en skyldighet att vara lojal gentemot huvudmannen, enligt 5 § HagL.  I 1 § 

HagL stadgas att avtalen som handelsagenten sluter i huvudmannens namn avser köp och försäljning av varor. 

Detta skiljer sig från kommissionären som enligt 1 § KomL kan köpa och sälja värdepapper och annan lös 

egendom. Handelsagentens är således något mer begränsad än vad kommissionärens är. 

 

Enligt vad som ovan har sagts finns en plikt för kommissionären att vara lojal mot sin 

medkontrahent. Denna roll för kommissionären innebär en del olika förpliktelser som 

kommissionären har att beakta vid fullgörandet av sitt uppdrag.  Kommissionären har en 

lydnadsplikt, vilket innebär att denne ska handla utifrån de uppgifter som kommittenten har 

lämnat.
43

 Nästa förpliktelse är den så kallade upplysningsplikten. Denna förpliktelse avser en 

skyldighet för kommissionären att upplysa kommittenten om sin verksamhet. På så sätt kan 

kommittenten ges en bredare uppfattning om vad denne kan förvänta sig utav kommissionärens 

arbete.
44

 Kommissionären ska verka för att kommittentens intressen tillgodoses. Kommissionären 

kan vid särskilda omständigheter behöva nyttja sin befogenhet att kunna avvika från en viss 

föreskrift, för att kommittentens intressen på bästa sätt ska kunna tillgodoses. Denna plikt, som en 

kommissionär anses ha, heter aktivitetsplikt.
45

 Vid utfört uppdrag ska kommissionären sedan 

redovisa för sitt uppdrag och sina åtgärder enligt den så kallade redovisningsplikten. I upplysningen 

ska bland annat framkomma vilken egendom som har utgivits och tillkommit. Om egendom eller 

medel har kommit kommissionären tillhanda under sitt uppdrag, ska denne betala kommittenten de 

                                                 
41

 SOU 1970:69 s. 44. 
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 Vid paragrafhänvisning kommer lag om handelsagentur att förkortas HagL. 
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45
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medel som tillkommit för kommittentens räkning.
46

 Efter avtalets upphörande finns fortfarande en 

förpliktelse för kommissionären att iaktta kommittentens intressen, som är av väsentlig betydelse. 

Detta gäller dock bara vid sådana tillfällen där kommittenten inte har möjlighet att på egen hand se 

över sina intressen. Samtidigt får förpliktelsen inte innebära någon större kostnad eller olägenhet för 

kommissionären.
47

 Utöver nyss nämnda förpliktelser råder en allmän lojalitetsplikt där syftet är att 

iaktta och skydda medkontrahentens intressen.
48

  

 

Ett problem som är viktigt att belysa avseende kommission, är att det kan uppstå komplicerade 

sakrättsliga tvister i samband med konkurser. Detta beror på att kommittenten har äganderätten till 

egendom, men egendomen finns i kommissionärens besittning. Denna situation regleras i 23 § 

KomL.
49

 Utöver denna problematik finns det, enligt min åsikt, principiella avtalsrättsliga problem 

som kan uppstå vid kommissionsförhållanden. Detta typ av problem som uppkommer, det vill säga 

hur långtgående avtalsrättsliga principer ska vara, blir aktuellt vid utförandet av tjänster och 

kommer behandlas djupare under kapitel fyra. 

 

2.5 Standardavtal 

Standardavtal fyller en viktig funktion beträffande avtalsvillkor på områden där lagstiftning saknas. 

Standardavtalen, vilka utgör normerande avtalstexter, kan ge en närmare precisering för en viss 

bransch. Precis som i dispositv rätt kan parterna förhandla fram avtal, som i sin tur leder till att 

rättförhållandet mellan parterna kan komma att förändras. Exempelvis kan reglering av kostnads- 

eller risköverföringar göras.
50

 Ett problem som kan uppstå vid användning av standardavtal är att 

parterna ej läser igenom avtalstexten grundligt. Frågan som uppstår blir således i vilken 

utsträckning parterna ska vara bundna med tanke på att delar av avtalet saknar partsavsikt. 

Utgångspunkten  enligt doktrin är ändå att parterna ansvarar för att sätta sig in i den standardiserade 

avtalstexten. Det spelar således ingen roll om partens avtalsvilja funnits på alla punkter i avtalet, 

parterna blir bundna av hela avtalet.
51

 

 

Vid entreprenader har byggnadsbranschen varit med och format olika standardavtal som ska kunna 

göras gällande. Med entreprenad menas en kombination av köp och tjänst, där en analog 

tillämpning till konsumenttjänstlagen och köplagen ligger nära till hands vid avtal mellan parterna 
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som inte grundar sig på ett standardavtal.
52

 Entreprenadavtalen torde kunna definieras som ett 

långvarigt avtal men där det finns en avtalad slutpunkt.
53

 Vid byggnadsentreprenader finns 

omfattande vägledning att inhämta från standardavtalet AB 04
54

, och vid exempelvis leverens av 

gods som ska ske till den offentliga sektorn brukar ALOS 05 nyttjas.
55

 Andra exempel på 

standardavtal som kan användas inom entreprenadbranschen är AB-U 04, ABS 05, ABT 06 med 

mera. AB-U 04 fungerar som ett kompletterande regelverk till AB 04, avseende relationen mellan 

huvudentreprenör och underentreprenör. ABS 05 reglerar småhusentreprenader och används som 

komplement till konsumenttjänstlagen. ABT 06 omfattar så kallade totalentreprenader.
56

  

 

Med ovanstående information i beaktande står det klart att det finns ett nära samband med 

standardavtalen som exempelvis reglerar byggnadsentreprenader kontra tjänster som sker i 

kommersiella fall mellan näringsidkare. Det blir således intressant att närmare undersöka hur till 

exempel ansvarsregleringen ser ut vid dessa typer av avtal.  

 

Det råder ett fareansvar vid entreprenadutförandet vilket innebär fel som uppstår under bygget ska 

belasta den som utför entrepenaden. Regleringen avseende fareansvaret återfinns i  5 kap. 1 § AB 

04. Vad som stadgas i den paragrafen är att ansvaret gäller fram tills dess att avlämnandet sker, med 

undantag för force majeure och fel på grund av beställaren.
57

 Beställaren har enligt 1 kap 6 § AB 04, 

ett ansvar för riktigheten i de uppgifter som beställaren har lämnat. Därutöver får entreprenörens 

fackmässiga bedömning enligt 1 kap. 8 § betydelse för frågan vem felet beror på, och vad 

entreprenören borde kunnat räkna med och så vidare, jag återkommer till begreppet fackmässighet i 

avsnitt 2.5.1.  

 

Efter att avlämnandet skett bär entreprenören ett garantiansvar, 5 kap. 5 § AB 04. Garantiansvaret 

innebär att entreprenören ansvarar för fel under utsatt garantitid, omfattningen av garantin sträcker 

sig över fem år för arbetsprestationen och två år beträffande material och varor som valts ut av 

entreprenören. Garantin avseende material och varor förlängs dock om entreprenören erhållit en 

längre garantitid från sin leverantör, enligt vad som sägs i 4 kap 7 § AB 04. Entreprenörens ansvar 

ska även täcka sådan skada som uppstår till följd av felaktig entreprenad. Ansvaret för följdskadan 

avser enligt 5 kap. 8 § AB 04 sådan skada som uppkommer under garantitiden eller den återstående 

ansvarstiden, vilket enligt 4 kap. 7 § AB 04 är tio år från entreprenadens godkännande. Vad avser 
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ansvaret efter garantitiden regleras detta i 5 kap. 6 § AB 04, och det krävs här att två rekvisit är 

uppfyllda. Det ska vara ett väsentligt fel, samt att felet bygger på vårdlöshet från entreprenören. 

Med väsentligt fel avses den skada som uppkommit alternativt befarad skada.
58

 

 

Ett ytterligare ansvar som åligger entreprenören är exempelvis entreprenörens skyldighet att betala 

ut vite till köparen vid ett eventuellt dröjsmål.
59

 Entreprenören har därutöver bland annat en 

förpliktelse gentemot beställaren att utföra arbetet fackmässigt, 2 kap. 1 § AB 04.  

 

Om beställaren har lämnat bristfälliga uppgifter som behöver kompletteras har entreprenören en 

underrättelseskyldighet, för att beställaren inte ska drabbas av olägenheter, enligt 2 kap. 7 § AB 04. 

Det framgår indirekt av 3 kap. 1 §, att det bör finnas en viss lojalitetsplikt för entreprenören 

gentemot beställaren i och med att denne i sin roll som ombud har rätt att företräda huvudmannen i 

frågor som uppstår kring entreprenaden. Ett stort ansvar vilar således på entreprenörens axlar. I 

samband med de fackmässiga kraven som entreperören beräknas följa, krävs det att entreprenören 

följer den resultatförpliktelse som är en direkt effekt av entreprenadhandlingarna.
60

 

 

I konsumenttjänstlagen finns, vilket tidigare har nämnts, en skyldighet att avråda från en viss 

handling som kan vara till nackdel för uppdragsgivaren enligt 6 § KTjL. Hur ser denna avrådande 

skyldighet ut när det istället handlar om ett standardavtal såsom AB 04? I AB 04 finns inte någon 

tydlig regel som reglerar denna skyldighet. Närmast till hands är underrättelseskyldigheten i 2 kap 9 

§ AB 04. Där anges att den som genomför ett entreprenadarbete har en skyldighet att underrätta 

beställaren om uppgifter i kontraktshandlingarna som avviker från verkliga förhållanden, och 

således kan komma att leda till olägenheter i arbetet. Det finns även en underrättelseplikt i 2 kap 7 § 

AB 04. Underrättelseplikten innebär att entreprenören ska samspråka med beställaren om ÄTA-

arbetet kommer överstiga gränsbeloppet. Gränsbeloppet är, om inte annat har avtalats, ett halvt 

prisbasbelopp. Ett ÄTA-arbete innebär enligt begreppsbestämningarna till AB 04, sådant 

ändringsarbete, tilläggsarbete och avgående arbete som står i direkt samband med kontraktsarbetena 

och som inte väsentligt skiljer sig från dessa. 
61

 ÄTA-arbetena är med andra ord sådana typer av 

arbeten som tillkommer under entreprenadens gång på grund av exempelvis förhållanden som 

ändrats från vad parterna ursprungligen avtalat om. Till viss del skulle detta kunna anses stå i strid 

med att arbetena ska utföras enligt vad som faktiskt står i kontraktshandlingarna. Entreprenörerna 

har en roll, vilket kan liknas med mellanmännens kontraktuella lydnasplikt, vars syfte är att 
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tillvarata beställarens vilja. ÄTA-arbetena omfattar dock, vilket nämndes ovan, endast arbeten som 

står i nära anslutning med kontraktsarbetena. Utfört ÄTA-arbete behöver således inte innebära att 

entreprenören har brustit i sin lydnads-/lojalitetsplikt gentemot sin medkontrahent.
62

 

  

Av det som tidigare har sagts kan konstateras att standardavtalen såsom AB 04 utgör utarbetade 

regler vid tjänsteliknande förhållanden. Avseende problem och frågor som avser kontraktsrättliga 

principer kan standardavtalen ofta ge besked om möjliga lösningar. Hellner ställer sig dock tveksam 

till i vilken grad standardavtalen kan användas för att få vägledning i frågor av en kontroversiell 

karaktär, särskilt eftersom standardavtalen är ganska snävt utformade.
63

 

2.5.1 Fackmässighet 

Begreppet fackmässighet omnämns på flera ställen i standardavtalet AB 04. Exempelvis behandlar 

1 kap 8 § AB 04 att en fackmässig bedömning ska göras utifrån tillgängligt underlag som finns 

tillhandahållet. Att en tjänst ska utföras fackmässigt är även något som tas upp i 4 § KTjL, vilket 

nämnts under avsnitt 2.2. Frågan som kvarstår är vad begreppet ”fackmässig” faktiskt innebär? 

 

Avseende de fackmässiga bedömningarna, vilket det är fråga om enligt 1 kap 8 § AB 04, ska 

entreprenören ha som utgångspunkt sådana förhållanden, inom arbetets omfattning, som kan anses 

vara troliga. Entreprenören ska genomföra en fackmässig bedömning i sådana fall där uppgifter 

angående entreprenaden saknas, är diffusa eller ofullständiga.  Om uppgift som lämnats från 

beställaren har hög trolighet att inträffa rent objektivt sätt, kan entreprenören kalkylera med den 

uppgiften. Beställaren av entreprenaden har en viktig ansvarsroll för att inte riskera att en 

entreprenad utförs på ett felaktigt sätt. Det blir därför viktigt för entreprenören att erhålla ett så pass 

fullständigt underlag som möjligt från beställaren.
64

 

 

Högsta domstolen har uttalat sig om fackmässighetsbegreppet i en nyligen avgjord dom, NJA 2015 

s. 3. Bland annat framkommer det i HD:s domskäl att begreppet ”fackmässigt” inte är något som 

har en bestämd betydelse, utan kan variera beroende på den aktuella bestämmelsens bakomliggande 

syfte och kraven som ställs på den berörda parten. Omständigheterna i det enskilda fallet har därför 

en viktig betydelse för i vilken utsträckning begreppet fackmässighet ska kunna användas. 

Entreprenören ska inte behöva räkna med alla risker som är tänkbara eller som uppgifterna indikerar 

kan komma att förekomma. Entreprenören får göra en sannolikhetsbedömning av de förhållande 
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som föreligger.
65

 

 

Rättsfallet NJA 2015 s. 3 handlar om en tvist mellan Region Gotland och  Secora Sverige AB avseende ett 

muddringsarbete i Slite hamn. För arbetet hade ett entreprenadavtal slutits, för vilket AB 04 tillämpades. I 

samband  med arbetet stötte Secora på ett kalkberg som tvingande Secora att använda sig av sprängningsarbete 

för att slutföra arbetet. Secora krävde ersättning från Region Gotland avseende kostnaderna för 

sprängningsarbetet, som hade gått över det avtalade priset.  

 

I HD fördes ett resonnemang  om vilket ansvar entreprenören hade vid övervägandet av eventuella risker, och 

om denne hade brustit i sin fackmässiga bedömning enligt 1 kap 8 § AB 04. HD framförde att Secora i sitt 

arbete hade behövt göra en sannolikhetsbedömning för att därmed kunna svara på om det var sannolikt att 

området skulle vara belastat med ett kalkberg eller ej. I fallet ansågs dock förhållandet, att det fanns ett 

kalkberg på området, vara troligt och Secoras talan om ytterligare ersättning ogillades. 

 

I målet lämnade byggandets kontraktskommitté sitt yttrande om begreppet fackmässighet. Byggandets 

kontraktskommitté ansåg att  en objektiv bedömning får göras utifrån omständigheterna i det specifika fallet,  

kunskaper hos en normalt erfaren fackman, samt att en bedömning om förhållandena varit sannolika eller 

troliga på den aktuella platsen, ska göras vid en fackmässighetsbedömning.
66

 

 

I propositionen till konsumenttjänstlagen tas det upp vad fackmässighetsbegreppet enligt 4 § KTjL 

innebär. Det anges att tjänsten som ska utföras på ett fackmässigt godtagbart sätt, ska objektivt 

bedömas utifrån yrkes- och branschpraxis på området. Om den som utför tjänsten har varit 

fackmässig i sitt arbete, är av central betydelse för bedömningen huruvida fel i tjänst föreligger.
67

 

Att den som utför tjänsten gör detta på ett fackmässigt sätt, innebär att denne i alla tänkbara steg 

utgår från vad som kan krävas av en fackman. Oavsett om det gäller planeringen eller anskaffning 

av material, ska den som utför tjänsten agera fackmässigt.
68

  

 

2.6 Sammanfattning 

Det står klart att det inte finns någon lagstiftning som direkt täcker tjänster mellan näringsidkare. 

Den lagstiftning som är avsedd för tjänster, konsumenttjänstlagen, är primärt utformad för att 

skydda konsumenterna. Denna konsumentlagstiftning kan således bli aningen missvisande såsom 

riktlinje vid kommersiella tjänsteavtal. När analogier genomförs, är det främst på de områden där 

det finns likheter mellan de olika lagstiftningarna. Även standardavtal kan vara lämpligt att jämföra 

med när kommersiella tjänsteavtal ska behandlas. Dessa standardavtal är ofta utarbetade för att ge 
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en normaniserad bild av hur de olika parterna förväntas agera i relation till en specifik bransch. Vid 

exempelvis byggnadsentreprenader tycks AB 04 bygga på branschpraxis. De olika lagstiftningarna 

kan även användas till att förklara vilket förhållningssätt som förväntas av parterna, detta går att 

utläsa av bland annat 4 § KTjL och 4 § KomL. Förhållningssätt som det kan vara fråga om är 

exempelvis plikt att agera lojalt mot sin medkontrahent. 

 

Ett viktigt begrepp för utförandet av tjänster är ”fackmässighet”. Begreppet bygger på objektiva 

riktlinjer men lämnar fortfarande en del tolkningsutrymmen. Olika omständigheter från fall till fall 

kan spela in på bedömningen om den som utför en tjänst agerat utifrån vad som kan förväntas av en 

fackman. Precis som lojalitetsplikten, vilket uppsatsen avser att behandla under kapitel fyra, har 

fackmässighetsbegreppet en central roll för vad som kan förväntas utav en part i ett tjänsteavtal. 

Dock är det svårt att säga exakt vad som är fackmässigt tillfredsställande. 
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3. Rättspraxis 

3.1 Inledning 

Genom att läsa rättspraxis kan en ökad förståelse erhållas om hur domstolarna har resonerat när 

tvister, där tydligt lagstiftning saknas, ska avgöras. Frågor som uppstår kring tjänster i kommersiella 

fall, där lagstiftning saknas, klaras upp genom laganalogier och rättspraxis. När analogier ska göras 

ligger köplagen och konsumenttjänstlagen närmast till hands att användas som underlag i den 

omfattning som står i proportion med omständigheterna i det specifika fallet.
69

 I nästkommande 

avsnitt kommer några exempel på avgöranden där domstolarna genomfört analogiska tolkningar av 

kringliggande lagstiftning, samt en redogörelse för några av de grundläggande avtalsrättsliga 

principer som finns inom det svenska rättsområdet. 

 

3.2 Rättspraxis 

NJA 2015 s. 110 

I rättsfallet hade Myresjöhus AB ingått ett entreprenadavtal, vilket motsvarade standardavtalet ABS 

95, med fastighetsägaren för att genomföra totalentreprenad avseende småhus i Svedala kommun. 

Resultatet av det utförda arbetet svarade inte mot vad beställaren ansåg, och frågan i målet var 

således om fel i entreprenaden förelåg. 

 

Fastighetsägarna väckte vid Eksjö tingsrätt talan gentemot Myresjöhus att de skulle byta ut 

fasaderna och åtgärda uppkomna mögel- och fuktskador som uppstått på grund av en undermålig 

entreprenad. Fastighetsägarna hävdade att Myresjöhus varken agerat fackmässigt i sitt uppdrag eller 

tagit hänsyn till den rådande omsorgsplikten. Genom användandet av enstegstätad 

fasadkonstruktion har Myresjöhus, enligt fastighetsägarna, genomfört en felaktig entreprenad vilken 

Myresjöhus i sin tur hade ansvaret för. 

 

Myresjöhus invände i sin tur att de utfört entreprenaderna enligt gällande kontraktshandlingar, samt 

genomfört arbetet fackmässigt och enligt vad som kan förväntas enligt omsorgsplikten. Om fel 

skulle ansetts föreligga hade bolaget inte förfarit vårdslöst och således ändå inte behöva svara för 

felet enligt villkoren i ABS 95.  Dessutom menade Myresjöhus att felet berodde på ett 

utvecklingsfel, vilket de ej kunde läggas till last för. 

 

Diskussionen som uppstod avsåg både huruvida Myresjöhus hade förfarit vårdslöst när 

fasadarbetena gjordes, samt om konsumenttjänstlagen kunde tillämpas. HD kom fram till att 
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konsumenttjänstlagen inte kunde göras tillämplig eftersom denna typ av småhusentreprenad 

undantogs från lagstiftningen vid tiden när entreprenaden genomfördes. Frågan som HD hade att 

behandla blev istället huruvida felet i entreprenaden var reglarat i entreprenadavtalet. För att nå 

fram till sin slutsats vände sig dock HD till konsumenttjänstlagen för ökad väglending, för att få 

svar på vad konsumenten med fog kunnat förvänta sig av arbetet. Begrepp såsom fackmässighet 

diskuterades, och utifrån förarbetena kunde HD konstatera att en vara kan anses vara felaktig när 

dess egenskaper och användbarhet påtagligt avviker från vad konsumenten med skäl hade kunnat 

räkna med vid köpet. Utifrån det sistnämnda kom HD fram till att fel i entreprenaden förelåg.
70

 

 

Kommentar: 

Rättsfallet behandlar tjänster mellan konsumenter och näringsidkare. Anledningen till att jag ändå 

väljer att ta med detta rättsfall, trots att denna uppsats ska omfatta tjänster näringsidkare 

sinsemellan, är att HD för fram en del resonemang som kan vara användbart även vid kommersiella 

fall. Ett arbete som inte är fackmässigt godkänt kan medfölja att fel i tjänsten föreligger även vid 

kommersiella fall. Konsumenten har ett starkare skydd än näringsidkaren, men en 

helhetsbedömning av hur tjänsten har genomförts måste ändå göras. Tjänsten ska stämma överens 

med vad beställaren med fog kunnat förvänta sig. 

 

NJA 2013 s. 1174 

Rättsfallet avsåg en tvist mellan en församling i Västerås och Hedlunds golv i Västerås AB. Tvisten 

rörde uppförandet av en kyrka, där den plastmatta som skulle läggas på golvet utfördes på ett 

felaktigt sätt. Arbetet av golvläggningen genomfördes trots att golvet hade en för hög fuktighetshalt 

och således inte var beläggningsklart. Det var Hedlunds som hade ansvaret för golvläggningen. 

Hedlund invände dock att de endast agerat utifrån de uppgifter som de fått från beställaren, 

församlingen, och att de varken hade skyldighet eller någon större kunskap att närmare granska och 

bedöma de uppgifter om sakförhållanden som församlingen hade lämnat. 

 

I hovrätten tittade domstolen på förarbetena till konsumenttjänstlagen där det konstaterades att 

leverantören har omsorgsplikt, i synnerhet när det rör sig om en konsument. I det aktuella fallet, 

som rörde avtal mellan två näringsidkare, berodde felet på felaktiga uppgifter som lämnats från 

församlingen. Hovrätten ansåg att det inte fanns någon indikation på att riktigheten i den lämnade 

uppgiften skulle ha brustit, och att det därför  inte kunnat anses vara rimligt att kräva av 

leverantören att denne närmare skulle ha granskat uppgifterna, trots rådande omsorgsplikt. 
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I HD:s domskäl diskuterades problematiken att det inte finns någon lagstiftning som täcker tjänster 

mellan näringsidkare. HD klargjorde att ledning får sökas i rättspraxis, handelsbruk, avtalsrättsliga 

principer, samt analogier från kringliggande lagstiftningar, dock med försiktighet om lagarnas 

huvudsakliga syfte är att skydda konsumenten. Efter att ha diskuterat rådande omsorgsplikt med 

mera, så kom HD fram till att Hedlunds ej kunde göras ansvariga för felet som uppstått. HD ansåg 

bland annat att leverantören, i det här fallet Hedlunds, inte hade någon skyldighet att närmare 

granska eller bedöma uppgifterna som församlingen hade lämnat, eftersom Hedlunds varken hade 

insett att uppgiften var felaktig eller fått någon indikation på att så var fallet. 

 

Justitierådet Lambertz var skiljaktig och hävdade att kyrkan hade rätt till ersättning eftersom kyrkan 

inte hade samma kunskap att förstå sig på betydelsen av fuktighetsbedömningar.  Han anförde att 

parternas oaktsamhet kunde ställas i relation gentemot varandra, och kom därefter fram till 

slutsatsen att tjänsten var felaktigt och att det var Hedlunds som hade ansvaret. Motiveringen 

bakom den skiljaktiga meningen var främst att det inte hade krävts någon större ansträngning från 

leverantören att kontrollera att beställarens uppgifter var korrekta. Leverantörens förpliktelse att 

närmare undersöka församlingens uppgifter, var enligt Lambertz, förenligt med den omsorgsplikt 

som ska råda i ett sådant tjänsteavtal. Församlingen som ska agera utifrån yrkeserfarenhet och 

sakkunnande hade brustit i sin aktsamhet när en närmare granskning av uppgifterna inte 

genomförts, trots att förhållandet var mellan två näringsidkare.
71

  

 

Kommentar: 

I rättsfallet klarlades viktiga skillnader mellan konsument och näringsidkare avseende skyddet för 

köparen, samtidigt som avtalsrättsliga principer såsom omsorgsplikt vägdes in vid bedömningen hos 

de olika instanserna. Jag skulle, efter att ha läst rättsfallet, dock påstå att det fortfarande inte är helt 

klart hur tvister, likt tvisten i ovanstående rättsfall, ska lösas. En osäkerhet finns fortfarande i 

frågan, vilket kan bekräftas av att justiterådet Lambertz var skiljaktig och ansåg att församlingen 

hade rätt till ersättning. Den skiljaktiga meningen baserades på det faktum att församlingen ej hade 

samma vana och erfarenhet som Hedlunds vid fuktighetsbedömningar och att församlingens 

försumlighet var begränsad i förhållande till den oaktsamhet som Hedlunds visade. Det kunde 

därför med fog förväntas att Hedlunds skulle ha närmare granskat kyrkans uppgifter om 

fuktighetshalten innan påbörjat arbete. HD:s domslut var dock, som ovan nämnts, att Hedlunds inte 

var oaktsamma i sitt agerande. Min uppfattning är dock att rättsläget inte är helt klart huruvida 
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vilket skydd en beställare som är näringsidkare, ska ha vid tjänsteavtal. 
72

   

     

NJA 2007 s. 962 

I NJA 2007 s. 962 avsåg målet en tvist mellan en konsument och en näringsidkare. Bakgrunden till 

tvisten var ett fastighetsköp där konsumenten hävdade att den besiktning som genomfördes i 

september 1998, av den  näringsidkare som enligt avtal hade åtagit sig uppdraget, var bristfälligt 

utförd. Näringsidkaren hävdade i sin tur att konsumenten hade reklamerat tjänsten för sent och att 

ärendet således skulle vara presikberat, med stöd av det aktuella avtalet. Konsumenten hävdade i sin 

tur att preskriptionsbestämmelsen i avtalet var oskäligt och därför inte skulle kunna göras gällande. 

 

En viktig aspekt till domslutet är att preskriptionsvillkoret, vilket angav två års reklamationsfrist, 

kom konsumenten tillhanda först två dagar efter avtalet hade ingåtts. Enligt den rådande 

avtalsbundenheten omfattar denna avtalsrättsliga princip endast sådana villkor som fanns 

tillgängligt vid avtalets ingående. TR hävdade att ärendet inte var preskiberat, med det nyss nämnda 

som stöd för sitt domslut. Avtal kan förvisso ändras i efterhand men i det aktuella fallet fanns inget 

som tydde på att preskriptionsvillkoret var märkbart synbart för konsumenten, vilket innebar att 

konsumenten inte kunde göras ansvarig för det nytillkommna villkoret. HovR fastställde TR dom, 

och gick in bland annat på att konsumenten är i behov av extra starkt skydd, eftersom denna 

infinner sig i svagare ställning, och att det därför ligger nära tillhands att betrakta ett avtal som 

oskäligt enligt 36 § AvtL. Även om konsumenttjänstlagen inte är direkt tillämpbar på detta fall 

eftersom en överlåtelsebesiktning ses som en immateriell tjänst, ansåg hovrätten att en analogi till 

lagstiftningen kunde göras. I 17 § KTjL anges att arbeten på fasta saker ska ha en reklamationsfrist 

på tio år, vilket underbyggde argumenteringen om att ärendet inte var preskiberat. HD gick i linje 

med tidigare instanser. I HD påpekades det att det inte hade kunnat visats att parterna kommit 

överens om en särskild tidsbegränsning avseende näringsidkarens ansvar, och att ärendet således 

inte var preskiberat med stöd av 17 § KTjL.
73

 

 

Kommentar: 

Precis som i NJA 2015 s. 110 berör rättsfallet en tvist mellan konsument och näringsidkare. 

Anledningen till att jag ändå valt att ta med det här rättsfallet är att det även här tas upp intressant 

resonemang kring parternas styrkeförhållanden, som kan bli användbara även vid tjänster mellan 

näringsidkare. Exempelvis har parternas olika styrkeförhållanden en stor betydelse för hur 

långtgående beställarens skydd ska vara. Med styrkeförhållande tas hänsyn till bland annat 
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erfarenhet, kunskap, ekonomi och så vidare. Om parterna haft långtgående samarbete, om 

avtalsvillkoret var särskilt betungande eller om köparen haft möjlighet att ta del av villkoren är 

andra typer av faktorer av betydelse. I detta fall tycks beställaren ha fått en förlängd preskriptionstid 

i och med att denne var en konsument, och jag är tveksam om utfallet hade blivit detsamma om 

avtalet var mellan två näringsidkare.
74

  

 

RH 2001:77 

I denna hovrättsdom gällde målet fel i tjänst, som uppstått mellan två näringsidkare. Beställaren 

som var en fysisk person hade i roll såsom näringsidkare beställt muddrings- och byggnadsarbeten 

av Finnboda Marin Aktiebolag. Aktiebolaget hade utfört arbetet utifrån anvisningar från beställaren 

och köpt materialet, men när fakturan skickades till beställaren betalade denne endast en bråkdel 

utav det fakturerade beloppet. Beställaren hävdade i sin tur att aktiebolaget ej utfört hela arbetet och 

således att denne ej var skyldig att betala hela avgiften till aktiebolaget. Dessutom ansåg beställaren 

att om domstolen skulle finna att aktiebolaget utfört det arbete som avtalats, skulle beställaren ändå 

inte behöva betala hela summan eftersom det förelåg fel i det utförda arbetet. Därefter menade 

beställaren att denne träffat avtalet såsom privatperson, och således skulle omfattas av det utökade 

konsumentskyddet. 

 

I hovrätten konstaterades att beställningen genomförts av en privatperson som i egenskap av 

hyresvärd varit att betrakta som en näringsidkare. Dock tyckte hovrätten att beställaren i sin roll 

som näringsidkare inte intagit en jämbördig ställning med aktiebolaget. Hovrätten ansåg att 

omsorgsplikten blir starkare när det finns en svagare part, och la därmed stor vikt vid att tjänsten 

ska utföras fackmässigt enligt vad som är av intresse för den svagare parten. Om arbete som utförs 

inte är av rimlig nytta för den svagare parten, ska denne informeras och avrådas. Hovrätten ansåg 

därmed i det aktuella fallet att arbetet ej utförts på ett fackmässigt sätt och att beställaren hade rätt 

till prisavdrag.
75

 

 

Kommentar: 

I rättsfallet är det intressant att se hovrättens resonemang om att det är skillnad på näringsidkare och 

näringsidkare. Avtalsrättsliga principer ges därmed en ökad betydelse vid avvägande om den som 

utför en tjänst brustit i vad som kan antas vara fackmässigt acceptabelt. 
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3.3 Sammanfattning 

Med ovanstående rättsfall i beaktande torde det stå klart att partsförhållandena får en viktig 

betydelse när tvist uppkommer vid tjänster mellan näringsidkare. Precis som det huvudsakliga syftet 

enligt förarbetena till konsumenttjänstlagstiftningen, skall tvisterna tolkas på sådant sätt att 

konsumenternas ställning ska stärkas. 
76

 Dock verkar det inte” hugget i sten” att det endast är 

konsumenter som kan få ett extra skydd, utan en bedömning torde även göras utifrån kunskap och 

erfarenhet.
77

 Därutöver har agerandet från den som erbjuder en tjänst en betydande roll, eftersom 

det förväntas att denne part varit lojal, visat omsorg, samt förfarit enligt vad som kan anses 

fackmässigt acceptabelt. Sammanfattningsvis känns, enligt min mening, rättsläget kring hur tvister 

avseende tjänsteavtal ska avgöras inte helt klart utan det finns fortfarande ett stort 

tolkningsutrymme. 
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4. Avtalsrättsliga principer 

4.1 Inledning  

Med rättsfallen från kapitel tre i beaktande är rättsläget fortfarande oklart avseende kommersiella 

tjänsteavtal, och det tycks finnas ett ganska stort tolkningsutrymme för domstolarna. Detta medför 

att även grundläggande avtalsrättsliga principer och regler får en ökad betydelse, eftersom något 

tydligt stöd i lag eller rättspraxis saknas. Två principer som får betydelse vid tjänsteavtal, enligt vad 

som sägs i rättspraxis, är lojalitetsplikten och omsorgsplikten. Dessa två principer är väldigt lika och 

går ofta hand i hand. Precis som begreppet fackmässighet, se avsnitt 2.5.1, bygger omsorgsplikten 

och lojalitetsplikten på objektiva riktlinjer, men där subjektiva tolkningar av begreppet ligger till 

grund för en viss gränsdragningsproblematik. 

 

Tanken med detta kapitel är således att bland annat försöka utreda vad dessa till synes vaga begrepp 

egentligen innebär. Därefter är min avsikt att försöka jämföra dessa avtalsrättsliga principer med 

aktuell lagstiftning. Eftersom kommersiella avtal inte har samma bakomliggande syfte som 

konsumentavtal, där konsumenten ska erbjudas ett extra skydd, blir det missvisande att exempelvis 

bara jämföra med konsumenttjänstlagen. När domstolarna argumenterat i domskälen hänvisas dock 

ofta till konsumenttjänstlagen, därför är tanken att jag i detta kapitel kommer att jämföra de 

avtalsrättsliga principerna med främst konsumenttjänstlagen, även om jag också kommer blicka mot 

andra lagstiftningar som till exempel kommissionslagen. 

 

4.2 Omsorgsplikt 

Avtalsrätten bygger på tillit, där det uppställs obligationsrättsliga plikter som parterna har att beakta. 

Lojalitetsplikt och omsorgsplikt är två uttryck som är aktuella inom avtalsrätten och som ofta går 

hand i hand. Dessa begrepp är dock ganska abstrakta och ger därför enligt Munukka en inte alltför 

omfattande vägledning när det gäller att besvara vad exakt som krävs för att en plikt ska vara 

uppfylld.
78

 Omsorgsplikten innebär en plikt att genomföra sitt uppdrag med tillräcklig omsorg.
79

  

Utsträckningen av en omsorgsplikt kan också bero på hur avtalsvillkoret är formulerat. Om 

exempelvis en näringsidkare fått i uppgift att iaktta tillbörlig omsorg, behöver det inte 

nödvändigtvis vara fråga om ett avtalsbrott bara för att resultatet inte blivit såsom det var tänkt från 

första början. De viktiga torde således vara att uppdragstagaren tillgodoser den avtalade 

omsorgsplikten.
80

 

 

                                                 
78

 SvJT 2010 s. 837. 
79

 SvJT 2010 s. 840. 
80

 Ramberg och Ramberg (2014) s. 217. 



30 

 

 

I och med att konsumenttjänstlagen är den enda lagen som reglerar tjänsteförhållande kommer jag i 

detta avsnitt att gå igenom propositionen till konsumenttjänstlagen för att kunna erhålla ett 

förtydligande om omsorgspliktens omfång. Jag kommer även att jämföra med kommissionslagen, 

eftersom denna uppsats inte primärt avser att behandla konsumentförhållanden. Jag kommer 

därefter närmare se på hur de olika instanserna argumenterat avseende den rådande omsorgsplikten 

utifrån rättsfallet NJA 2013 s.1174, vilken berörde tjänsteleverantörers omsorgsplikt. 

 

I 4 § KTjL stadgas att näringsidkaren med omsorg ska tillvarata konsumentens intressen, samt att 

tjänsten skall utföras fackmässigt tillfredsställande. Begreppen ”omsorg” och ”fackmässigt” är 

således två definitioner som har behandlats närmare i propositionen till konsumenttjänstlagen.  I 

propositionen görs en distinktion mellan tjänstens innebörd respektive sättet tjänsten ska utföras på. 

Med detta menas att avtalet mellan parterna kan styra vilka krav som kan ställas på den som utför 

arbetet. I propositionen anges dock att det inte spelar någon roll vad parterna har avtalat om, 

tjänsten skall alltid utföras fackmässigt tillfredsställande. Om en avvikelse från vad som anses vara 

fackmässigt acceptabelt uppkommit avseende det utförda uppdraget, ska fel i tjänsten anses 

föreligga. Att tjänsten utförs fackmässigt bör vara en grundläggande norm för näringsidkaren.
81

 

Någon exakt definition av vad begreppet ”fackmässigt” innebär finns inte i propositionen till 

konsumenttjänstlagen. Enligt konsumentverket innebär ett fackmässigt tillfredsställande utfört 

uppdrag att tjänsten är utförd på ett sådant sätt som normalt kan förväntas av en sakkunnig 

fackman.
82

 För att definiera innebörden av ett fackmässigt agerande kan vägledning även hämtas 

från NJA 2015 s. 3, se avsnitt 2.5.1. Med omsorg menas, utifrån vad som beskrivs i propositionen, 

att medkontrahentens intressen tas i beaktande. Omsorgsplikten är att betrakta som en allmän 

obligationsrättslig princip, som ställer höga krav på den som fått ett uppdrag att åstadkomma den 

eller de förpliktelser som denne åtagit sig att utföra. Konsumenten, vilken är att betrakta som en 

svagare part, ska kunna vända sig till näringsidkaren och få del av dennes sakkunskap och 

yrkeserfarenhet.
83

 För konsumenten är det viktigt att en utförd tjänst uppfyller de uppställda 

minimikrav som parterna kommit överens om, för att på sådant sätt få ett utökat skydd gentemot 

bristfälligt tjänstearbete.
84

 Näringsidkaren ska i sin omsorgsplikt även ansvara för att tjänsten 

genomförs på sådant sätt som är minst kostnadskrävande för konsumenten.
85
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Till skillnad från konsumenttjänstlagen finns det ingen definition i kommissionslagen som 

definierar det fackmässiga kravet för uppdragstagaren. Däremot är i 4 § KomL angivet vilka 

skyldigheter kommissionären har att beakta. Dessa skyldigheter innebär en plikt att beakta 

uppdragsgivarens intressen, vilket kan liknas med en omsorgsplikt för kommissionären.  

 

Omsorgsplikten gäller inte bara tillbörlig omsorg vid själva utförandet av tjänsten, utan 

omsorgsplikten kan även innefatta att näringsidkaren skall avråda konsumenten från att utföra ett 

arbete som kan skada konsumentens intresse. Denna reglering avseende näringsidkarens skyldighet 

att avråda konsumenten regleras i 6 § KTjL.
86

 I kommissionlagen finns ingen regel som anger att 

kommissionären ska avråda kommittenten från att utföra en specifik handling. Däremot anges det i 

4 § KomL att kommissionären har en skyldighet att informera kommittenten om sådana 

omständigheter som kan få betydelse för uppdraget. I rättsfallet NJA 2013 s. 1174, för vilket 

närmare redogjordes i kapitel tre, diskuterades vad som ska ingå i tjänsteleverantörens omsorgsplikt 

och vilken skyldighet leverantören har att avråda beställaren från åtgärder som eventuellt kan vara 

till nackdel för beställaren. I rättsfallet fanns en skiljaktig mening beträffande frågan om 

tjänsteleverantören brustit i sin omsorgsplikt eller inte. I hovrätten tittade domstolen på förarbetena 

till konsumenttjänstlagen där det konstaterades att leverantören har omsorgsplikt, i synnerhet när 

det rör sig om en konsument. I fallet som gällde en golvläggning som avtalats mellan två 

näringsidkare, hade fel uppstått på grund av felaktiga uppgifter som lämnats från beställaren. 

Frågan som uppstod var således i vilken utsträckning leverantören hade behövt granska 

tillförlitligheten i uppgifterna som lämnats, för att kunna undgå felansvar. Det fanns ingen 

indikation på att riktigheten i den lämnade uppgiften skulle ha brustit, och domstolen fann därför att 

det inte kunnat anses vara rimligt att kräva av leverantören att denne närmare skulle ha granskat 

uppgifterna. Motiveringen bakom den skiljaktiga meningen var att det inte hade krävts någon större 

ansträngning från leverantören att kontrollera att beställarens uppgifter var korrekta. Det ansågs 

därför ligga inom den rådande omsorgsplikten för leverantören att närmare undersöka uppgifterna 

som hade lämnats. Leverantören som ska agera utifrån yrkeserfarenhet och sakkunnande hade 

brustit i sin aktsamhet när en närmare granskning av uppgifterna inte genomförts, trots att 

förhållandet var mellan två näringsidkare.
87

   

 

I hovrättsfallet, RH 1997:99, rörde tvisten avtal om deposition av bohag mellan en konsument och 

en näringsidkare. Konsumenten krävde i fallet skadestånd på grund av att näringsidkaren ej 
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genomfört maganiseringen av dennes bohag på ett fackmässigt tillförlitligt sätt. Konsumenten fick 

ersättning för endast en del av den egendom som påståtts ha försvunnit, eftersom det inte kunnat 

visas att näringsidkaren hade orsakat konsumenten skada. Vanligtvis ligger bevisbördan på 

näringsidkare vid sådana ärenden som faller under konsumenttjänstlagens bestämmelser, dock ej 

vid avtal avseende förvaring. Beviskravet sänks dock i konsumentfall, men i det aktuella fallet vann 

dock konsumenten ingen framgång eftersom konsumenten glömt att upprätta en förteckning på vad 

som ingick i bohaget. Dessutom försvann konsumentens trovärdighet, när denne ändrade sina 

angivna uppgifter hos de olika instanserna. I målet diskuterades omfattningen av den omsorgsplikt 

näringsidkaren skulle ha vid avsaknaden av upprättad förteckning. Domstolen kom fram till att 

näringsidkaren hade en omsorgsplikt som innebar att denne borde vidtagit åtgärd för att informera 

konsumenten om lämpligheten med att ha en förteckning. Bristande omsorg ledde i sin tur till att 

kunden fick en minskad möjlighet att bevisa sin rätt, konsekvensen av detta blev därför att 

bevisbördan för konsumenten i det aktuella fallet lindrades.
88

     

4.3 Lojalitetsplikt 

Lojalitetsplikten är en rättsprincip som är vanligt förekommande inom svensk rätt, och har således 

stor inverkan på olika avtalsförhållanden.
89

 Principen om att parterna ska förhålla sig lojala mot 

varandra omnämns både i i doktrin och i lagförarbeten. Detta medför att principen bör kunna 

betraktas som en allmänrättslig och obligationsrättslig grundsats, vilket torde styrka 

lojalitetspliktens betydelse inom svensk rätt.
90

 Även om lojalitetsplikten inte uttryckligen nämns i 

lagtexten, återfinns den indirekt i olika lagar och normkällor såsom exempelvis 4 § KomL och 3 

kap. AB04 vilket nämnts i förgående kapitel. 

 

Lojalitetsplikten är, vilket nämndes i föregående avsnitt, nära förknippat med begreppet 

omsorgsplikt. Omsorgsplikten är ett bredare begrepp, där lojalitetsplikten kan ingå, och är oftast det 

uttryck som finns stadgat i lagtext. Ordet lojal eller lojalitet används inte i lagtext, med undantag 

från i Handelsagenturlagen. I 5 § HagL regleras en plikt för handelsagenten att vara lojal mot 

huvudmannen, och i 7 § HagL anges den lojalitetsplikt som gäller för huvudmannen. Att 

lojalitetsplikten inte kommer till uttryck i lagtext, med undantag för nyss nämnda agentförhållande, 

har i sin tur medfört att domstolarna är restriktiva med användningen av lojalitetsbegreppet. Även 

om det finns flera närliggande begrepp, går det att specificiera vad som tillhör lojalietsprincipen. 

Lojalitetsplikten avser exempelvis ur associationsrättslig mening en personrelationsliknande 

förpliktelse gentemot uppdragsgivarna eller ägarna. Ett närliggande begrepp är till exempel 
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vårdplikten som däremot mera självständigt avser vården om bolaget.
91

  

 

Utsträckningen av lojalitetsplikten kan variera beroende på avtalets utformning. Det föreligger 

åtminstone en förpliktelse för parterna att tolka avtalsvillkoren lojalt, så kallad tolkningsplikt. 

Bedömningen om en part brutit mot lojalitetsplikten i detta avseende blir dock svårbedömd på 

grund av begreppets allmänna karaktär.
92

 Tolkningen av avtalsvillkor kan till viss del stå i strid med 

principen om att avtal ska hållas, pacta sunt servanda, vilken har erhållit en central roll inom svensk 

rätt och som betraktas som en grund inom marknadsekonomin.
93

 Med lojalitetsplikten finns en 

möjlighet att kunna kringgå avtalsbundenheten om det faller in under principen att vara lojal. 

Lojalitetsplikten ökar utrymmet för moraliska värderingar vilket är något som strider mot den 

rättspositivistiska synen av gällande rätt. Rättspositivister, såsom exempelvis Herbert Hart, finner 

att den juridiskt gällande rätten ska vara fri från moraliska värderingar. Det innebär att moraliska 

omdömen inte ska kunna användas för att komma fram till vad som är gällande rätt. Moralen har 

fortfarande en betydelse inom rättsväsendet och kan hjälpa till att påverka rättsreglernas innehåll.
94

 

En rättspositivistisk ståndpunkt är att positivismen medför en ökad förutserbarhet, vilket leder till 

ökad rättssäkerhet.
95

 

 

Omfattningen och betydelsen av lojalitetsplikten är inte helt klar. Troligtvis påverkar längden och 

utformningen av avtalet för i vilken utsträckning lojalitetsplikten ska gälla. Långvariga avtal, 

exempelvis bolagsavtal, där ett samarbete förutsätter pålitlighet innebär oftast ett mer långtgående 

lojalitetskrav än kortvariga avtal.
96

 I och med lojalitetspliktens abstrakta utformning går åsikterna 

isär avseende användningen av lojalitetsplikten såsom självständig rättsgrund. Medan Christina 

Ramberg hävdar att lojalitetsplikten inte ensamt är att betrakta som en självständig rättsgrund
97

 

hävdar Munukka motsatt ståndpunkt avseende lojalitetsplikten. Både Ramberg och Munukka 

refererar till NJA 2009 s. 672 i sin argumentering. 

 

Rättsfall NJA 2009 s. 672 behandlar en tvist avseende ett återförsäljningsavtal mellan Malmbergsbagarn 

Förvaltning AB och brödleverantören Allbröd Lappland Aktiebolag. Återförsäljningsavtalet, parterna emellan, 

var gällande på obestämd tid. Frågan som uppstod var om avtalet kunde sägas upp med omedelbar verkan eller 

om en skälig uppsägningstid skulle gälla. Malmbergsbagaren ville säga upp avtalet, som pågått under sju år, 

med omedelbar verkan. Allbröd hävdade att en muntlig överenskommelse om fem månaders uppsägningstid 

                                                 
91

 Munukka (2007) s. 79. 
92

 A.a. s. 75. 
93

 Adlercreutz (2011) s. 27. 
94

 Simmonds (2010) s. 84-85. 
95

 Norlén (2004) s. 66. 
96

 Nicander (1995-1996) s. 33. 
97

 SvJT 2010 s. 97. 



34 

 

hade ingåtts, samt att Malmbergsbagarens omedelbara uppsägning skulle anses strida mot den rådande 

lojalitetsplikten. Allbröd ansåg även att det förelåg ett kommissionsliknande förhållande, vilket torde ge 

Allbröd rätten till en skälig uppsägningstid enligt kommissionslagen. Malmbergbsagaren invände i sin tur att 

ingen uppsägningstid hade avtalats och bestred att det hade rått något agent- eller kommissionsliknande 

förhållande. I TR avslogs Allbröds talan om skadestånd och  TR hävdade att även om det finns en lojalitetsplikt 

kan den inte vara såpass långtgående att den ensamt ändrar uppsägningstiden. HovR ändrade sedan TR:ns dom. 

HovR diskuterade betydelsen av parternas agerande och menade att en part inte enbart ska tänka på sig själv 

utan även beakta motparten genom att vara lojal och hjälpsam. I och med avtalets långvariga karaktär ansåg 

HovR att parterna hade att iaktta en tre månaders uppsägningstid. HD fastlog HovR:ns domslut. HD valde att 

inte beröra lojalitetsplikten, utan det som låg bakom domslutet var istället de kontrakträttsliga principer som 

gäller vid HagL, KomL och i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.
98

  

 

Munukka hävdar att även om HD i avgörandet inte uttryckligen väljer att hänvisa till 

lojalitetsplikten kan denna princip ändå ligga till grund för domstolens bedömning. Munukka anser 

att HD:s ovilja att uttryckligen använda sig av lojalitetsprincipen i sitt domskäl inte är att se som 

synonymt med ett avståndstagande från lojalitetsplikten, och hänvisar till utgången i rättsfallet NJA 

2009 s. 672.
99

 I hovrättens domskäl i rättsfallet NJA 2013 s.1174 tycks dock domstolen gå i linje 

med Christina Rambergs uppfattning om att lojalitetsplikten inte kan ses som en självständig 

rättsgrund. Hovrätten ansåg att principen, om att förhålla sig lojal gentemot motparten, inte ger 

något konkret stöd till varken avtal eller lagar. Istället ansåg hovrätten att lojalitetsprincipen främst 

syftar till att fungera som ett komplement vid tolkning av ett avtal eller en lag.
100

 

 

Lojalitetsplikten är en rättsprincip där bland annat moraliska aspekter kan vägas in för att syftet med 

det avtalade, och parternas intressen, på bästa sätt ska tillgodoses. Att moraliska aspekter vägs in 

skulle förvisso kunna ses som något paradoxalt eftersom en avtalspart med fog ska kunna förvänta 

sig att den andre avtalsparten förhåller sig till den avtalsrättsliga grundprincipen, pacta sunt 

servanda, om att avtal ska hållas. Likt omsorgsplikten avser lojalitetsplikten en plikt att bland annat 

beakta motpartens intressen och att genomföra sitt uppdrag med omsorg. I 4 § KTjL där principen 

om att agera lojalt kan bli aktuell, även om den inte uttryckligen anges i paragrafen, stadgas en 

skyldighet för näringsidkare att tillvarata konsumentens intressen. Denna förpliktelse torde även 

kunna göras gällande vid kommersiella förhållanden.
101

 

 

Även i entreprenadförhållanden, där standardavtal såsom AB 04 blir aktuella, kan principen om att 

förhålla sig lojal mot sin medkontrahent få en betydelse. I AB 04 stadgas att entreprenören ska 
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utföra arbetet fackmässigt. Kravet på ett fackmässigt entreprenadarbete kan till viss del anses falla 

under begreppet lojalitetsplikt. Entreprenören har en förpliktelse att uppnå ett visst resultat. I och 

med denna förpliktelse, ska entreprenören genomföra arbetet på sådant sätt att förväntad kvalitet ska 

uppnås. På sådant sätt kan kraven som ställs upp i AB 04, avseende fackmässigt utförd entreprenad, 

likna lojalitetsplikten eftersom motpartens intressen ska beaktas i arbetet. Entreprenören ska 

förhålla sig enligt de normer som gäller för aktuell bransch och får således inte kringgå kraven om 

fackmässighet. Vid den fackmässiga bedömningen ska entreprenaden, vilket nämnts under avsnitt 

2.5.1, beakta om ett förhållande varit troligt eller sannolikt. Utifrån en sannolikhetsbedömning ska 

entreprenören förhålla sig från vad som kan förväntas av en fackman.
102

 Denna förpliktelse för 

entrepenören att förhålla sig enligt en viss norm, tycker jag påminner om det beteende som kan 

förväntas av en part enligt den rådande lojalitetsplikten. Om entreprenören brustit i sitt ansvar att nå 

avtalat resultat, får lojalitetkravet en viktig roll, såsom ett hjälpmedel att faställa om entreprenören 

förfarit på ett otillåtet sätt.
103

  

 

Plikten att förhålla sig lojal gentemot sin motpart finns under hela den avtalade tiden som uppdraget 

avser. Det är dock inte helt omöjligt att lojalitetsplikten kvarstår efter avtalstiden, om garantier finns 

infogade i avtalet.
104

 Även före avtalets ingående kan lojalitetsplikten ha betydelse för hur en part 

får agera. Exempelvis kan en part lämna en avsiktsförklaring om att denne ska ingå ett avtal genom 

att upprätta ett föravtal, ett så kallat ”letter of intent”. Med denna avsiktsförklaring ökar kravet mot 

att parterna agerar lojalt gentemot varandra, även innan själva huvudavtalet har ingåtts.
105

 

 

Avseende avtal som berör tjänsteuppdrag, vilket denna uppsats tar sikte på, står det klart att 

parternas förhållningssätt gentemot varandra är av betydelse. Tjänster bygger på att den som 

beställer ett arbete ska kunna förvänta sig att bli erbjuden sakkunnighet såväl som yrkeserfarenhet. 

Ofta kan beställaren betraktas som en svagare part och det ställs därför krav på tjänsteleverantören 

att denne utför sitt uppdrag utifrån vad beställaren med fog kunnat förvänta sig.
106

 Lojalitetsplikten 

avser inte enbart förhållandet mellan näringsidkare och konsument utan kan även göras gällande i 

kommersiella fall, vilket nämndes ovan.
107

  

 

I rättfallet NJA 2013 s.1174, vilket avser en tvist mellan två näringsidkare, som nämndes under 

föregående avsnitt och som kommer behandlas närmare under femte kapitlet, där bland annat ett 
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resonemang kring lojalitetsbegreppet förs i hovrätten. Domstolen konstaterar att lojalitetsplikten 

avser en förpliktelse som avtalsparterna har gentemot varandra för att kunna främja att avtalet följs. 

Hovrätten fann dock att lojalitetsplikten inte kan användas som en självständig grund, utan istället 

bör nyttjas som ett tolkningsverktyg. Vidare förde hovrätten ett resonemang kring lojalitetsplikten i 

kommersiella avtalsförhållanden, samt betydelsen av hur stark eller svag en part är. Vanligtvis 

svarar parterna i ett kommersiellt förhållande för den information som de erhållit. Utöver vad som 

har avtalats kan beställarens ansvar avseende felaktigt slutresultat, som berodde på beställaren, 

komma att lindras om exempelvis tjänsteleverantören avvikit från sin skyldighet av avråda 

beställaren från en viss handling. Det kan avse att tjänsteleverentören ska upplysa beställaren om att 

en specifik lösning eller ett specifikt materialval kan resultera i att beställaren inte kan nyttja 

slutresultatet enligt avsett ändamål. Avrådandeplikten regleras för konsumentförhållanden i 6 § 

KTjL, vilket omnämnts tidigare, och denna reglering syftar till att skydda konsumentens intressen. I 

kommersiella förhållanden saknas en sådan reglering men hovrätten ansåg i rättsfallet att 

tjänsteleverantören har en skyldighet att avråda beställaren i uppenbara fall. Detta tyckte domstolen 

låg i linje med principen om att vara lojal i avtalsförhållandet samt kravet på att utföra arbetet 

fackmässigt tillfredsställande. Det är dock relevant att avgöra vilket styrkeförhållande beställaren 

har. En beställare som har utbredd kunskap på området är vanligtvis medveten om problemen som 

kan uppstå med ett visst uppdrag. Detta medför att beställaren anses vara en stark part och att 

tjänsteleverantörens skyldighet att avråda eller upplysa en beställare blir mindre.
108

 

 

4.5 Sammanfattning 

Avtalsrättsliga principer kan ha en stor påverkan på utgången av en tvist vid kommersiella 

tjänsteavtal, eftersom lagstiftning saknas på området vilket i sin tur ökar principernas inflytande. 

Principerna har fått ett välkänt erkännande men på grund utav dess abstrakta utformning tycks 

domstolarnas subjektiva åsikter även kunna få en betydande roll vid bedömningarna. 

Tolkningsutrymmet är stort när det ska avgöras om en part brustit i sin omsorgsplikt, lojalitetsplikt 

eller om en part kringgått sin avtalsbundenhet.  

 

Min uppfattning är att principerna kan användas som grund åt domstolarna i deras bedömningar. 

Hänsyn tas till parternas olika förkunskaper, och därefter görs en skälig bedömning om en tjänst 

inte levt upp till vad beställaren med fog kunnat förvänta sig. 
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5. Internationella normkällor 

5.1 Inledning 

Internationella samarbeten utvecklas och internationella normkällor har en betydande roll för 

svensk rätt. Eftersom en tydlig svensk lagstiftning, avseende kommersiella tjänsteavtal, saknas blir 

det därför lämpligt att blicka mot internationell rätt. 

 

Syftet med detta kapitel blir således att undersöka internationella normkällor för att på sådant sätt 

kunna se om vi i Sverige kan hämta vägledning därifrån. Finns det några likheter och skillnader 

mellan svensk rätt och de internationella normkällorna? Finns det något utarbetat regelverk som 

avser tjänster mellan näringsidkare? 

 

5.2 Användningen av internationella normkällor 

Ett flertal av de svenska avtalsrättsliga principerna har rötter inspirerat av romersk rätt. 

Internationella normer som återfinns i Unidroit, PECL och DCFR är en samling internationella 

avtalsträttsliga principer som kan nyttjas för att finna vägledning på de områden där den svenska 

avtalslagen brister.
109

 En anledning till att det går att beakta utländsk rätt i större utsträckning när 

det kommer till avtalsrättsliga frågor är för att avtalslagen till stor del är formad utifråm 

internationell handel, så kallad lex mercatoria.
110

 

 

En analogisering från internationella normer har även visat sig vara användbar  för Högsta 

domstolen, när den ska finna argument om avtalsrättsliga principer. I NJA 2013 s.1174 konstaterar 

hovrätten att möjligheten att använda sig av utländsk rätt är stor inom avtalsrätten. Domstolen för 

även vidare en diskussion avseende parternas lojalitetsplikt där hänvisning görs till begreppet ”good 

faith” som återfinns i Unidroit och PECL.
111

 Begreppet ”good faith” återfinns i PECL artikel 1:201, 

och i Unidroit regleras det i artikel 1.7.  

 

I kommentarerna till artikel 1.7 i Unidroit framkommer det att parternas beteende vad avser lojalitet 

och god sed, är av central betydelse och bör därmed betraktas som hörnstenar till dessa principer. 

Enligt preambeln till Unidroit, är dessa avtalsrättsliga principer till för att bland annat kunna hjälpa 

till med att tolka och komplettera nationell rätt.
112

 Utöver parternas agerande regleras även 

kvalitetskrav och så vidare. I artikel 5.1.6 Unidroit stadgas kvaliteten som beställaren kan förvänta 
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sig, avseende levererad vara eller utförd tjänst. Enligt denna artikel räcker det inte med att varan 

eller tjänsten kommit beställaren tillhanda, utan denne ska även kunna förvänta sig en särskild 

kvalitet. Om inte den avtalade kvalitéten exakt går att bestämma ska en bedömning göras utifrån 

vad beställaren med fog minst kunnat förvänta sig utifrån omständigheterna, enligt kommentarerna 

till artikel 5.1.6 Unidroit som finns på Unidroits hemsida. Det finns inget som garanterar att det 

levererade kommer vara i toppskick, om det inte specifikt har avtalats, däremot ska beställaren 

kunna räkna med att det levererade håller en genomsnittlig godtagbar standard för den aktuella 

branschen. I artikel 5.1.4 Unidroit uppställs kriterier som krävs för att en leverantör ska kunna 

uppnå ett visst acceptabelt resultat.
113

  

 

Precis som i Unidroit ställer Principles of European Contract Law, PECL, upp regler angående 

bland annat parters skyldigheter, kvalitetskrav, beteenden med mera. I PECL regleras bland annat 

lojalitetsplikten i artikel 1:201, och kvalitetskravet regleras i artikel 6:108. 

 

Den tredje normkällan som är aktuell för denna uppsats är Draft Common Frame of Reference, även 

förkortat DCFR. I introduktionen till DCFR anges tre syften bakom principsamlingen. Det första 

syftet är att fungera som en modell för en politisk referensram. Därefter ska DCFR kunna användas 

i rättsvetenskap, forskning och utbildning, genom att bland annat främja ökad kunskap kring de 

olika rättssystemen i den europeiska unionen. Det tredje syftet är att DCFR ska fungera som en 

inspirationskälla.
114

 I den tredje boken i DCFR regleras därefter bland annat generella skyldigheter 

och rättigheter som ska åligga de olika parterna.  

 

De tre ovan nämnda principsamlingar är således användbara även inom svensk rätt, genom 

analogier. För att det ska anses vara mer lämpligt att göra analogier till Unidroit, PECL eller DCFR 

krävs att den svenska lagstiftningen överensstämmer någorlunda med de allmänna avtalsrättsliga 

principer som finns i de internationella normkällorna. Om till exempel den svenska 

kommissionslagen motsvaras av regler ifrån ovanstående internationella principsamlingar, ökar 

möjligheten för att det ska vara lämpligt att  göra analogier till kommissionslagens regler utanför 

kommissionslagens tillämpningsområde.
115
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5.3 Principles of European Law on Service Contracts 

PECL består utav generella regler för alla typer av kontraktsrättsliga situationer, och är således 

abstrakt i sin utformning. Eftersom PECL omfattar generella regler, togs Principles of European 

Law on Service Contracts, PELSC, fram 2007 som ett komplement till PECL. PELSC behandlar 

tjänsteområdet, vilket i många fall kräver specifika regler för att klargöra de olika parternas 

skyldigheter och rättigheter. Vad avser tjänsteleverantörers skyldigheter är det bra med specifika 

regler som kan ge riktlinjer avseende vad som kan förväntas av leverantören. Det kan exempelvis 

vara fråga om erfarenhet eller vilken skyldighet leverantören har för skada. Tjänsteförhållanden har 

fått en stor ekonomiskt betydande roll inom europeiska unionen, vilket gör att ett regelverk på 

området är nödvändigt.
116

 Vid framtagandet av principerna i PELSC togs EU-länders lagstiftningar i 

beaktande. Det som talar emot att PELSC skulle vara ett uttryck för de europeiska avtalsrättsliga 

principerna i allmänhet är att långt ifrån alla europeiska nationers lagstiftningar var representerade 

när PELSC togs fram.
117

 

 

PELSC är uppdelat i sju kapitel. Dessa sju kapitel tar upp olika typer av tjänsteförhållanden, såsom 

exempelvis förvaring, entreprenad, design av fast egendom med mera. I PELSC går reglerna in lite 

mer specifikt på det sätt på vilket den som utför en tjänst ska förhålla sig gentemot beställaren, 

jämfört med reglerna i PECL. I kapitel två behandlas arbete på fast och lös egendom, vilket kan 

jämföras med de entreprenadavtal som oftast regleras via standardavtal. Regleringen i artikel 2:103 

PELSC behandlar den omsorgsplikt som en entreprenör har skyldighet att beakta i sitt arbete. I 

artikel 2:104 PELSC regleras när ett utfört entreprenadarbete ska betraktas som felaktigt. I artikeln 

anges bland annat att entreprenören har att förhålla sig efter vad som har avtalats. Den levererade 

varan ska överensstämma med avtalet avseende mängd, kvalitet och beskrivning. Vid fel som leder 

till väsentligt kontraktsbrott har beställaren givits en uppsägningsrätt enligt artikel 2:110 PELSC 

som i sin tur hänvisar till artikel 8:103 i PECL.  

 

Vad avser plikten att avråda beställaren från en tjänst som inte anses vara av väsentlig nytta för 

beställaren, enligt 6 § KTjL saknas det en motsvarighet i PELSC. I PELSC berörs endast en plikt att 

avråda beställaren i prekontraktuella situationer, det vill säga i tiden före avtalet har slutits. Detta 

framgår av artikel 1:103, 4:102 samt 5:102 PELSC. I detta avseende ger således KTjL ett starkare 

skydd. Enligt min uppfattning kan det bero på det konsumentsskydd som konsumenttjänstlagen 

uppställer. PELSC däremot, avser även kommersiella tjänsteförhållande vilket gör att 
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konsumentskyddet bortfaller.
118

 

 

5.4 Sammanfattning 

Svensk rätt är inspirerat av romersk rätt, därför går det att finna många likheter mellan den svenska 

rätten och de internationella normkällorna. Bland annat återfinns det i normkällorna som såväl inom 

den svenska rätten ett gemensamt syfte för parterna att dessa ska agera lojalt gentemot varandra. 

Även om det inom svensk rätt är allmänt vedertaget att parterna exempelvis har en lojalitetsplikt 

står det inte uttryckligen i lagstiftningen, med undantag för HagL, vilket det däremot görs i de 

internationella reglerna. Oavsett om principerna uttryckligen är lagstadgade eller ej, har principerna 

ändå till viss del en grundläggande roll både inom svensk rätt och de internationella normkällorna. 

 

Det har utformats ett regelverk som avser bland annat kommersiella tjänsteförhållanden, vilken 

benämns PELSC. Detta regelverk har bildats som ett komplement till den abstrakt hållna PECL. I 

PELSC regleras olika typer av tjänster i olika kapitel. Syftet med PELSC är bland annat att 

förtydliga vilka rättigheter och skyldigheter parterna har vid tjänsteavtal.  PELSC ska fungera som 

ett samlat regelverk för EU-länderna, dock är inte alla EU-ländernas lagstiftningar representerade i 

utformningen av PELSC. 
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6. Analys och slutsats 

6.1 Analys 

Det råder inget tvivel om att det vid kommersiella tjänsteavtal saknas tydliga riktlinjer för vad som 

ska gälla vid uppstådda tvister. Det finns många närliggande lagstiftningar och normkällor som till 

exempel konsumenttjänstlagen, köplagen med flera. Alla dessa närliggande rättskällor kan indirekt 

tillämpas vid kommersiella tjänsteavtal genom att domstolarna genomför analogier till dessa 

normkällor. Min uppfattning är dock att om domstolarna fortsättningsvis fortsätter att genomföra 

analogier till närliggande lagstiftningar kan detta i sin tur leda till att rättssäkerheten blir bristande. 

När det inte finns någon lagstiftning som direkt kan tillämpas kan tydligheten och förutsägbarheten 

bli lidande. Ett tydligt och förutsägbart rättsystem är centralt för rättsäkerheten, vilket ska råda i ett 

demokratiskt land såsom Sverige. Det är därför, enligt min uppfattning, viktigt att ta upp 

problematiken med att det inte ännu finns någon tydlig reglering avseende tjänsteavtal mellan 

näringsidkare.  

 

Även om det finns vägledning att hämta ifrån konsumenttjänstlagen och olika standardavtal, blir 

dessa regler inte heltäckande vid kommersiella tjänsteavtal. Standardavtalen är framtagna för 

specifika branscher, vilket gör att dessa avtal inte blir tillämpliga på alla de olika typer av 

tjänsteavtal som finns. Vad avser konsumenttjänstlagen innehåller denna lagstiftning många 

intressanta regler, dock bör beaktas att denna lagstiftning bygger på ett utpräglat konsumentskydd. 

Detta konsumentskydd gör att mycket utav det som sägs i konsumenttjänstlagen inte blir aktuellt 

vid tjänster mellan näringsidkare, som denna uppsats har avsett att behandla. Jag anser dock att det 

nödvändigtvis inte behöver vara fel att ge beställaren ett extra skydd när det gäller utförandet av 

tjänster. Precis som tas upp i rättsfall RH 2001:77, kan även näringsidkare ha olika 

styrkeförhållanden. Jag anser att det därför inte behöver vara orimligt att ge ett ökat skydd till den 

som beställer en tjänst, eftersom denne vanligtvis inte har en lika stark ställning som sin 

medkontrahent. Det kan exempelvis förväntas av en näringsidkare som jobbar med takläggning, att 

näringsidkaren har kunskap och erfarenhet avseende till exempel risker med en viss metod eller ett 

visst material. Även om beställaren också skulle besitta en god förkunskap gällande takläggning, är 

min åsikt att kraven på den som utför tjänsten nödvändigtvis inte ska behöva sänkas bara för den 

sakens skull. Jag tycker därför att det vore lämpligt att den som utför en tjänst ska ha ett fareansvar, 

likt bestämmelserna i standardavtalet AB 04.   
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Om en part är att betraktas som stark eller svag kan bedömas utifrån exempelvis kunskapsförmåga, 

pengar och erfarenhet. Precis som vid förhållandet mellan konsument och näringsidkare, kan även 

ett avtal mellan två näringsidkare innebära att den ena parten är ”svagare” än sin medkontrahent. 

Vanligtvis går det att anta att den som utför en tjänst både har en större expertis och erfarenhet, än 

vad beställaren har. Även i de fall där beställaren har en omfattande kunskap är det sannolikt att 

anta den som utför tjänsten har en minst lika god kunskap. Den som utför tjänsten borde därför i 

regel vara den starkare parten. Även pengar spelar in på bedömningen gällande parternas 

styrkeförhållanden. En part med stort kaptial kan ges en fördel i bland annat förhandlingar, tvister 

och så vidare. Det innebär att en kapitalstark näringsidkare vanligtvis bör betraktas som en stark 

part.     

 

Tanken är att jag i denna analys ska försöka besvara frågorna som ställdes under avsnitt 1.2. 

Därefter kommer mina svar knytas ihop i form av en slutsats. 

 

Vilken betydelse har avtalsrättsliga principer vid bedömandet av tvister som uppstår vid tjänster i 

kommersiella fall? 

 

Enligt min uppfattning har grundläggande avtalsrättsliga principer en stor betydelse vid 

kommersiella tjänsteavtal, även om det inte uttryckligen behandlas i rättspraxis alla gånger. Med 

grundläggande avtalsrättsliga principer syftar jag främst på lojalitetsplikten och omsorgsplikten. 

Principerna bör betraktas som allmänt vedertagna, men åsikterna går isär i vilken utsträckning dessa 

kan användas. Min uppfattning är dock att principer såsom omsorgsplikt, lojalitetsplikt med flera 

ska betraktas som allmänrättsliga grundsatser som därmed även kan användas som en självständig 

rättsgrund, samt kunna utgöra gällande rätt. Därför tycker jag att avtalsrättsliga principer torde 

kunna få en ökad betydelse vid kommersiella tjänsteavtal. Eftersom en tydlig lagstiftning saknas 

faller det enligt min mening naturligt att granska betydelsen av de regler och principer som kan bli 

aktuella vid tjänsteavtal. Faktum är att jag i början av denna uppsats inte insåg vilken betydelse 

avtalsrättsliga principer faktiskt har vid tjänsteavtal mellan näringsidkare. Detta är istället något 

som vuxit fram med tidens gång. Eftersom en tydlig lagstifning saknas blir det relevant att 

undersöka innebörden av de grundläggande principer, som enligt många personer är allmänt 

vedertagna. Med hjälp av grundläggande principer går det att lösa uppstådda tvister där lagstöd inte 

finns. Med tanke på att principerna enligt min mening bör vara allmänt vedertagna, är min 

uppfattning att det är legitimt att därför kunna avgör tvister som uppstår vid tjänster i kommersiella 

fall med hjälp utav dessa principer. 
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De avtalsrättsliga principerna bygger till stor del på internationell rätt, eftersom svensk rätt har sina 

rötter i romersk rätt. Det är därför intressant att beakta internationella källor när tvister avseende 

kommersiella tjänsteavtal ska avgöras. De internationella normkällorna ligger nära de svenska 

reglerna, och betydelsen av att parter ska förhålla sig lojalt gentemot varandra är viktigt. Problemet 

som uppstår är dock hur långtgående parternas lojalitetsplikt bör vara. Även om en part ska iaktta 

medkontrahentens intressen måste en rimlig avvägning göras. Det är enligt min åsikt inte förenligt 

med den rådande avtalsfriheten att parterna i första hand ska verka för motpartens intressen, detta är 

istället något som är sekundärt.   

 

De avtalsrättsliga begreppen är väldigt abstrakta, och hur långtgående dessa principer ska gå kan 

därför variera. Detta kan således leda till en del gränsdragningsproblematik. Jag anser att det till 

viss del är subjektivt att exemeplvis säga om ett avtal är skäligt, eller om en part agerat lojalt eller 

ej. Det finns självklart riktlinjer för vad som krävs för att exempelvis ett lojalt beteende ska vara 

uppfyllt, dock är det i slutändan ändå subjektiva värderingar som kan komma att få en avgörande 

betydelse. De subjektiva värderingarna anser jag kan förklaras med en ganska enkelt och basalt 

exempel. Om vi tar relationen mellan lärare och studenter, kan exempelvis en sträng lärare hos vissa 

studenter betraktas som en elak person. Medan vissa studenter kanske är av den åsikten att läraren 

är hård men rättvis. Det är svårt att säga vad som är rätt och fel i denna fråga, eftersom personer är 

olika individer som upplever saker på olika sätt. Det kan därför finnas en gråzon mellan att vara 

elak och att vara hård men rättvis, och om det inte finns någon särskild uttalad ståndpunkt kring 

begreppen riskerar subjektiva värderingar få ett ökat inflytande.  För att återgå till de grundläggande 

avtalsrättsliga principerna, tycker jag att det är viktigt att domstolarna försöker ta ett så tydligt 

ställningstagande som möjligt kring dessa principer för att frångå ovissheten. Även om det kan vara 

”skrämmande” för domstolarna att uttala sig kring abstrakta och vagt utformade begrepp, kan det 

vara bra att försöka klarlägga en tydlig ståndpunkt som därmed även kan komma att utgöra 

rättspraxis. Om det hos domstolarna exempelvis kan klarläggas vad en part med fog kan förvänta 

sig för att ett beteende inte ska anses vara illojalt, skulle mycket av ovissheten kring dessa begrepp 

komma att försvinna. Exempelvis lojalitetsplikten är en allmängiltig grundsats som också finns 

beskriven i bred omfattning i bland annat doktrin. I rättspraxis har dock begreppet använts varsamt. 

Lojalitetsplikten torde enligt min uppfattning kunna användas som en självständig rättsgrund, precis 

som omsorgsplikten och andra allmänt vedertagna principer. Det borde därför, enligt min åsikt, vara 

på sådant sätt att de grundläggande avtalsrättsliga principerna får en stor betydelse vid 

kommersiella tjänsteavtal. Så länge en lagstiftning avseende tjänster mellan näringsidkare saknas, 

bör domstolarna fortsättningsvis kunna använda sig utav de avtalsrättsliga principerna som 

hjälpmedel när de ska komma fram till sitt domslut. Doktrin, som i omfattande utsträckning 



44 

 

beskriver dessa principer, bör därför också kunna få en viktigt roll på området fram tills dess att en 

kommersiell tjänstlagstiftning stadgas. 

Hur har domstolen agerat när tillämplig lagstiftning saknats? 

Domstolarna har fått göra analogier till lagar, samt använda sig av både svenska och internationella 

normkällor. De lagar som legat närmast till hands för domstolarna att analogisera ifrån har varit 

köplagen och konsumenttjänstlagen. Därefter har domstolarna kompletterat laganalogierna med 

regler hämtade från svenska standardavtal samt blickat en del mot de internationella reglerna som 

finns i Unidroit, PECL och DCFR. 

 

Det har i rättspraxis varit ett hopplock av olika regler och lagar, konsekvensen av detta har blivit att 

rättsläget ännu inte är helt klart. På de områden där tydligt lagstöd saknas har domstolen fått 

använda sig av abstrakta avtalsrättsliga principer vilket i sin tur lämnat stort tolkningsutrymme åt de 

olika instanserna.  

Rättsfallet NJA 2013 s. 1174 är enligt min åsikt ett tydligt exempel på när det finns en osäkerhet för 

hur en tvist avseende kommersiella tjänsteavtal ska lösas. TR och justiterådet Lambertz var av en 

annan åsikt än vad HovR och HD var, i frågan om huruvida beställaren i det aktuella fallet hade rätt 

till ersättning eller ej.  Av rättsfallet framkom att såväl avtalsrättsliga principer som parternas 

styrkeförhållanden låg till grund för domslutet. Samtidigt som det anses råda en lojalitets- och 

omsorgsplikt för den som utför tjänsten, har det betydelse om beställaren är konsument eller 

näringsidkare. HD kom fram till att konsumentskyddet bortföll eftersom tjänsteavtalet avsåg två 

näringsidkare, och den som utförde tjänsten ansågs ha agerat utifrån dennes förpliktelser. Jag anser 

dock att Lambertz har en del viktiga poänger i sin skiljaktiga mening till HD:s domslut. Precis som 

Lambertz, anser jag, att den som utför en tjänst har ett extra ansvar att granska uppgifter för att 

tjänsten ska kunna genomföras på det sätt som är tänkt. På sådant sätt kan den som ska utföra en 

tjänst förhindra att en tjänst, som på förhand är dömd till att bli misslyckad, genomförs. Det är 

naturligt att kunna förvänta sig att den som utför en tjänst både har mer kunskap och erfarenhet än 

beställaren, även om beställaren är en näringsidkare. Det krävs dock i sådant fall att den som utför 

tjänsten har insett eller borde ha insett att de uppgifter som denne har fått av beställaren skulle 

kunna leda till att slutprodukten blir felaktig. I det aktuella fallet var det dock diskutabelt om 

leverantören fått några indikationer på att uppgifterna var bristande. Vanligtvis torde den som utför 

tjänsten ha anledning att förlita sig på beställarens uppgifter om beställaren anses vara 

”professionell”, det vill säga ha en god erfarenhet på området. Denna gränsdragning är således 

något som även den kan skapa en viss problematik. Kan säljaren av tjänsten verkligen själv avgöra 
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om en beställare är att betraktas som ”proffessionell” eller ej? Det skapas här ytterliggare en 

gränsdragningsproblematik vilket kan öka risken för dispyter mellan parterna. Det skulle därför 

vara lämpligt att i en kommersiell tjänstlagstiftning ge beställaren ett starkt skydd oavsett vem 

beställaren är. Med detta sagt innebär det inte att beställaren är helt utan ansvar, utan denne ska 

självfallet verka för att uppgifterna som denne lämnar är så korrekta som möjligt. 

Med rättsfallen ifrån kapitel tre i beaktande tycks bedömningen från domstolarna vara att parternas 

styrkeförhållande har betydelse för hur omfattande ansvar den som utför tjänsten ska anses ha. 

Även om tjänsteavtalet rör två näringsidkare kan parterna ha olika förkunskaper och erfarenheter. 

Detta innebär således att den svagare parten bör erhålla ett starkare skydd, och jag anser därför att 

det är lämpligt att i viss utsträckning jämföra med konsumenttjänstlagen där den svagare parten har 

ett omfattande skydd. Det kan dock ibland vara svårt att avgöra hur ”stark” en beställare anses vara, 

samt vilka krav som rimligtvis kan ställas på den som utför en tjänst. Därför tycker jag att det är 

viktigt att gå tillbaka och se på själva syftet med tjänsteavtalet, samt undersöka om parternas 

agerande varit förenligt med vad som med fog kunnat förväntas av dem. 

Den som utför en tjänst ska genomföra tjänsten utifrån vad som anses vara fackmässigt acceptabelt 

och slutprodukten ska stämma överens med vad beställaren med fog kunnat förvänta sig. Begreppen 

”fackmässigt acceptabelt” och ”med fog kunnat förvänta sig” är ganska vida begrepp som lämnar 

rejäla tolkningsutrymmen. I rättsfallet NJA 2015 s. 3, vilket behandlades under avsnitt 2.5.1, förde 

HD resonemang kring vad en fackmässig bedömning innebär. Där nämndes att om ett förhållande 

anses vara troligt eller sannolikt, kan entreprenören räkna med att förhållandet föreligger när denne 

gör en fackmässig bedömning. Hur går det att definiera om ett förhållande är troligt eller sannolikt?  

HD förde inte några vidare resonnemang kring begreppen, och min uppfattning är att även om det 

finns objektiva riktlinjer att utgå ifrån, får en avvägning göras från fall till fall. Precis som vid 

lojalitetsplikten och omsorgsplikten, är begreppet fackmässighet ett uttryck som ger utrymme för 

diskussion.      

 

Även om felbedömningen ofta kan baseras på ställningstagande utifrån abstrakta begrepp såsom 

fackmässighet, lojalitet, omsorg med flera, brukar det inte vara särskilt svårt att avgöra om ett 

faktiskt fel i den utförda tjänsten faktiskt föreligger. Istället kan frågan om vem felet beror på utgöra 

problemtiken i ärendet. Om tjänsten är felaktigt utförd samtidigt som det inte kan visas att felet 

beror på beställaren, torde beställaren ha rätt till ersättning. Beror felet på beställaren borde det dock 

åvila den som utför tjänsten ett visst ansvar att genomföra en fackmässig bedömning av uppgifterna 

som beställaren lämnat, i enlighet med de resonemang som jag fört här ovan. Även om beställaren 
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har ett omfattande skydd är det viktigt att komma ihåg att beställaren fortfarande har ett ansvar att 

verka för att tjänsten ska bli enligt vad som förväntats. Beställaren har således en lojalitetsplikt 

avseende de uppgifter som ska lämnas till den som utför tjänsten.  

 

Är det nödvändigt med en ny lagstiftning på området, och hur bör den i sådana fall vara utformad? 

Det finns mycket som är skrivet om olika typer av tjänsteavtal, i bland annat doktrin. Många utav de 

entreprenadliknande förhållandena regleras i standardavtal. Där både lagstiftning och standardavtal 

saknas, har domstolarna löst problemet med att genomföra analogier till närliggande lagar. Till 

exempel är det inte  helt uteslutet att blicka mot konsumentlagstiftning såsom 

konsumenttjänstlagen, även om förhållandet avser ett kommersiellt tjänsteavtal. Lösningarna finns 

således, även vid tjänster mellan näringsidkare trots avsaknaden av en aktuell lagstiftning. 

Förmodligen har lagstiftaren haft i åtanke att det redan finns aktuella lösningar på hur kommersiella 

tjänsteavtal ska hanteras. Jag kan anta att lagstiftaren har gjort en avvägning huruvida det är 

nödvändigt med en ny lagstiftning på området, och vad stiftandet av en ny lag skulle innebära både 

tidsmässigt och ekonomiskt. Även om det inte är ”akut” med en kommersiell tjänstelag, eftersom 

domstolarna löst tvister på annat sätt, är min uppfattning att det ändå skulle vara önskvärt med en 

ny lag för att på sådant sätt öka förutsägbarheten inom rättsområdet. Om inte en separat lagstiftning 

för tjänster mellan näringsidkare förekommer, är jag av den uppfattningen att det i alla fall behövs 

en förändring på synsättet avseende användandet av avtalsrättsliga principer. Jag skulle vilja att det 

blir mer accepterat att använda principerna som en självständig grund till domen. Dock, tror jag 

som sagt att det bästa vore att stifta en kommersiell tjänstelag. Helst av allt ser jag en ny lag i 

kombination med att aktuella principer och begrepp, såsom exempelvis lojalitetsplikt och 

fackmässighet, får ett mer allmänt erkännande.   

Genom att ta fram en kommersiell tjänstelag kan en mer rättvis bild ges, av hur tvister mellan 

näringsidkare ska lösas, eftersom det i dagsläget hämtas stöd bland annat från lagregleringar som 

inte avser tjänster, alternativt är utformade för att primärt skydda konsumenten. En direkt 

reglerande lagstiftning avseende kommersiella tjänsteavtal minskar risken för oklarheter vid 

tolkning av rättsläget. Dessutom kan parterna ges en ökad förståelse avseende deras rättigheter och 

skyldigheter gentemot medkontrahenten. Ett tydligt och enhetligt regelverk är viktigt för att 

bibehålla en god rättssäkerhet i samhället.  

 

Jag tycker att det är intressant att jämföra med de utarbetade standardavtalen, såsom exempelvis AB 

04, när jag funderar på hur en kommersiell tjänstelag skulle kunna se ut. I AB 04 har normer och 
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kvalitetskrav tagits fram för en specifik bransch. Det innebär att standardavtalen ger en aningen 

snäv bild av ett annars brett område, eftersom tjänsteavtal kan utgöra flertalet olika förhållanden. 

Standardavtalen i AB 04 gör det exempelvis lättare att förstå hur en entreprenör ska agera för att en 

entreprenad ska ansetts ha utförts på ett fackmässigt sätt utifrån de objektiva riktlinjer som finns. 

Därutöver finns andra regler och riktlinjer på hur parterna ska förhålla sig gentemot varandra. Dock 

kan det, enligt vad som ovan sagts, vara problem att exakt avgöra om entreprenadens utförande 

förhåller sig enligt vad som kan förväntas av en fackman. 

Eftersom standardavtalen inte ger ett tillräckligt brett perspektiv på tjänsteområdet, så tror jag att 

lagstiftaren även skulle kunna finna inspiration ifrån PELSC, vid skapandet av en kommersiell 

tjänstelag. PELSC omfattar ett bredare område än standardavtalen och tar upp flertalet olika 

tjänsteförhållanden såsom exempelvis förvaring av lös egendom, arbete på fast och lös egendom, 

förädling med mera. 

För att ge beställaren, som vanligtvis är den svagare parten, ett ökat skydd har den som utför en 

tjänst enligt standardavtalet AB 04:s bestämmelser ett fareansvar. Därutöver har även entreprenören 

en underrättelseskyldighet att meddela beställaren om sådana felaktigheter i uppgifterna som kan 

leda till olägenheter vid utförandet av entreprenaden. Denna förpliktelse ger beställaren ett skydd 

som påminner om den så kallade avrådningsplikten, som regleras i 6 § KTjL. Avrådandesplikten 

innebär, vilken nämnts under kapitel två, att den som utför tjänsten ska avråda beställaren från att 

tjänsten utförs, om tjänsten inte är av rimlig nytta för konsumenten. Den som utför tjänsten har ett 

ökat ansvar där paralleller kan dras till den avtalsrättsliga omsorgsplikten. Vid avtal mellan två 

relativt jämnbördiga avtalsparter, som faller utanför konsumentförhållandet alternativt 

standardavtalens bestämmelser, saknas det tydliga regler avseende säljarens avrådandeplikt. I 

PELSC har jag heller inte kunnat hitta någon motsvarighet till plikten att avråda beställaren från att 

utföra tjänst som kan leda till olägenheter för beställaren. Efter att ha läst HD:s dom i NJA 2013 s. 

1174, anser jag att det inte är helt klart hur omfattande omsorgsplikten och 

underrättelseskyldigheten ska vara för den som utför en tjänst, när felaktiga uppgifter har lämnats 

ifrån beställaren. HD argumenterade i sitt domskäl för att den som utför tjänsten inte ska ha någon 

långtgående förpliktelse att granska och kontrollera de uppgifter som lämnats från beställaren. 

Justiterådet Lambertz hävdade i sin skiljaktiga mening att läget inte är helt klart och att en 

aktsamhetsbedömning kring leverantörens agerande ska genomföras. Därutöver anser Lambertz att 

hänsyn måste tas till parternas styrkeförhållanden. Jag tycker att det kan vara rimligt att kunna kräva 

ett utökat ansvar för den som utför tjänsten i och med att denne vanligtvis har en god kunskap och 

erfarenhet, dock har beställaren fortfarande ett ansvar för uppgifterna som denne lämnar, med stöd 
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av regleringen i 5 kap 1 § AB 04. Därefter bör leverantören ha en avrådningsplikt, om det finns 

sådana uppgifter som leverantören borde kunnat förutse och som också är av relevans för utförandet 

av tjänsten. Avrådandeplikten i kommersiella fall är dock något snäv. Jag kommer här nedan återge 

ett utdrag från hovrätten där frågan tas upp: 

” I kommersiella avtalsförhållanden svarar normalt vardera part för uppgift som den 

tillhandahåller. Ansvaret kan lindras för beställarens del om utföraren av tjänsten har en 

skyldighet att varna och avråda beställaren för att en viss lösning eller ett visst materialval kan 

komma att leda till att beställaren inte kan använda slutresultatet för avsett ändamål. Det kan 

tänkas att en sådan avrådandeplikt i uppenbara fall kan åläggas utföraren av tjänsten även i 

kommersiella förhållanden enligt principen om lojalitet i avtalsförhållandet och kravet på 

fackmässighet.” 
119

  

 

Med ovanstående resonemang i minnet är min uppfattning att det skulle vara lämpligt med en 

lagstiftning som även täcker de förhållande som avser kommersiella tjänsteavtal. Jag tycker att det 

går att hämta mycket intressant material ifrån de standardiserade entreprenadavtalen. Avseende de 

tjänster som sträcker sig utanför entreprenadförhållanden finns även internationella normkällor, 

framförallt PELSC, att vända sig till. Därutöver skulle jag gärna vilja se en reglering som påminner 

om avrådningsplikten i 6 § KTjL. Möjligtvis skulle en modifiering av den lagparagrafen kunna 

genomföras om lagstiftaren vill undgå det vida konsumentskyddet. Min uppfattning är dock att det 

inte nödväntigtvis behöver vara fel att ge beställaren ett utbrett skydd, eftersom denne vanligtvis är 

att betraktas som den svagare parten. Min uppfattning är att beställaren, oavsett om det rör sig om 

en näringsidkare, vanligtvis intar en svagare roll avseende kunskap och erfarenhet, se mitt 

resonemang om parters styrkeförhållande i början av denna analys. Även kommissionslagen skulle 

kunna nyttjas som inspirationskälla, för sådana tjänster som liknar de uppdragsförhållandena som 

anges i kommissionslagen. 

 

När avrådningsplikten diskuteras blir det även aktuellt att undersöka plikten som tillkommer den 

part som utför tjänsten, det vill säga att tjänsten ska utföras fackmässigt. Utifrån det som sades i 

NJA 2015 s. 3, ska den som utför en tjänst göra en sannolikhetsbedömning avseende eventuella 

förhållanden som kan uppstå vid utförandet av tjänsten. För att den som utför en tjänst ska ha utfört 

tjänsten enligt vad som kan förväntas av en fackman, krävs att beställaren har blivit informerad om 

det är sannolikt att ett särskilt förhållande kan komma att inträffa. 

  

 

                                                 
119

 NJA 2013 s. 1174. 
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Oavsett om en ny lag skapas eller ej, finns det fortfarande risk för att gränsdragningsproblematik 

uppstår avseende regler som är brett och abstrakt utformade. Även om det exempelvis skulle finnas 

angivet i en paragraf att den som utför en tjänst ska vara lojal och visa omsorg gentemot sin 

medkontrahent, kan det fortfarande uppstå tvister avseende hur långtgående lojalitets- eller 

omsorgsplikten ska vara. För att möjligtvis kunna förtydliga innebörden av de avtalsrättsliga 

principerna och hur långtgående dessa principer ska vara, vore det lämpligt med en tydlig och enig 

rättspraxis i frågan. Enligt min mening, borde domstolarna inte förhålla sig på sådant restriktivt sätt 

till principerna som de tidigare har gjort. Doktrin har behandlat ämnet i stor utsträckning och skulle 

principerna även få ökat inflytande i rättspraxis skulle möjligtvis åsiktsskiljaktigheter kring ämnet 

kunna minska. Det viktiga är att det finns en tydlighet, samt att lika fall behandlas lika. Om det både 

finns en direkt tillämpbar lagstiftning samtidigt som det finns en enighet kring användandet av de 

avtalsrättsliga principerna, skulle förmodligen en del tvister inte uppstå. Med tanke på att det finns 

en köplag, konsumentköplag, konsumentkreditlag med mera, faller det enligt min mening även helt 

naturligt att det även utarbetas en lagstiftning för tjänster mellan näringsidkare. Särskilt eftersom 

det finns väldigt många olika typer av tjänsteförhållanden och att tjänsteavtalen har fått en ganska 

betydande roll inom den svenska avtalsrätten.  

 

Den svenska avtalsrätten är till viss del föråldrad och det är därför aktuellt att uppdatera lagen där 

den är bristande. Självklart är jag medveten om att det fortfarande finns en del gråzoner som kan 

leda till tvister även om en ny lag stiftas. Att exempelvis bedömma om det har uppstått fel i tjänst, 

kan vara svårt eftersom ”fel-begreppet” kan bero på flertalet olika omständigheter. Ett argument 

mot en ny lagstiftning kan vara att tjänsteområdet är ett brett rättsområde och det finns risk att en 

lagstiftning därför skulle bli väldigt generellt och abstrakt hållen. Risken här blir istället att 

lagstiftningen stjälper mer än den hjälper. Ofta är det lättare att lösa ett problem i teorin än i 

praktiken, när uppkommen tvist beror på specifika omständigheter. Min uppfattning är dock att om 

för- och nackdelarna vägs gentemot varandra väger ändå fördelarna tyngre. Situationen är inte akut 

och det är därför viktigt att lagstiftaren inte ”hafsar” igenom en ny lag. Lagen bör vara väl utarbetad 

med influenser från närliggande lagstiftningar och rättskällor. I slutändan vore lämpligast om det 

ändå finns en lag som reglerar kommersiella tjänsteavtal och som helst täcker tjänsteområdet i så 

stor utsträckning som möjligt. 

 

6.2 Slutsats 

Tjänsteavtal mellan näringsidkare finns inte lagreglerat utan det har från domstolarnas sida lösts 

genom bland annat analogier till närliggande lagstiftning. Standardavtal finns utarbetade på 
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entreprenadområdet och internationella normkällor används också som hjälpmedel till 

avtalsrättsliga oklarheter. 

 

Oavsett om det regleras i avtalet eller i lagtext har även grundläggande avtalsrättsliga principer ett 

starkt inflytande på kommersiella tjänsteavtal. De avtalsrättsliga principerna är abstrakt beskaffade 

och lämnar utrymme för diskussion. Avtalsrättsliga principer såsom omsorgsplikt och lojalitetsplikt 

tycks vara allmänt vedertagna inom svensk rätt, ändå finns det en försiktighet från domstolarna att 

ge dessa principer ett för stort utrymme. Det finns dock riktlinjer i de olika lagarna för vad 

exempelvis omsorgsplikten ska innebära för en part. Lojalitetsbegreppet finns dock endast angivet i 

handelsagenturlagen. 

 

Det går att se en hel del likheter mellan de internationella reglerna och de svenska avtalsrättsliga 

reglerna. Faktum är att de svenska avtalsrättsliga reglerna bygger på värderingar som härstammar 

från den romerska rätten. Detta ökar legitimiteten för att inspiration kan hämtas utanför Sveriges 

gränser. Även köplagen, vilket egentligen inte ska omfatta tjänsteliknande förhållanden, kan göras 

tillämpbar i viss mån. Detta eftersom många utav de regler som återfinns i köplagen går hand i hand 

med konsumenttjänstlagen. Användandet av konsumenttjänstlagen ska, trots att det är en lag som 

reglerar tjänster, användas varsamt eftersom det är en konsumentlagstiftning vilket inte lämpar sig 

vid kommersiella avseenden. 

 

Avslutningsvis kan jag konstatera att jag är av den åsikten att en ny lag som omfattar kommersiella 

tjänsteavtal vore lämpligt. En ny lag med inspiration från framförallt standardavtalen, se avsnitt 2.5 

i kombination med KTjL och PELSC tror jag därför skulle vara den bästa lösningen. Dessutom ser 

jag gärna att domstolarna blir mer villiga att basera sina domslut på avtalsrättsliga principer, 

eftersom dessa principer har en betydande roll vid avtalsrättsliga relationer. Med en lagstiftning att 

falla tillbaka på, samt principer som bör betraktas som allmänt vedertagna minska risken för oklara 

tvister vid kommersiella tjänsteavtal.  
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