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Sammanfattning 

En konsument kan anlita en näringsidkare som utför en tjänst i konsumentens hem, dessa 

tjänster är entreprenadtjänster och kommer berörs i uppsatsen. Vid entreprenader hos 

konsumenter ska arbetet utföras på ett fackmässigt sätt. Det som sker om tjänsten inte är 

utförd på ett fackmässigt sätt anses tjänsten vara felaktig. Begreppet “fackmässighet” kan 

vara diffust och otydligt hur man bestämmer begreppets innebörd. Begreppet bygger primärt 

på kunskap hos näringsidkaren, sedvänjor och branschpraxis. Dessutom genomsyrar kravet på 

att tjänsten är fackmässigt utförd hela arbetsprocessen, inte enbart resultatet, utan även val av 

material och planering. I uppsatsen kommer begreppet att förtydligas inom entreprenader och 

se till vad det är som bestämmer vad en fackmässigt utförd tjänst är. Om tjänsten inte är 

utförd på ett fackmässigt sätt anses tjänsten som felaktig. Fel i tjänsten kan även bero på andra 

faktorer, såsom okunskap eller bristande kommunikation. Konsumenten har i dessa fall rätt 

till reklamation. Det som reglerar påföljderna av reklamationer är konsumenttjänstlagen 

(1990:932) och i vissa fall standardavtalet AB04. Konsumenttjänstlagen har som syfte att 

säkerställa konsumentens position på service och entreprenadmarknaden. Lagen är gällande 

på tjänster utförda på fast eller lös egendom, inte levande djur. Lagen är tvingande till förmån 

till konsumenterna och entreprenader faller in under lagens tillämpningsområde. 

Standardavtalet AB04 är uppbyggt på allmänna civilrättsliga regler och branschpraxis. AB04 

har vuxit fram och blivit normbildande då det finns en avsaknad av en specifik lagstiftning om 

entreprenader. Vidare bygger AB04 på att det ska finnas en balans mellan rättigheter och 

skyldigheter mellan konsument och entreprenör. Standardavtalets tillämpningsområde 

omfattar delad entreprenad där förhållandet mellan entreprenör och beställare är direkt dock 

gäller AB04 även entreprenader där en ensam entreprenör svarar för hela arbetet inför 

beställaren. De alternativ som kan bli aktuella vid reklamation av konsumenttjänster är 

avhjälpande, prisavdrag och hävning av avtalet. Åtgärderna följer en viss turordning att 

avhjälpande ska ske i första hand och prisavdrag i andra hand och så lågt som möjligt undgå 

hävning. En till faktor som är gemensam mellan åtgärderna är att de är av en ekonomisk 

natur. De är utformade så att vid reklamation görs så små ingrepp som möjligt i parternas 

respektive ekonomi. Man vill undgå onödiga kostnader i så lång utsträckning som möjligt. 
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KAPITEL 1 

I det inledande kapitel av arbetet ges en bakgrundsbeskrivning av reklamation av 
konsumenttjänster och fel av tjänst enligt konsumenttjänstlagen på grund av brister i kravet på 
fackmässighet.  I kapitlet presenteras även den valda metoden som är den rättsdogmatiska 
metoden och motivering varför metoden valdes. Syftet samt frågeställningarna som diskuteras 
och besvaras i uppsatsen återfinns i kapitlet.    

 

1.0 Bakgrundsbeskrivning 

 
Denna uppsats kommer att beröra konsumenttjänster och specifikt entreprenader mellan 

konsument och näringsidkare. Uppsatsen belyser påföljderna vid reklamation av en 

entreprenad av konsument på grund av att tjänsten eller resultatet är behäftat med fel. Hur de 

olika påföljderna av en reklamation förhåller sig till varandra och vad begreppet fackmässigt 

grundas i kommer diskuteras vidare i uppsatsen. Bakgrunden till att jag valt att studera 

konsumenttjänster och entreprenader är att under utbildningen har jag tyckt att det var ett av 

det rättsområden jag ansåg vara mest intressant. Rättsområdet är ett sådant som ligger nära 

reella livet och det är då lätt att ta på, vi alla är konsumenter vid någon punkt och ställs då 

inför frågor som exempelvis vad när saker går fel. Med anledning av detta är det viktigt att 

veta att man har vissa lagstadgade rättigheter som konsument. Dessutom kan juridiken i vissa 

fall vara extra otydlig och jag vill med denna uppsats göra juridiken rörande reklamation av 

tjänst mer tydlig. 

 

Ett exempel på en sådan mer komplex situation är om man som konsument anställer en 

entreprenad (byggfirma eller likande) för att uträtta vissa arbeten i hemmet. Konsumenten 

kanske till exempel vilja renovera badrummet, byta golv eller förnya köket. Konsumenten är 

då full med förväntan på ett nytt resultat, och det har hen all rätt att vara. När arbetet är utfört 

och slutresultatet står inför konsumenten, vad händer om det yttrar sig att resultatet är behäftat 

med fel? Konsumenten känner troligtvis en form av besvikelse och vill självklart ha någon 

form av gottgörelse. Konsumenten kan då vid fel i konsumenttjänster reklamera tjänster med 

påföljderna avhjälpande av felet, att näringsidkaren åtgärdar det som är fel. Andra påföljder är 

prisavdrag, att konsumenten får avdrag relativt med felets storlek, och i absolut sista fallen 

häva avtalet i sin helhet. Vilket är det bästa alternativet för konsumenten och hur går 

konsumenten till väga för att få sin röst hörd? Uppsatsen kommer att beröra hur dessa 

påföljder förhåller sig till varandra och fördelarna samt nackdelarna för konsumenten och 

näringsidkaren. Detta för att ge en inblick i reklamationsreglerna som kan anses vara 

komplexa om man inte har en juridisk bakgrund. 



~ 5 ~  

Konsumenttjänstlagen tillämpningsområde stadgas i 1 § Konsumenttjänstlagen. Lagens 

tillämpningsområde är avtal om tjänster då en näringsidkare ska utföra en tjänst åt en 

konsument. För att tjänsten ska falla in under tillämpningsområdet ska tjänsten avse 
behandling av lösa saker, dock inte levande djur, arbete på fast egendom eller förvaring av 

lösa saker. Konsumenttjänstlagen har inga krav om hur avtalet har ingåtts mellan parterna. Ett 

avtal kan således vara muntligt, skriftligt eller genom konkludent handlande.1 

I konsumenttjänstlagen fastställs att en tjänst ska utföras fackmässigt, och huvudregeln är att 

tjänsten ska vara behäftad med fel om den avviker från detta. Begreppet är komplext och 

skiljer sig från olika branscher. Begreppet fackmässigt kan ha olika innebörder i olika 

branscher, men ett borde finnas en gemensam faktor för att på ett tydligt sätt att fastställa vad 

det begreppet har för innebörd. Vad ligger i bedömningen kring vad som klassas som ett 

arbete utfört fackmässigt, det är en fråga som kommer att diskuteras i uppsatsen med grund i 

verkliga utlåtanden från ARN (Allmänna reklamationsnämnden) och litteratur från ledande 

författare inom kontraktsrätten och konsumentjuridiken. 

 

Allmänna reklamationsnämnden är en myndighet där konsumenter kan vända sig med frågor 

rörande reklamationer. Detta är en trygghet för konsumenten. Jag har i denna uppsats tagit ut 

ett antal utlåtanden som ARN gjort kring entreprenadavtal och reklamationer för att se vad 

som sker i verkligheten och hur man i verkligheten tillämpar och tolkar reglerna om 

reklamation. 

 

Det som reglerar entreprenadavtalet innehåll och reklamationen av konsumenttjänster är 17– 

22 §§ konsumenttjänstlagen och vid entreprenader standardavtalet AB04. Uppsatsen kommer 

ha utgångspunkten i de nyss nämnda lagrummen för en diskussion. 

 

Denna uppsats har till syfte att anlägga ett perspektiv som är gynnande för både konsumenter 

och näringsidkare, men det perspektivet som primärt kommer användas är 

konsumentperspektivet. Vissa reflektioner kommer dock även ske utifrån ett näringsidkare 

perspektiv. 

 

1.1 Syfte 

 
Många i Sverige har säkerligen någon gång haft hantverkare hemma hos sig eller haft tanken 

att ändra om i sina hem. Det som sker när man anställer hantverkare eller en entreprenad är att 

man sluter då ett avtal mellan varandra och skapar ett rättsförhållande. Det som uppstår är att 

en konsument anlitar en näringsidkare för att utföra vissa tjänster hemma, tjänsterna som 

utförs beskrivs som konsumenttjänster. Jag vill med denna uppsats behandla en situation som 

många på så vis kan känna sig bekanta med. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Unnersjö, Konsumenttjänstlagen (1990:932) kommentar till 1§, Karnov. 
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Syftet med uppsatsen är att på ett övergripande sätt informera och ge konkreta exempel på 

juridiken kring konsumenttjänster i entreprenad och reklamation av fel som kan uppkomma. 

Syftet är även att fånga in läsaren och förhoppningsvis berika läsaren med kunskap inom 

området som hen inte hade sedan tidigare. Konkret är syftet att ge konsumenten en inblick i 

vad som kan ske vid eventuell reklamation av fel i entreprenader och konsumenttjänster. Fel 

kan i tjänsten uppstå på grund av brister i kravet på fackmässigheten. Begreppet är otydligt 

och kan vara problematiskt att tolka. Jag vill då även söka förtydliganden i begreppet 

fackmässigt något vidare vid entreprenader. 

 
Uppsatsen riktar sig till konsumenter först och främst varför uppsatsens uppbyggnad särskilt 

inriktas på att vara pedagogiskt upplagd för en sådan läsare. Ambitionen är att läsaren skall 

kunna läsa och förstå och lära sig något utav uppsatsen utan att ha några juridiska 

förkunskaper. Jag vill på ett enkelt sätt i inledningen ge en grundläggande bakgrund till 

konsumenttjänster och entreprenadjuridiken, sedan bygga vidare med konkreta exempel 

utifrån rättspraxis som belyser problematiken och ger exempel på tillfällen där fel uppkommit 

i entreprenaden och vilka åtgärders om kan göras gällande. Vidare kommer jag ha som syfte 

att analysera och klargöra skillnader mellan de åtgärder som finns vid fel i konsumenttjänster. 

 
 

1.2 Frågeställningar 

Som nämnt i syftet vill jag försöka få klarhet i vad begreppet fackmässighet har för betydelse 

och förtydliga reklamationsregelrna av entreprenader. De frågeställningar jag valt att behandla 

och analysera är följande. 

 
 

• Vilka krav finns det på entreprenören för en fackmässigt utfärdad 

entreprenadtjänst hos konsumenter, och är dessa krav tillräckliga? 

 

• Vilka åtgärder finns vid fel vid entreprenader i konsumenttjänstlagen och 

AB04, samt hur dessa förhåller sig till varandra? 

 

• Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med de olika åtgärder som kan 

bli aktuella vid reklamation av entreprenadtjänster hos konsumenter? 

 

1.3 Avgränsningar 

Juridiken rörande konsumenttjänster är det huvudsakliga innehållet i uppsatsen. Området är 

mycket brett och avgränsningar på området har gjorts. Jag har valt att begränsa uppsatsen till 

reklamationer av fel som uppkommit i tjänsten. En ytterligare avgränsning har gjorts, och 

reklamation aspekten kommer tas och behandlas till vad som förekommer i 

entreprenadjuridiken. Jag har även valt att avgränsa till fel som uppkommer på grund av 

bristande i kravet på fackmässighet hos entreprenören. Entreprenörens dröjsmål kommer inte 

studeras. 
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Vidare kommer uppsatsen i princip uteslutande ha ett konsumentperspektiv, då syftet med 

uppsatsen är att belysa vilka påföljder som kan åberopas när fel uppkommer på arbete hemma 

i hushåll. Andra rättsområden som är begränsande till uppsatsen huvudsakliga innehåll 

kommer att enbart presenteras grundläggande då det inte är syftet med uppsatsen. Uppsatsens 

innehåll kommer att begränsas till följder av fel i entreprenad. Lagrummen som uppsatsen 

enbart kommer behandla är de i konsumenttjänslagen rörande fel i tjänst samt bestämmelserna 

i AB04. 

 

1.4 Metod 

Metodens syfte är att förklara hur arbetet i uppsatsen har genomförts. Den metod som jag har 
valt att använda vid bearbetningen av arbetet med att besvara frågeställningarna och samla in 
information och bygga uppsatsen på är den rättsdogmatiska metoden. Rättsdogmatikens syfte 
beskrivs som att lösa ett rättsligt problem genom att applicera en rättsregel. Vid lösningen av 
problemet används en tolkning av rättskällorna, man söker då svar i lagstiftningen, förarbeten, 

litteratur och praxis.2 Ett ytterligare karaktärsdrag som rättsdogmatiken också har är att vid 
behandlingen vidhålla en transparens, presentera förhållnings modeller, samt krav på kritiskt 

förhållningssätt.3 

 
Vid användandet av den rättsdogmatiska metoden som kommer brukas i denna uppsats får 

man “tilldelat” vilket material som man kan använda för att grunda sitt arbete.4 

Utgångspunkten i rättsdogmatiken är oftast en konkret frågeställning. Att analysera det valda 

problemet kräver mycket arbete och tid, för att säkerställa dess relevans och utformning. Ett 
resultat av en utgångspunkt som inte är korrekt vald i en rättsdogmatisk analys kan få 

oväntade eller kritiserade slutsatser.5 En kort beskrivning man kan göra av rättsdogmatiken är 

att metoden utgörs av en ” rekonstruktion av rättssystem”. Metoden associeras främst med att 
den bygger på gällande rätt (de lege lata) och begräsningar skapas då genom av domstolar, 

myndigheter, lagstiftare och beslutsfattare, då det är dessa som skapar den gällande rätten. 

Enbart för att man i den rättdogmatiska metoden utgår från gällande rätt, ska inte finnas några 

hinder för att man skulle kunna även i argumentation går utanför gällande rätten. Att man 
vidgar perspektivet och tar in nya svar från andra vetenskaper för att generera bättre lösningar. 

Detta sätt att argumentera är legitimt med rättsdogmatisk metod. Metoden har även en 
funktion att bistå rättsordningen med en form av förutsägbarhet, rättssäkerhet för enskilda 

samt att fungera som ett kontrollverktyg av beslutsfattarnas agerande.6 

 
Den rättdogmatiska metoden kommer jag att använda för att försöka göra tolkningar av 

gällande rätt (de lege lata) i uppsatsen för att besvara den frågeställning jag har. Genom att 

studera lagar, förarbeten, rättsfall och litteratur sammanställa gälande rätt inom entreprenad 

juridiken och när det kommer till reklamation av fel. Frågeställningen har reviderats och 

preciserats för att enklare kunna finna rättsregler som belyser problematiken. 
 

 

 

 

 

2 Nääv, M., Zambini M (red), Juridisk metodlära, s. 21. 
3 Nääv, M., Zambini M (red), Juridisk metodlära, s. 26. 
4 Nääv, M., Zambini M (red), Juridisk metodlära, s. 22. 
5 Nääv, M., Zambini M (red), Juridisk metodlära, s. 23. 
6 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap., SvJT 2004 s. 4. 
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Metoden är också vald för att jag med hjälp av enbart den rättsdogmatiska metoden kommer 

finna de svar och material jag behöver i bland annat praxis och litteratur. Konsumenträtten är 

reglerad i lag, och för att kunna analysera den och försöka göra förtydliganden kring 

begreppet fackmässighet anser jag att den rättsdogmatiska metoden är den mest optimala. 

Metoden är optimal i detta fallet materialet jag finner fakta i för att besvara mina 

frågeställningar återfinns i rättskällorna. 

 

1.5 Material 

I denna uppsats har material inhämtats från gällande rätt, då den metod som valts är den 

rättsdogmatiska, där utgångspunkt är gällande rätt (de lege lata). Avgöranden från högsta 

domstolen används för att visa praxis på området och hur domstolen tar ställning och gör 

tolkar de gällande reglera kring reklamation av konsumenttjänster att för att kunna analyseras 

för att besvara frågeställningarna. Lagrummen som tagit med i uppsatsen är begränsade då det 

i uppsatsen enbart behandlar konumenttjänstslagens regler samt AB04. Kommentarer från 

jurister och förarbeten till konsumenttjänslagen använda för att försöka få en klarar och mer 

utförlig tolkning om vad lagens paragrafer stadgar. 

 

Litteratur som behandlar bland annat kontraktsrätt och konsumenträtt har använts, detta för att 

få en grundläggande bakgrund till rättsområdena. Artiklar publicerade i Svensk Juridisk 

Tidskrift har också tagits med i uppsatsen för att få in utlåtanden och uppfattning av 

entreprenadjurdiken och konsumenträtten från framstående personer inom juridiken. Praxis 

kommer brukas till den djupare analysdelen av hur domstolar gör tolkningar vid fel i 

entreprenader för konsumenter. 

 

I uppsatsen har beslut från ARN tagits med för att kunna belysa verkliga problem som uppstår 

som sedan en konsument har reklamerat. ARN är den främsta myndighet som behandlar 

reklamationer och deras yttranden är vägledande och de tar även hand om fler och fler 

ärenden per år, vilket gör att det jag får ut av det är information som är nyttig att analysera 

och diskutera för att besvara mina frågeställningar. Konumenttjänstslagens bestämmelser om 

reklamation kommer att genomsyra uppsatsen och även liknande bestämmelser i AB04 

parallellt. 
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1.6 Disposition 

Kapitel ett i uppsatsen beskriver arbetes tillvägagångsätt. I kapitlet finns uppsatsen syfte, 

problemformulering, val av metod och material. Kapitlet inleds med en beskrivning av 

bakgrunden till valet av ämne och vilken problematik som uppsatsen berör. 

 

Kapitel två tar sikte på de regler som är gällande vid reklamationer av konsumenttjänster. 

Dessutom i detta kapitel presenteras begreppet fackmässighet som vidare kommer beskrivas i 

resterande kapitel. Andra kapitlet kan beskrivas som en fakta-del där kapitalet består 

mestadels av fakta tagen från litteratur och artiklar som beskriver rättsläget för 

konsumenträtten och entreprenadjurdiken. 

 

I nästa kapitel, kapitel tre presenteras praxis och utlåtanden från ARN. Samtliga rättsfall är 

utvalda för att belysa olika områden inom konsumenträtten och entreprenadjurdiken för att 

sedan kunna visa hur domstolar och myndigheter i verkligen förhåller sig till gällande rätt. 

 

Kapitel fyra består av en diskussion där jag tar och väver samman det som är presenterat i 

kapitel två och kapitel tre. Diskussionen består i att söka tydlighet i begreppet fackmässighet 

och beskriva förhållandet mellan de olika åtgärderna vid reklamation av fel i 

konsumenttjänster. 

 

Avslutningsvis presenteras mina slutsatser jag gjort efter att ha skrivit detta arbetet, samt 

några egna reflektioner som jag gjort under arbetets gång. 
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KAPITEL 2 
 

 

I följande kapitel presenteras vilka funktioner avtalet har i vårt samhälle och hur avtalet binder 
konsument och näringsidkare. Kapitlet innehåller fakta om entreprenader och hur en 
entreprenör ska utföra en tjänst och vad kravet på fackmässigt utförd tjänst är. Det tydliggörs i 
kapitlet påföljderna av reklamation av tjänst enligt konsumenttjänstlagen och AB04. 

 

 

 

 
 

2.0 Grundläggande om avtalets funktioner 

En av de mest grundläggande företeelserna i vårt samhälle är avtalet. Avtal har många 

funktioner och kan vara skiftande i form och utförande. I det moderna samhället ingår vi avtal 

på daglig basis, i många fall utan att reflektera över det som när vi drar vårt kort på kassan i 

livsmedelsbutiken eller när vi kliver på bussen. Den betydelsen som avtalet har i praktiken är 

många, bland annat kan avtal vara äktenskapsförord, hyreskontrakt eller entreprenadavtal. 

 

Avtalets primära funktion i samhället är att på ett rättsligt sätt reglera rättsförhållanden mellan 

olika parter. Det vanligaste syftet som avtalet främst har är av ekonomisk natur. Avtal som 

sluts för utbyte av varor eller tjänster mot betalning i form av pengar. Betalningen kan ske 

kontant eller på kredit där köparen förbinder sig att betala säljaren vid ett senare tillfälle. 

Flertalet avtal i vår vardag är av den nyss nämnda sorten, att vi handlar i butiker, anställer 
hantverkare mm. Lagstiftningen reglerar avtalsmekanismen som sådant att hur avtal ingås 
samt vad som krävs för att parter ska vara bundna av de avtal de sluter. Speciallagstiftning 

finns för avtal av en speciell karaktär.7 

 

För att ett avtal ska slutas finns krav på att ett anbud lämnas av ena parten samt att anbud 
accepteras av medkontrahenten. I lagen om avtal (1915:218) nämns inte mer än hur avtal 

ingås och dess reglering. En granskning ska göras av båda parternas förklaring separat för att 
se om de överens stämmer och om avtal har slutits. En accept kan vara i form av ett enkelt 

“ja”, löften kan även fungera som anbud, om de riktats mot en adressat. Avtalet har inte 

slutits förrän anbudet är accepterat och ett anbud kan ha många möjliga utformningar.8 En 
ytterligare funktion som avtalet har är att det pekar ut vilka som är parter i avtalet och skapar 

ett rättsförhållande mellan dem. När parter har ingått detta rättsligaförhållandet tillstyrker sig 
parterna att prestationer utfästs mot varandra för en mot prestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Adlercreutz, A., Gorton, L., Lindell. Frantz, E., Avtalsrätt 1, s 18. 

 
8 Persson, Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (1915:218) kommentar till 

1§, Karnov. 
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Tryggheten med avtalets funktion är att det väcker tillit hos medkontrahenten då till exempel 

betalning ska ske på kredit eller om prestationerna ska utföras vid olika tidpunkter. Avtalet är 

bindande för parterna och rättsligt sanktionerade, utan att detta framgår i avtalet. 

Konsekvensen av att avtal är rättsligt sanktionerade är att domstolar och andra myndigheter 
har som uppgift att försäkra och framtvinga parter om att fullfölja sin del av avtalet och även 

ersätta den skada som potentiellt kan uppstå vid ett avtalsbrott.9 

 

 

2.1 Entreprenad 

 
Begreppet entreprenad kan ha ett flertal olika betydelser. Ramberg beskriver det som en: 

 

”En tjänst som innebär att en part (beställaren) låter den andra parten (entreprenören) 

uppföra ett nytt objekt (tex en byggnad eller ett fartyg) eller utföra arbete på en befintlig sak 

(tex bilreparation, väganläggning, städning, byggnadsrenoveringar eller tillbyggnation). ” 

 

En konsument kan vara den part som anlitar en byggnadsentreprenad för att utföra 
ombyggnationer eller renoveringar i sitt eget hem. Det existerar en problematik kring 

beställarens krav på utförandet av tjänsten, det kan vara svårt att på ett tydligt sätt meddela 
sina önskemål. Ytterligare svårigheter kan vid entreprenader vara att beställare under tiden 

som tjänsten utförs, vilken ofta är ganska lång, kan komma med nya idéer eller ändra 
befintliga planeringar. Sammantaget är det svårt att innan definiera ett omfång hur stora 

kostnaderna kommer bli för beställaren samt hur lång tid arbete kommer kräva. Kostnaderna 
är dock viktiga på ett tidigt stadium i planeringen vara överens om för att kunna planera 

tidsmässigt.10 Vid anlitande av entreprenader är det ganska vanligt med att beloppen kan rusa 

iväg och bli stora. 

 

Det är inte ovanligt att det finns fler avtalsparter vid entreprenader. Beställaren är i många fall 

ensam avtalspart men på entreprenadsidan kan finnas flertalet underleverantörer som bland 

annat arkitekter, VVS, elektriker med flera. Underleverantörerna är avtalsparter som slutit 

avtal med entreprenören om leverans av varor och material. Svårigheter kring samordningen 

av dessa alla involverade kan vara komplext eftersom det när vissa parter behöver kunna 

påbörja och utföra sitt uppdrag korrekt kan krävas att tidigare parter gjort viss del av sitt 

arbete och förseningar i arbete påverkar den viktiga tidsaspekt som finns. Den som ytterst 

drabbas av konsekvenserna är beställaren. Om man önskar få en lite mer samordning i 

entreprenadförhållandet, eller om konsumenten har som tanke att kontraktera flera 

entreprenader kan privatpersonen till alternativ anlita en totalentreprenad för att en 

företagspart ska ansvara för samordningen mellan de olika delarna i entreprenaden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Adlercreutz, A., Gorton, L., Lindell. Frantz, E., Avtalsrätt 1, ss 28 
10 Ramberg, C., Kontraktsrätten – En introduktion, s. 33. 
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Det som kännetecknar en totalentreprenad är att beställaren enbart har kontakt med en 

avtalspart istället för att vara bunden till flera parter. Totalentreprenören är då den som i sin 

tur som har avtal med underleverantörer osv. Detta är förekommande vid mer avancerade 
omständigheter och vid större arbeten. Generalentreprenad är en annan form av entreprenad, 

den skiljer sig mot totalentreprenad så att här är det beställaren som står för projektering som i 
sin tur träffar avtal med en huvudentreprenör. Denna form är vanligare vid mindre 

komplicerade entreprenader.11
 

 

2.2 Gällande rätt 

Vid entreprenader är inte köplagen (1990:931) eller konsumentköplagen (1990:932) 

tillämpliga då det handlar om ett arbete som utförs, vilket är en tjänst. Köplagen eller 

konsumentköplagen är enbart tillämplig på kommersiella köp och inte tjänster. Köplagens 
generella tillämpningsområde är köp av lös egendom. Detta regleras i 1 § köplagen. Det 

saknas dock i lagtexten en definition av begreppet köp, men det kan anses definieras som en 

överlåtelse av äganderätt mot ett vederlag i pengar.12 Konsumentköp faller utanför köplagens 
tillämpningsområde detta går att utläsas av 4 § köplagen. Syftet med detta är att säkerställa att 

de tvingande reglerna i konsumentköplagen efterföljs och tillämpas. Regeln medför att 
köplagen inte överhuvudtaget inte är tillämpningsbar på konsumentköp och 

konsumentköplagen anses vara heltäckande på det området.13
 

 

Syftet med konsumenttjänstlagen är först och främst att skapa en samlad lagreglering av 
tjänster och av praktiskt och ekonomisk betydelse stärka konsumenters position på 

entreprenad och servicemarknaden då näringsidkarna vanligtvis har en överlägsen position. 

Tillämpningsområdet av lagen är av tjänster av viss karaktär som en näringsidkare i sin 
verksamhet utför åt konsumenter. Lagen omfattar rättsförhållandet mellan näringsidkare som 

uppdragstagare och konsumenten som uppdragsgivare och motsvarar i princip vad som är 
gällande enligt annan konsumentlagstiftning. En konsument är en enskild fysisk person som i 

huvudsak agerar som en privatperson. Tjänsten som en näringsidkare utför åt en konsument 
ska ha en liknande precisering som konsument begreppet, att tjänsten ska i huvudsak vara för 

enskilt ändamål. Lagen är även gällande för tjänster som är avsedda för annat ändamål än att 

vara enskilt, till exempel för en näringsverksamhet.14
 

 
I 1§ 2–3 pt gäller lagen konsumenttjänster som avser arbete på fast egendom eller lös 
egendom. Uttrycket “arbete på” medför att det ska vara klart en fråga om fysiskt arbete som 

ska resultera i ett fysiskt resultat på föremålet för tjänsten. Metoden för det fysiska arbetet 

saknar betydelse i lagens mening.15 Tjänster beträffande allt från avancerade hanverktjänster 
till enkla maskinellt utförda arbeten faller då in under lagens tillämpningsområde. Vanliga 

tjänster som hör till arbete på fast respektive lös egendom är ändringar, reparationer, 

installationer och tillverkningsarbeten. Vidare hör även olika rengöringsarbeten såsom 
städning och tvättning av kläder. Det saknas betydelse för lagens tillämpning om saken 

arbetet utförs på är fast eller lös, dessutom har arbetets omfattning ingen betydelse om lagens 

tillämpning.16
 

 

11 Ramberg, C., Kontraktsrätten – En introduktion, s. 33. 
12 Munukka, Köplagen (1990:931) kommentaren till 1§, Karnov. 
13 Munukka, Köplagen (1990:931) kommentaren till 4§, Karnov. 
14 Prop 1984/85:110 s. 139. 
15 Prop 1984/85:110 s 142 
16 Prop 1984/85:110 s. 143. 
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Den lagstiftning som då är gällande är konsumenttjänstlagen och den är även tvingande till 

förmån för konsumenter. Med bakgrund till att det ofta är mycket stora belopp det rör sig om 

kring entreprenader har det inom branschen etablerats flertalet standardavtal. AB04 får anses 

vara det mest välkända standardavtalet som är under ständig revidering av representanter från 

bägge sidor av entreprenadförhållandet. Det kan förekomma köp i samband med 

entreprenaden avseende leveranser av varor eller material av andra leverantörer. Dessa 

kommersiella köpeavtal är reglerade i köpslagen, dock kan det förekomma att köpeavtalet ofta 

flyter ihop med entreprenadavtalet. 

 

Bestämmelserna i AB04 är utformade med utgångspunkt i delad entreprenad, där 

avtalsförhållandet mellan entreprenör och beställare är direkt. Tillämpningsområdet omfattar 
även generalentreprenader där en ensam entreprenör svara för hela produktionen inför 

beställaren. AB04 bygger på att det ska finnas en fin balans mellan skyldigheter och 

rättigheter parterna emellan och syftar till en ekonomisk optimal riskfördelning. Det bör 

således undvikas att göra stora inskränkningar och förändringar av bestämmelserna.17
 

 

2.3 Fel i tjänst 

Det färdigställda arbetet stämma överens med vad som är avtalat. Vid avtalets ingående ska 

de ritningar och instruktioner som lämnats samt övriga uppgifter överensstämma med 

resultatet. Resultatet ska även överensstämma med 10 § Konsumenttjänstlagen: 

 
”Tjänsten skall vidare anses felaktig, om resultatet avviker från sådana uppgifter av betydelse 

för bedömningen av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som kan antas ha inverkat 

på avtalet och som i samband med avtalets ingående eller annars vidmarknadsföring har 

lämnats 

 

 1. av näringsidkaren, 

 2. av någon annan näringsidkare eller av en branschförening eller liknande   

organisation för näringsidkarens räkning, eller 

 3. av en leverantör av material till tjänsten eller av någon annan i tidigare led. 

 

Första stycket gäller inte i fråga om uppgifter som i tid har rättats på ett tydligt sätt och inte 

heller om näringsidkaren varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna.” 

 
Vid de situationer där instruktionerna är bristande eller om uppgifter till entreprenören är 

ofullständiga eller ospecificerade tvingas man att bilda en uppfattning om vilken standard som 
privatpersonen kan kräva med hjälp av avtalstolkning. Allmänt kan beställaren kräva att 

arbetet utförs fackmässigt, det vill säga i enlighet med konsumenttjänstlagen, standardavtalet 

AB04 och avtalsrättsliga principer. Det finns utarbetat regler kring vad fackmässighet konkret 

är på vissa områden.18
 

 

 

 

 

 

 

17 Förord till AB04 
18 Ramberg, C., Kontraktstyper s. 75. 



19 Ramberg, C., Kontraktstyper s. 76. 
20 SOU 2014:47 ss. 61–62. 
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Fackmässigheten innebär också att den som utför arbetet ska ha den kunskap som krävs för 

arbetet. Bedömningen om eventuella fel och bristningar vid entreprenaden görs vanligtvis när 

arbetet är slutfört. Vid större entreprenader är det sedvanligt att man utför en formell 
slutbesiktning, beställaren tillhandahåller då en kontrollant som gör en jämförelse mellan 

resultatet och instruktioner samt lagar och regler.19
 

 

Påträffas fel vid besiktningen ska de protokollföras och antecknas ned, samt meddelas till 

entreprenören för att åtgärda felet eller felen. Fel som påträffas inom en sexmånadersperiod 

efter slutbesiktningen får beställaren åberopa som fel med villkor att det felet borde ha 

upptäckts vid slutbesiktningen. Fel som anses vara väsentliga får åberopas som fel inom en 18 

månadsperiod. Därefter får enbart dolda fel göras gällande. Eventuella reklamationer ska ske 

till entreprenören av fel som påträffas. Om reklamationen sker inom en tvåmånadersperiod 

från då felet upptäcks ska det ha ansetts ha reklamerats i tid, konsekvensen av att inte 

reklamera är att konsumenten inte kan åberopa felet. Fel som konsumenten upptäcker 

rekommenderas att reklameras omgående för att minska eventuella merkostnader för 

entreprenören att åtgärda felet. För fel som reklameras av beställaren som inte görs i ett tidigt 

skede kan konsumenten bli ersättningsskyldig för eventuella merkostnader som entreprenören 

får om felet inte åberopades omedelbart vid upptäckten. Konsumenten förlorar då inte rätten 

att göra felet gällande utan får betala en ersättningskostnad istället. 

 

Allmänna reklamationsnämnden är en verksamhet som påbörjades sent 1960 tal. Till en 

början var nämnden knuten till statens konsumentråd, men vid 1973 övergick 

huvudmannaskapet till konsumentverket. Allmänna reklamationsnämnden blev en fristående 

myndighet år 1981. Områden som ARN bedrivit verksamhet på har varit densamma sedan 

starten men flertalet kompetensområden har under åren utvidgats. Inledningsvis var 

verksamheten uppdelad i fem avdelningar och idag är verksamheten indelad i tretton delar och 

ARN prövar tvister inom flera olika områden. Allmänna reklamationsnämndens uppdrag 

består i huvudsak på att pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare på konsumentens 

begäran. Vid en sådan tvist ska allmänna reklamationsnämnden som resultat lämna en 

rekommendation på lösning av tvisten. Rekommendationer från allmänna 

reklamationsnämnden har som syfte att ge parterna en lösning på tvisten. Tvisterna mellan 

konsument och näringsidkare som verksamheten främst omfattar är rörande en vara eller 

tjänst eller liknande. I allmänna reklamationsnämndens uppgifter ingår även att på begäran av 

domstol yttra sig i konsumenttvister samt sprida information till konsumenter och 

näringsidkare om gällande rätt utifrån praxis.20
 



22  Ryberg, J., Råd och Rön, Du får vad du betalar för, 2019-05-02. 
23  Ryberg, J., Råd och Rön, Du får vad du betalar för, 2019-05-02. 
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Allmänna reklamationsnämnden ger ut rekommendationer rörande konsumenttvister mellan 

konsument och näringsidkare. Konsumenttidningen Råd & Rön som utges av organisationen 

Sveriges Konsumenter för en uppföljning av nämndens avgöranden och gör en lista på 

näringsidkare som inte följt rekommendationerna. Namnet på listan är “Svarta listan” och 

publiceras två gånger per år. Listan publiceras med grund i egna uppföljningar och 

avgöranden från ARN. Uppföljningarna som Råd & Rön gör består i en kontakt med 

näringsidkaren och konsumenten och frågar om näringsidkaren hållit sig till allmänna 

reklamationsnämndens beslut. Vid dessa kontakter informeras näringsidkaren om att Råd & 

Rön avser att addera näringsidkarens namn till den “Svarta listan”. När Råd & Rön gör dessa 

kontakter med näringsidkare och informerar om den “Svarta listan” väljer flera näringsidkare 

att följa rekommendationerna från allmänna reklamationsnämnden. Enligt Råd & Rön brukar 

de näringsidkare som följer rekonditionera öka med fem till sju procent till följd av kontakten 

mellan tidningen och näringsidkaren. Uppskattat är det ca 80 procent av allmänna 

reklamationsnämndens rekommendationer som följs av näringsidkaren.21
 

 

Svarta listan är en lista där företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens 

utlåtanden hamnar. Majoriteten av de företag som finns med på den ”svarta listan” är företag 

inom kategorierna motor och hantverkare. Det är även dessa typer av företag som år efter år 

står för stora delar av konsumentklagomål hos Konsumentverket. I dagsläget finns drygt 100 

bygg och hantverksföretag på den ”svarta listan”. Sammanlagt ska dessa företag ge ut 

ersättning till kunderna med ett samlat belopp på drygt 3 200 000 kr. Det visas även stora 

skillnader mellan ärendena som hamnat hos ARN angående dessa byggbolag. Allt från små 

fel med dåligt renoverade kök luckor där en ersättning kan röra sig om några tusenlappar till 

hela renoveringar av hus där resultatet är behäftat med fel. I dessa fall rör det sig om betydligt 

större summor än enstaka tusenlappar. Golvbranschens VD Johan Aspelin beklagar att det 

finns hantverkare som agerar oseriöst och att det blir verkningar på hela branschen. Han 

menar på det faktum att det är provocerande för riktigt seriösa företag och entreprenörer som 

gör ett bra jobb står i skuggan av det att bilden av branschen är negativ och att branschen 

fungerar mycket dåligt. 22
 

 

Johan Aspelin framhåller vidare att han trots detta inte kan tvinga företag som inte är med i 
branschorganisationen att utföra godkända tjänster. Som följd av detta hoppas han kunna 

skapa ett alternativ för konsumenterna som är mer seriöst som kanske har en högre prislapp 

men att kunden ska välja de seriösa företagen före de oseriösa. De företag som är medlemmar 
i en branschorganisation är bundna genom avtal att följa allmänna reklamationsnämndens 

utslag. Om det skulle komma fram att ett företag inte följt allmänna reklamationsnämndens 
utslag utesluts företagen från organisationen. En bidragande faktor till att det ofta uppkommer 

konflikter mellan entreprenör och konsument tror Johan Aspelin beror på det faktum att det i 
vissa fall finns en avsaknad av skriftliga dokument och avtal över vad parterna kommit 

överens om hur och vad tjänsten utgör. 23
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 SOU 2014:47 ss. 361–362. 



27 Arvidsson, N, Samuelsson, P., Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument, s. 110. 
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2.4 Utförande av tjänst 

I konsumenttjänstlagen finns regleringen om hur en entreprenad ska utföras korrekt. 

 

4 § 

Näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt. Han skall vidare med tillbörlig omsorg ta 

till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs 

och är möjligt. Om inte annat får anses avtalat, ingår det i tjänsten att näringsidkaren skall 

tillhandahålla behövligt material 

 

Det finns en liknande bestämmelse i AB 04 2 kap 1 § som stadgar att entreprenören ska utföra 

arbetet i överensstämmelse med handlingarna om entreprenaden samt att lämna en 

kvalitetsangivelse, och i de avseenden den inte lämnats ska arbetet i klass överensstämma 

med resten av entreprenaden. Arbetet ska också utföras fackmässigt. Bedömningen om att 

tjänsten ska utföras på ett fackmässigt sätt får grundas i objektivitet, bedömningen ska även 

grundas i anvisningar och beskrivningar från branscherna för respektive yrke. 

Fackmässighet genomsyrar samtliga moment i entreprenaden, från planering i tidigt stadium 

till slutresultatet.24 Entreprenören ska vara lojal mot konsumenten och visa sin yrkeskunskap. 
Entreprenören ska kunna ställa olika alternativ för entreprenadens utförande för olika priser, 

samt ge kritik och synpunkter på konsumentens förslag till utförandet av tjänsten.25
 

 

Om tjänsten avviker från vad som är fackmässigt kan tjänsten bli behäftad med fel enligt 9 § 

konsumenttjänstlagen. Kravet på fackmässighet är enbart ett minimikrav för prestationen. 

Tjänsten kan även om den utfört på ett fackmässigt sätt vara felaktig, med bakgrund inte till 
utförandet, utan att resultatet inte överensstämmer med vad konsumenten hade för 
förväntningar. För att en tjänst ska vara felfri är det ett nödvändigt krav på fackmässighet men 

i vissa fall inte tillräckligt.26
 

 

Det är inte sällan komplicerat att finna vad sedvanorna och fackmässigheten kräver av 
näringsidkaren vid utförandet av tjänsten. Sedvanor kan vara mer eller mindre utförliga, det 

vill säga att det kan uppkomma frågor rörande fackmässigheten där rådande sedvänjor inte ger 
tydlig information. Vid sådana situationer är det fortfarande oklart kring vad fackmässigt 

utförande tjänst är, man får tillämpa den professions studerande huruvida tjänsten är 

fackmässig eller inte.27
 

 

Kravet på fackmässighet är inte enbart kopplat med resultatet av entreprenaden. Betydelsen är 

mer övergripande, kravet på fackmässighet ska även finnas i bland annat planeringen, 

utförandet, valet av material och dess kvalitet. Priset på det anskaffade materialet ska även 

utföras fackmässigt. Grunden för fel i 9 § konsumenttjänstlagen, tar enbart sikte på kravet om 

fackmässighet i det fysiska resultatet. Resterande moment är inte sanktionerade med 

påföljderna med fel. Utförandets innebörd är först och främst reglerat i avtalet. 
 

 

 

 

 
 

24 Unnersjö, Konsumenttjänstlagen (1990:932) kommentar till 4§, Karnov. 
25  Unnersjö, Konsumenttjänstlagen (1990:932) kommentar till 4§, Karnov. 
26 Arvidsson, N, Samuelsson, P., Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument, s. 109. 



31 Arvidsson, N, Samuelsson, P., Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument, ss. 117–118. 
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Kravet på fackmässighet gäller enbart vad som är bestämt om tjänsten i avtalet. Om avtalet 
avser att måla en fasad utan att göra en underbehandling som anses sedvanlig. Avtalet är då i 
strid med vad som anses fackmässigt, men om arbetet utförs enligt avtalet, vilket medför att 

åsidosätta sedvänjor i arbetet, strider inte det mot kravet på fackmässighet.28
 

Avtalet mellan konsumenten och näringsidkaren kan inte avtala bort fackmässigheten, dock 

kan man göra inskränkningar i dess omfång. Om det vid avtalets bildade parterna 

överenskommer att vid till exempel en ommålning avtalar om att någon grundbehandling inte 

ska ske, kan inte avsaknaden av undermålning tas med i bedömningen av bristande 

fackmässighet. Omsorgsplikten som näringsidkaren har i förhållande till konsumenten 

regleras också i 4 § konsumenttjänstlagen. Näringsidkarens ska ta tillvara på intressen hos 

konsumenten i så lång utsträckning det är möjligt. Det saknas en skarp avgränsning mellan 

kravet på fackmässighet och omsorgsplikten. Handlingar och avvikelser i tjänsten kan både 

vara i strid med omsorgsplikten samt fackmässigheten. Båda är sanktionerade genom 

felreglerna. Konsumenten antas inte ha den kunskap eller erfarenhet som en näringsidkare har 

kring specifika områden, hen har då anledning lita på att näringsidkaren har det som krävs för 

att göra bedömningar i tjänsten.29
 

 

Det är entreprenören som normalt ska stå för materialet till tjänsten. Om inte annat är avtalat 
mellan parterna. Kvaliteten av materialet som entreprenören tillhandahåller regleras av 

fackmässigheten och omsorgsplikten entreprenören har mot konsumenten. Utgångspunkten 
när det är näringsidkaren som tillhandahåller materialet är dock att det står i strid med kravet 

på fackmässighet. Vad detta har för betydelse beror på vad syftet är med tjänsten. Parterna 
kan som nämnts tidigare inskränka i kravet på fackmässighet, detta medför att parterna om de 

är överens kan inskränka på kvaliteten på materialet i tjänsten. Kvaliteten på materialet kan då 
vara sämre men ändå inte strida på kravet på fackmässighet. När sådana avtal kan vara 

aktuella inträder näringsidkarens avrådningsplikt enligt 6 § Konsumenttjänstlagen, att 

näringsidkaren utförligt ska avråda konsumenten för att inte riskera förlora sin rätt till 

ersättning. 30
 

 
Är konsumenten fast vid sitt beslut efter det att näringsidkaren avrått avtalets innehåll, kan 

näringsidkaren förhålla sig till det. Dock bör näringsidkaren bevisa att hen har avrått 

konsumenten och att konsumenten trots detta velat att tjänsten ska utföras. Åsidosätter sig 
näringsidkaren att avråda konsumenten sådana avtal om sämre kvalitet på material, kan det 

medföra att hela tjänsten kan anses felaktig.31
 

Okunskap är också en del som påverkar antalet konflikter mellan konsument och 

näringsidkare, att tvister kan uppstå när näringsidkare inte har kunskap och förstår vad det gör 

och utför ett dåligt arbete och att näringsidkaren inte vet hur felet uppkommit. Det kan även 

bero på okunskap hos konsumenten, att konsumenten inte har verkliga förväntningar på 

tjänsten. Vissa konsumenter kan ha förväntningar att arbetet kan utföras som det ser ut på tv 

där hela hus renoveras på mindre än en vecka. Ett exempel är Extreme Home Makeover, 

vilket ger fel förväntningar för vad en konsument kan förvänta sig vad en entreprenör kan 

åstadkomma i verkligheten. Catharina Elmsäter-Svärd som är VD för Sveriges Byggindustrier 

menar också på att byggprogram kan ge orealistiska förväntningar för konsumenterna. 
 

 

 
28 Arvidsson, N, Samuelsson, P., Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument, s. 112. 
29 Arvidsson, N, Samuelsson, P., Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument, s. 114. 
30 Arvidsson, N, Samuelsson, P., Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument, ss. 117–118. 
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Hon har själv kollat på flera program som går på SVT och TV4 och konstaterar att de är 

charmiga men samtidigt ger en förenklad bild av renoveringar av hus. Det som visas på tv är 

hur lätt allting är och att man tar in folk på arbetsplatsen på ett sådant sätt som inte skulle vara 
lagligt om det var verklighet. För att minska missförstånd och att tvister uppkommer på grund 

av okunskap planerar Sveriges Byggindustrier att hjälpa konsumenter att informera om vilka 
frågor som konsumenter bör ställa till entreprenören vid ingående av avtal. Catharina 

konstaterar även att många företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier inte vill 

arbeta mot en konsument då de tycker att det är svårt och krångligt.32
 

 

 
”Det är kontraproduktivt när seriösa företag känner att de inte vill jobba mot konsumenter 

eftersom de göder förutsättningarna för de företag som inte vill vara organiserade.” 

-Catharina Elmsäter-Svärd 

 

 
Det finns verktyg som Villaägarnas Riksförbund och Konsumentverket samt Sveriges 
Byggindustrier tagit fram för att användas av konsumenter. Det är i form av en checklista att 

gå igenom innan entreprenadavtalets sluts mellan parterna.33
 

 

 

2.5 Avhjälpande enligt Konsumenttjänslagen 

 
En konsument som har anlitat en entreprenad och uppmärksammar att det föreligger ett fel 
kan kräva prisavdrag, avhjälpande och eventuellt hävning av avtalet och skadestånd. Vid 

avhjälpande av fel är det entreprenörer som står för kostnaderna för att åtgärda felet.34 

Konsumenten ska vara fri från att lägga ut ytterligare kostnader vid avhjälpandet. Undantaget 
för detta är kostnader om felet beror på en olyckshändelse, eller en jämnförig händelse, samt 

kostnader för arbetet om det skulle utföras felfritt.35
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Ryberg, J., Råd och Rön, Du får vad du betalar för, 2019-05-02. 
33 Ryberg, J., Råd och Rön, Du får vad du betalar för, 2019-05-02. 
34 Ramberg, C., Kontraktstyper s. 78. 
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Avhjälpande av fel i tjänst stadgas i 20 § konsumenttjänstlagen. Följande stadgas i 20 § 

konsumenttjänstlagen: 

 

”Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför 

olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets 

betydelse för konsumenten. 

 

Även om konsumenten inte kräver det får näringsidkaren avhjälpa felet, om han efter det att 

reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta och 

konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. 

Avhjälpande skall ske inom skälig tid efter det att konsumenten har gett näringsidkaren 

tillfälle till det. 

 

Avhjälpande skall ske utan kostnad för konsumenten. Detta gäller dock inte kostnader som 

skulle ha uppkommit även om tjänsten hade utförts felfritt eller, om felet beror på en 

olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, kostnader för att ersätta material som 

konsumenten enligt avtalet om tjänsten har tillhandahållit och bekostat.” 

 
Avhjälpande av fel är det primära följden av eventuella fel. Det kan ske vissa undantag för 
avhjälpande, vid fel som är av en mindre karaktär kan entreprenören göra avsteg från 

skyldigheten att avhjälpa fel då det skulle vara oskäligt med hänsyn till kopplade kostnader. 

Beställaren ska först och främst rikta sig till original entreprenören för avhjälpande av felet, så 

att denne själv kan rätta till felet.36 Vid påföljder av fel i tjänst finns en undantagsregel. 

Regeln bygger på att det görs en avvägning mellan intressen hos parterna. Betydelsen av felet 

ska avvägas emot de olägenheter och kostnader som ett åtgärdande skulle kosta för 
näringsidkaren. För näringsidkaren betyder det naturligtvis att genom förbättring och vidare 

arbete på en tjänst påföra ytterligare kostnader. För att näringsidkaren med grund i 
undantagsregeln ska vara fri från att avhjälpa felet krävs ett markant missförhållande mellan 

uppoffringar som näringsidkaren kan krävas göra och felets betydelse för konsumenten.37
 

 

Vid tillämpning av undantagsregeln får konsumenten istället utnyttja andra påföljder. 

Förutsättningen vid entreprenad är att prestationen utförs felfritt. Näringsidkaren är i 

normalfallen skyldig att åtgärda fel som konsumenten påträffar. 

 

Konsumentens intressen är det som i första hand ska vara vägande i bedömningen om skälig 
tid vid avhjälpande. Vid bedömning om skälig tid ska även yttre omständigheter som ligger 
utanför de båda parternas påverkan likt ”force majeure” tas med. Det kan röra sig om 
väderförhållanden som är extrema eller strejker mm. Vid avhjälpandet ska konsumenten 

enbart acceptera två försök av näringsidkaren att åtgärda ett fel.38 Näringsidkaren har en 
vidare rätt att undvika andra påföljder och begränsa vissa påföljder genom att avhjälpa felet. 
Denna rättighet kan näringsidkaren aktualisera genom att förbehålla sig rätten att åtgärda 

eventuella fel genom att stadga detta i avtalsvillkoren för entreprenaden.39
 

 

 

 

 

 
 

36 Hellner, J., Hager, R., H. Persson, A. Speciell avtalsrätt 2 – Kontraktsrätt s. 148. 
37 Prop. 1984/85:110 s. 228. 
38 Unnersjö, Konsumenttjänstlagen (1990:932) kommentar till 20§, Karnov. 
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Konsumenten har rätt att avvisa erbjudande av näringsidkaren att avhjälpa fel. Konsumenten 

ska då ha en grund av särskilda skäl, att näringsidkaren visat brister och allvarlig oskicklighet 

vid utförandet av tjänsten. Hur näringsidkaren har uppträtt gent emot konsumenten kan också 
vara skäl för avvisning av erbjudandet. Konsumenten ska också visa att hen med fog inte har 

vidare förtroende för entreprenören rörande dennes kompetens eller person för att göra 
avvisandet gällande. Ett sådant särskilt skäl kan vara att näringsidkaren uppträder och arbetar 

på ett sätt som gör det troligt att avhjälpandet inte kommer ske inom skälig tid. Ur ett 
konsumentperspektiv kan det inte vara godtagbart att vid avhjälpande av ett och samma fel 

entreprenören gör flertalet försök. Konsumenten kan vägra fortsatta försök till åtgärdande om 
de vid upprepade tillfällen blir misslyckade. Två försök får anses acceptabelt. Vid frågor om 

flera fel kan konsumenten godkänna fler försök till avhjälpning än två.40
 

 

2.6 Prisavdrag enligt Konsumenttjänslagen 

Konsumenten kan göra gällande prisavdrag vid eventuella fel i tjänst enligt 21§ 1st 

konsumenttjänslagen: 

 

”Avhjälps inte felet enligt vad som sägs i 20 §, får konsumenten göra avdrag på priset.” 

 
Om fel i tjänsten föreligger men entreprenören vägrar eller gjort tillräckliga försök att 
avhjälpa felet men misslyckat kan beställaren kräva prisavdrag på tjänsten. Avdraget på priset 

ska beräknas med hjälp av den proportionella metoden.41
 

 

Den proportionella metoden finns lagfäst i jordabalken. Metoden belyser hur storleken på 

avdrag för fel i fastighet eller tjänst i detta fall ska vara. Beställaren får då ett avdrag på 

köpeskillingen som hen betalar för tjänsten. Metoden för bedömningen av prisavdrag är ofta 
mycket svår att tillämpa i verkligheten och bedömningen blir mer skönsmässig. Regeln 

innebär att värdet inte påverkas beroende på vilken tidpunkt som felet upptäcktes utan enbart 

om det fanns vid tillträdet.42
 

 

Prisavdraget ska beräknas till beloppet av vilket värde det skulle vara att avhjälpa felet. Vid 

fel som skulle innebära oskäliga stora betydelse för näringsidkaren på grund av kostnaden att 

avhjälpa felet, får beräkning ta utgång i storleken på felets betydelse för konsumenten. 

Vanligtvis handlar det om små fel som kräver större ingrepp för att fixa till. 

 

Det är fortfarande oklart om denna beräkningsmodell är tillämpningsbar på kommersiella 

entreprenader. I AB04 stadgas att avdraget på priset ska svara oberoende av 

avhjälpningskostnader. Vid prisavdrag som följd vid fel saknas helt betydelse för anledningen 

till att avhjälpande inte aktualiserats. Personerna i frågan har kanske intentioner att inte 

utnyttja sin rätt till avhjälpande. 
 

 

 

 

 

 

 

40 Prop. 1984/85:110 s. 232. 
41 Hellner, J., Hager, R., H. Persson, A. Speciell avtalsrätt 2 – Kontraktsrätt s. 149. 
42 Hellner, J., Hager, R., H. Persson, A. Speciell avtalsrätt 2 – Kontraktsrätt s. 67. 
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Konsumenten har även rätt att avvisa eventuella erbjudanden om avhjälpande, eller att 

avhjälpande från näringsidkaren inte skett inom skälig tid. Hävning och prisavdrag blir 

aktuellt även i de fallen då entreprenören enbart delvis har lyckats att avhjälpa felet men gjort 
ett försök. Karaktären på felet behöver inte vara stor, utan även fel som är ”obetydliga” ger 

rätt till prisavdrag.43
 

 
Först ska prisavdraget täcka eventuella kostnader som beställaren har för att avhjälpa felet. 
Till dessa kostnader tillhör även transportkostnader, resekostnader och materialkostnader. 

Konsumenten ska även ha täckning för övriga kostnader som kan uppkomma.44 Konsumenten 
har också rätt till ersättning för eventuell förlorad arbetsförtjänst och nödvändiga kostnader i 

samband med avhjälpandet i övrigt.45
 

 

Beräkningen av prisavdraget ska göras utifrån vad det skulle ha kostat konsumenten att 

åtgärda felet på det minst kostnadskrävande sättet som man med under omständigheterna kan 
acceptera. Beräkningen grundar sig på att konsumenten vid denna tidpunkt vänder sig till en 

fackman i området belägen närmast konsumenten. Vid dessa skeden tas inte hänsyn till 
resekostnader eller transportkostnader, vilka tar enbart med i beräkning för fackman som har 

sin verksamhet långt från platsen.46
 

 

2.7 Hävning enligt Konsumenttjänstlagen 

Konsumenten har även rätten att vid fel i tjänst att häva avtalet med näringsidkaren enligt 21§ 

2–4 st. konsumenttjänslagen. Följande stadgas i 21§ 2–4 st. konsumenttjänstlagen: 

 

”Om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta, 

får konsumenten i stället häva avtalet. Detsamma gäller, om tjänsten har utförts i strid mot 

förbud enligt 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451). 

 

Har tjänsten utförts till en del och finns det starka skäl att anta att den inte kommer att 

fullföljas utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten får denne häva avtalet beträffande 

återstående del. Är felet sådant att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och 

näringsidkaren insett eller bort inse detta eller utförs tjänsten i strid mot förbud enligt 27 

§ produktsäkerhetslagen får konsumenten i stället häva avtalet i dess helhet. 

 

Om det redan innan tjänsten har påbörjats finns starka skäl att anta att den inte kommer att 

utföras utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten, får denne häva avtalet.” 

 

För att häva entreprenadavtal krävs att kontraktsbrottet är väsentligt. Det ska handla om fel av 

en större karaktär som gör att beställaren inte kan bruka sitt slutgiltiga objekt. Hävning av 

entreprenadavtal sker normalt endast med verkan för framtiden. Entreprenören har rätt till den 

ersättning som utfördes i tjänsten innan hävningen skedde. Eventuellt skadestånd kan minska 

ersättningen till entreprenören. Utöver det får inte entreprenören någon vidare betalning från 

konsumenten, då entreprenören inte får utföra återstående del av arbetet. 

 

43  Prop. 1984/85:110 s. 237. 
44  Prop. 1984/85:110 s. 241. 
45 Unnersjö, Konsumenttjänstlagen (1990:932) kommentar till 22§, Karnov. 
46 Prop. 1984/85:110 s. 241. 

https://pro-karnovgroup-se.bibproxy.kau.se/document/abs/SFS2004-0451_K0_P27?src=document
https://pro-karnovgroup-se.bibproxy.kau.se/document/abs/SFS2004-0451_K0_P27?src=document
https://pro-karnovgroup-se.bibproxy.kau.se/document/abs/SFS2004-0451_K0_P27?src=document
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För konsumenter som har avtalat fast räkning för entreprenaden ska i ett första skede hela 

kostnaden för arbetet betalas, sedan göra minskning med vad det skulle kosta konsumenten att 

fullfölja den återstående delen av arbetet.47 Hävning är vanligast förekommande med verkan 

för framtiden, vid anteciperat kontraktsbrott. Det vill säga när beställaren med stor 
sannolikhet kan konstatera att arbetet som entreprenören utför redan innan det är slutför kan 

konstatera att det löper stor risk att förseningar kan uppstå eller grova kvalitets avvikelser. 
Vad som utgör anteciperat fel fastställs i AB04 8 kap 1§.48

 

 
När det kommer till vad näringsidkaren har rätt att få åter efter en hävning är det enbart rätten 
till en begränsad utsträckning av det material som hen har tillhandahållit. Arbetet som redan 

är utfört är omöjligt att återta.49 Om det inte kan ske utan att konsumenten åsamkas 

olägenheter eller kostnader av betydelse.50
 

 

Konsumenten bör alltid ha rätt att häva entreprenadavtal som är om tjänsten är felaktig och 

strider emot 4 § marknadsföringslagen. Dock kan entreprenören påbörja arbetet på nytt i dess 

helhet inom skälig tid. Det fordras vanligtvis att uppdraget är utfört vid hävning vid tjänster 

som är arbete på annans egendom. Det kan också förekomma att hävning aktualiseras redan 

innan slutresultatet om det är stor risk att felaktigheter kommer existera vid slutförandet av 

tjänsten. 

En motivering till att häva avtalet innan slutresultatet är utfört är att det kan under arbetet 

redan finnas påtagliga brister eller tecken att kompetensen hos näringsidkaren är låg och att 

näringsidkaren inte kan leva upp till det som är avtalat. Det kan också handla om briser i 

marknadsföringen, om den har haft påverkan på konsumenten att besluta att anlita 

entreprenören. 

 

För att konsumenten ska ha rätt till att häva avtalet i dess helhet och därmed gå fri ifrån 

skyldighet att betala för den av arbetet som är utfört är krav på att det fel som uppstår gör att 
hela syftet med arbetet går förlorat. Vid sådan hävning är i princip näringsidkaren utan rätt till 

betalning. Om delbetalningar har skett har konsumenten rätt till att näringsidkaren 
tillhandahåller konsumenten betalningen, vad som har betalats, jämte ränta enligt räntelagen 

(1965:635).51
 

 

Vid partiell hävning, bör näringsidkaren ha en principiell rätt till betalning för det arbete som 
redan är utfört. Regeln kan tillämpas och användas då konsumenten väljer att ge uppdraget till 
en annan näringsidkare. Konsumenten bör försättas i ett sådant utgångsläge inom ramen för 

vad tjänsten skulle ha kostat att få den felfritt utförd.52
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

47  Ramberg, C., Kontraktstyper s. 81. 
48  Ramberg, C., Kontraktstyper s. 82. 
49 Unnersjö, Konsumenttjänstlagen (1990:932) kommentar till 23§, Karnov. 
50  Prop. 1984/85:110 s. 242. 
51  Prop. 1984/85:110 s. 243. 
52  Prop. 1984/85:110 s. 245. 
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2.8 Reklamation enligt  AB04 

 
Uppbyggnaden av reglerna i AB04 är att så långt som möjligt undvika hävning, då man har 

tagit hänsyn till alla de ekonomiska och övriga investeringar man gjort i arbetet och parterna 

har presterat. Om entreprenadavtalet hävs, är inte all kontakt mellan parterna automatiskt slut, 
detta regleras också i AB04. Parterna kan inte bara ta och springa åt var sina håll, 

rättsverkningarna av en hävning är mycket mer komplicerade.53
 

 

I Sverige saknas en specifik lagstiftning som behandlar entreprenader. AB-systemet har 
istället vuxit fram och blivit normgivande, det förekommer naturligtvis även undantag ifrån de 

reglerna som finns i AB-systemet. Grunden för AB-systemet är branschpraxis och allmänna 

civilrättsliga regler. Bestämmelserna är dock inte tänkta att täcka varje problem som kan 
uppkomma vid entreprenader. Effekten av att anta de allmänna villkoren mynnar ut i en 

enlighet mellan samtliga parter, vilket kan öka acceptansen för varandra, men även på andra 
sidan, skapa kompromisser som saknar tydlighet. Byggandets Kontaktkommitté har fått 

förståelse för att det kan vara problematiskt att med fysiska medel få en entreprenör att 

avhjälpa fel och tvinga dem att göra så.54
 

 

I AB-systemet beskrivs enbart en hävningsrätt för återstående arbeten. Skäl till det kan vara 
att ofta uppstår hävningssituationer vid pågående arbeten, eller i anknytning till en 

slutbesiktning. Fel som då aktualiseras är fel som har karaktärsdrag så att arbetet måste göras 

om eller att entreprenörerna inte har färdigställt viss del av arbetet. Vid värderingen av det 
utförda arbetet vid hävningen kan värdet vara noll eller till och med mindre än noll. Mindre än 

noll kan värdet vara om det krävs eventuella rivningsarbeten eller ett annat tillfälle kan vara 
vid nedmonteringar. Hävningar rörande väsentliga fel som upptäcks efter eller under en 

garantitid bör aktualiseras inom ramen för AB-systemet, där ansvaret för kontraktet löper 

under en 10-årsperiod.55
 

 

I AB04 stadgas för avhjälpande följande: 

 

”Beställaren skall utan dröjsmål skriftligen underrätta entreprenören då han, eller det att 

entreprenaden eller en del av den avlämnats eller tagits i bruk, upptäcker fel eller skada på 

grund av fel.” 5:15 

 

”Entreprenören är berättigad och skyldig att avhjälpa vad som i besiktningsutlåtande 

antecknats utgöra fel samt fel som beställaren skriftligt underrättat om enligt § 15 i detta 

kapitel.” 5:17 
 

 

 

 

 

 

 

 

53 Mellqvist, M., Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, SvJT 2013 s. 263. 
54 Ossmer, P., Aktuella frågor - Entreprenadrätt: Om en entreprenör inte avhjälper fel - har då beställaren rätt till 

ersättning motsvarande uppskattad kostnad för felavhjälpandet? SvJT 2006 s. 645. 
55 Ossmer, P., Aktuella frågor - Entreprenadrätt: Om en entreprenör inte avhjälper fel - har då beställaren rätt till 

ersättning motsvarande uppskattad kostnad för felavhjälpandet? SvJT 2006 s. 645. 
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Avhjälpandet ska fullgöras utan dröjsmål och senast inom två månader från det att 

entreprenören blev informerad om felet i entreprenaden. Parterna har även en möjlighet att 

komma överens om att fel som inte medför en skada eller liknande får avhjälpas vid ett senare 

tillfälle, dock inom den fasta garantitiden. Avhjälpningen ska ske på entreprenörens bekostnad 

om det är denna som bär ansvaret för felet. Om det skulle vara så att entreprenören inte 

känner sig vara ansvarig för felet ska den meddela det skriftligen till beställaren. 

 

Ansvar kan dock inte ges entreprenören vid ”force majeure”. Vid avhjälpande av fel ska 

beställaren ge tillträde till entreprenören, detta ska då ske med så lite olägenheter för 

beställaren som möjligt. Beställaren ska då inte direkt påverkas varken ekonomiskt eller i 

övrigt av avhjälpandet från entreprenören. 

 

Vidare i AB04 stadgas: 

 

”Fel som inte i väsentlig grad påverkar entreprenadens bestånd, utseende eller möjlighet att 

använda den på ändamålsenligt sätt är entreprenören inte skyldig att avhjälpa, i den 

utsträckning detta skulle vara oskäligt med hänsyn till avhjälpandekostnader och andra 

omständigheter.” 5:18 

 

Beställaren är då berättigad till ett prisavdrag på totalsumman för entreprenaden. Storleken på 

beloppet ska bestämmas genom att ta hänsyn till skillnaden mellan det värde som 

entreprenaden skulle ha om den varit utfört kontraktsenligt respektive felaktigt. Beloppets 

storlek ska inte motsvara mindre än det som entreprenören sparat genom att utföra tjänsten 

felaktigt. 
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KAPITEL 3 
 

 

I detta kapitel presenteras ett rättsfall och utlåtanden från allmänna reklamationsnämnden. 
Valet av rättsfall och utlåtanden har skett genom att se till deras respektive innehåll och att de 
belyser olika problem och förtydligar avhjälpande, prisavdrag i praktiken inför en diskussion. Det 
som är gemensamt är att reklamation av konsumenttjänster är det som belyses i rättsfallet och 
ARN:s utlåtanden. 

 

 

 

3.0 NJA 2016 s. 22256 

B. O har slutit ett skriftligt entreprenadavtal med Stockholm Kök & Byggkonsult AB, här 

benämnt som bolaget. Bolaget utför hantverkstjänster, bland annat köksinstallationer. Avtalet 

mellan de båda parterna träffades 2009 genom att B. O godkände en offert lämnad av bolaget 

tillsammans med villkor som bolaget har, därefter började bolaget utföra arbeten i B. O 

lägenhet. Arbetet omfattade en renovering av ett parkettgolv. Bolaget skulle riva ut det 

befintliga golvet och lägga in ett nytt golv, särskilt angivet av B.O. När bolaget skulle lägga in 

det nya golvet, begicks ett misstag och bolaget la in ett annat golv än det som B. O önskat. 

Arbetet med golvet är att anse som icke fackmässigt och att det föreligger fel i tjänsten. Felet 

upptäcktes och reklamerades av B. O till bolaget. Därefter följde diskussioner om eventuellt 

avhjälpande av felet. Felet avhjälptes inte och B. O sålde sedan sin bostad. 

 

2010 skickades en faktura från bolaget till B. O på drygt 100 000 kr varav ca 46 000 kr avsåg 

arbete med det felaktiga golvet. B. O betalade fakturan i den del det angår andra arbeten än 

det felaktiga golvet. 

 

Det skedde därpå e-postväxling mellan parterna under perioden efter det felaktiga golvet lades 

in. Den 16e oktober skickades en projektplan med en beskrivning om hur avhjälpandet av 

golvet skulle ske från bolaget. 19e oktober skickade även bolaget en fråga om att 

avhjälpningen kunde påbörjas den 2a november. som svar på det mailet frågade B. O vad 

bolaget menar med “justering av golv”. Vidare responderade bolaget med information om hur 

avhjälpandet skulle gå till samt gav bolaget B. O information om att B. O skulle acceptera 

avhjälpande start den 2a november och att bolaget skulle inställa sig hos B. O det datumet för 

avhjälpande klockan 8 på morgonen. B. O svarade med villkor för avhjälpandet som är 

oskäliga och oförenliga med konsumenttjänstlagen. Som bolaget skrivit till B. O var två 

hantverkare på plats den 2a november vid lägenheten. Något avhjälpande kunde dock inte 

påbörjas då hantverkarna inte fick tillträde till lägenheten. Vidare e-postväxling skickades 

mellan parterna om att B. O stod kvar vid sina villkor och att bolaget inte visste vad de skulle 

göra då de inte tidigare haft en kund som inte gått med på ett avhjälpande. I april uppmanades 

B. O att medverka i ett avhjälpande men B. O förklarande återigen sig ovillig. 
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Problematiken som uppstår i fallet är att konsumenten har ställt vissa villkor för att acceptera 

ett avhjälpande från näringsidkaren. Genom att ha ställt dessa villkor har det ansetts av rätten 

att konsumenten har avvisat erbjudandet om avhjälpande från näringsidkaren. Problematiken 

är således om en konsument avvisar erbjudande om avhjälpande genom att ställa villkor till 

näringsidkaren. I detta fallet ansågs ett antal av villkoren vara oskäliga. 

 

Bolaget vände sig till tingsrätten och yrkade på att B. O ska betala det beloppet på 46 000 kr 

jämte ränta enligt räntelagen. B. O har i sin tur yrkat på att göra ett prisavdrag med respektive 

belopp. Frågan i målet är om B. O avvisat bolagets erbjudande om avhjälpning och att B. O är 

skyldig att betala bolaget, eller om B. O har rätt till prisavdrag med bakgrunden att 

avhjälpande inte skett då det tydligt har förelegat fel i tjänsten. Domstolarna valde att trycka 

på olika detaljer i fallet. Tingsrätten finner inte att det inte är visat att konsumenten avvisade 

erbjudandet. Tingsrätten har i sin bedömning tryckt på att konsumenten inte uttryckligen 

avvisade erbjudandet och att det funnits oklarheter rörande vilket datum som avhjälpandet 

skulle påbörja. Tingsrätten lägger då ingen vikt vid att två hantverkare varit utanför 

konsumentens lägenhet och att det ska då inte ses som ett avvisande av avhjälpande. 

Tingsrätten trycker även på att e-postväxlingen inte kan uttryckligen ses som ett avvisande 

även om kraven som konsumenten ställer kan uppfattas så att de inte följer lag eller avtal, och 

belyser skillnaden mellan näringsidkare och konsument, att näringsidkaren borde ha tagit mer 

kontakt med konsumenten. Tingsrätten gör bedömningen att av mailkonversationen framgår 

att 2a november var aktuellt datum för avhjälpande. Tingsrätten lägger ingen vikt i det faktum 

att två hantverkare varit utanför B. Os bostad och att det inte kan anses som ett avvisande av 

bolagets erbjudande samt att B. O. B. O har uttryckligen inte vid något tillfälle avvisade 

erbjudandet av avhjälpande. 

 

Tingsrätten menar på att bolaget skulle i egenskap av näringsidkare meddelat B. O om att 

hans agerande kunde ha betraktats som ett avvisande. Eftersom B. O inte har avvisat 

erbjudandet prövar heller inte tingsrätten frågan om skäliga anledningar. Tingsrätten ogillar 

käromålet. 
 

Bolaget överklagade till Svea Hovrätt. Hovrätten belyser att vad som krävs för att en 

konsument ska ha gett tillfälle av näringsidkare att avhjälpa fel får bedömas utifrån 

omständigheterna i fall till fall. Av förarbetena framgår att om felet ska avhjälpas där 

föremålet finns, hemma hos en konsument, har näringsidkaren fått tillfälle att utföra 

avhjälpande då det ställs för näringsidkarens förfogande. Det anses inte tillräckligt med att 

konsumenten anger enbart en tid för avhjälpande, normalt bör det vara tillräckligt med att 

konsumenten tillhandahåller näringsidkaren två till tre skäligen godtagbara tider. Hovrätten 

menar på att konsumenten ska ha en skyldighet att vara aktiv med att ge näringsidkaren 

tillfälle att avhjälpa felet. Vad följer av mailkonversationen menar hovrätten på att 

näringsidkaren visat sig aktiv för avhjälpandet, och att B. Os villkorade krav som ställts 

bolaget är att se som förutsättningar för samtycke. Kraven har en karaktär som inte är att 

anses skäliga, då de saknar stöd i konsumenttjänstlagen och avtalet parterna emellan. 

 

Hovrätten lägger också vikt i sin bedömning på e-postväxlingen och att de framställda kraven 

är att uppfattas som förutsättningar för att konsumenten skulle samtycka till ett avhjälpande. 

Hovrätten finner likt tingsrätten att villkoren inte har stöd i konsumenttjänstlagen eller 

parternas avtal. Hovrätten gör en samlad bedömning om avvisande skett genom att se till 

förhållandet att hantverkarna inte fick tillträde till lägenheten samt de angivna villkoren. 
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Den samlade bedömningen att B. O inte gett de två hantverkarna tillträde till lägenheten och 

mailkonversationen, bedömer hovrätten att agerandet från B. O är att tolka som ett avvisande. 

Hovrätten finner även inga särskilda skäl för att avvisa erbjudandet. B. O mister då sin rätt till 

prisavdrag och ska till bolaget betala 46 511 kr plus ränta. 

 

Högsta domstolen påpekar att konsumentens rätt att välja vilken påföljd hen vill aktualisera 

inskränks i 20 § konsumenttjänstlagen. Bestämmelsen ger näringsidkaren en rätt att avhjälpa 

felet som uppstått, utan krav från konsumenten. Näringsidkaren ingår risken att utsättas för 

andra påföljder. Påföljdssystemet i konsumenttjänstlagen är uppbyggt så att om konsument 

utan särskilda skäl avvisar ett erbjudande av avhjälpande förlorar rätten att göra gällande 

prisavdrag och hävning. Högsta domstolen liknande hovrätten trycker på de villkor som 

konsumenten lämnat näringsidkaren och vidare att de inte omfattas av parternas avtal. 

Näringsidkaren har ingen skyldighet att följa de kraven då de inte omfattas av avtalet mellan 

parterna. Konsumenten har och vidhållit villkoren och ska anses då ha avvisat erbjudandet om 

avhjälpande. 

 

Högsta domstolen i sin bedömning tar enbart hänsyn till det att B. O inte har rätt att ställa de 

villkor för avhjälpandet som B. O gjorde, då de gick över vad som ingick i det ursprungliga 

avtalet. Vissa förutsättningar som B. O ställer är enbart försök att få information om 

avhjälpandet och att arbetet utförs korrekt, dessa anses inte som ett avvisande. 

B. O erbjöd dock inga tider för avhjälpandet och de förutsättningar som ställdes till bolaget 

angående att flytspackla hela golvet och förelägga vite om 1000 kr per dag om förseningar 

uppstod gick utanför avtalet. bolaget har ingen skyldighet att följa dessa krav och B. O ska 

därför ha ansetts avvisa bolagets erbjudande. Särskilda skäl föreligger heller inte enligt högsta 

domstolen och fastställer hovrättens dom. 

 
 

3.1 ARN 1994–429657 

J. som är konsument i detta fall gav i uppdrag till ett företag att både montera samt leverera 

material för ett nytt tak på huset J. bodde i. Det fanns en avtalad 10 års garanti i 

entreprenadavtalet. Fem år därefter fann J. att färgen på takplåtarna började lossna och stora 

flagor börja tappas. Området där färgen försvann ökade hela tiden. Företaget erbjöd J. nytt 

material för taket. 

 

Nämnden belyser att i enlighet med 4§ Konsumenttjänstlagen stadgas att näringsidkaren ska 
“utföra tjänsten fackmässigt och med tillbörlig omsorg ta tillvara konsumentens intressen”. 

 

Förutsättningen för att företaget ska bli skyldiga att åtgärda felet med färgen som flagnar så är 

det upp till J. att visa att tjänsten inte utförts på ett fackmässigt sätt. Materialet ska även det 

svara mot vad J. har grund att förvänta sig rörande fackmässighet och omsorg. ARN har i 

detta fall ansett att J. har haft grund till att räkna med att arbetet med taket skulle ha utförts på 

ett sådant sätt att färgen på plåttaket skulle bibehållas i som lägst tio år. Färgen har som J. 

beskrivit flagnat redan efter fem år anser nämnden att tjänsten inte är utförd på ett fackmässigt 

sätt, utan får anses vara felaktig. 
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Avhjälpande från företaget är således aktuellt. Det resultat som nämnden finner är att 

företaget är skyldiga att genomföra en avhjälpning av felet genom att göra en ommålning av 

taket på ett fackmässigt sätt. Förmår inte företaget att utföra en ommålning av taket anser 

nämnden att företaget istället bör företaget tillhandahålla och montera ett nytt tak. Om det 

skulle komma till den slutsats att det ska monteras ett nytt tak är det enbart skäligt att J. 

betalar den nytta som han haft för taket tidigare mot företaget. 

 

3.2 ARN 2016–0020758 

 
Parterna i detta fall är M som är konsument och V som är näringsidkare. V har utfört en 

badrumsrenovering hos M, totala kostnaden var 66 875 kr och avslutades i mars 2007. M 

upptäckte dock efter en besiktning 2015 att både golvet hade ett felaktigt fall samt att 

kopplingscentralen för rör i rörsystemet saknade vattentät inklädnad. Felen som M hittade 

kunde enligt nämndens utlåtande inte upptäckts tidigare än vid besiktningen. Att upptäcka de 

felen som far med rörsystemet och avsaknaden av vattentätning är omöjligt att upptäcka som 

lekman. Reklamationen skedde år 2015. Även i detta fall likt det som presenterades förut tar 

ARN hänsyn till 4 och 9 §§ konsumenttjänslagen, och för en liknande diskussion angående 

fackmässighet som tidigare fall. 

 

Om konsumenten vill åberopa att en tjänst är felaktig ska hen underrätta entreprenören inom 

skälig tid från det hen märkte eller borde ha upptäckt felet. Reklamation på arbeten på 

byggnader, i detta fall en badrumsrenovering, får senast ske efter tio år. 

 

Nämnden tar vid bedömning om när M. borde ha märkt felen att M inte har någon plikt mer 

än att göra en grundlig och ytlig undersökning av tjänstens resultat, utöver det bör M. ha rätt 

att räkna att ytterligare fel uppdagas då tjänsten används som vanligt. Bedömningen som 

nämnden gör att de fel som fanns vid besiktningen angående golvet och rören utgör fel i 

tjänsten. ARN ser inga anledningar att tvivla på besiktningsprotokollet. 

 

ARN finner inget som tyder på att M har haft kunskap om att felen funnits tidigare än när det 

fanns av besiktningen. Frågan nämnden ställer sig är om M. borde ha märkt felen vid ett 

tidigare tillfälle. Badrummet har ett badkar men saknar dusch, på grund av detta förutsätts det 

att vid fåtal tillfällen kommer vatten på golvet i den mängden så att golvets bakfall blir 

iakttagbart. ARN har i detta fall ansett att M. med tänkte på att bakfallet på golvet inte har 

varit iakttagbart under dessa år, inte borde ha märkt felet tidigare. Det samma gäller rörens 

avsaknad av vattentätning, då det är ett dolt fel som M. heller inte borde märkt. Nämnden 

finner mot denna bakgrund att felen är reklamerat inom skälig tid från upptäckten. 

 

Avhjälpning av felet med avsaknaden av vattentätning i rörsystemet rekommenderar ARN 

företaget att göra. Dock när det kommer till avhjälpande av bakfallet på golvet, anses det 

innebära stora renoveringar av badrummet. Detta finner nämnden innebära en oskäligt stor 

kostnad för V. i förhållande till felets karaktär. M. har under åtta års tid brukat badrummet 

felfritt. En rekommendation av prisavdrag rekommenderas i skillnad från avhjälpning. 
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3.3 ARN 1994–436259 

 
År 1988 fick ett företag i uppdrag att bland annat måla fasad på makarna S. hus. Fyra år 

senare under sommaren upptäckte S. blåsor i fasadfärgen som såg udda ut, S. valde att 

reklamera tjänsten hos företaget. Det som företaget gav som respons på reklamationen var att 

de inte anser sig vara ansvariga då det är tillverkaren av färgen som har ansvar för garantin för 

färgen. 

 

Nämnden tar i sin bedömning hänsyn till att det är samma företag som målat och sålt färgen 

till S. Nämnden belyser innehållet i 17§ konumenttjänstslagens, att en konsument som är S. i 

detta fall, att om S. vill åberopa ett fel ska det ske till företaget inom skälig tid från det S. 

upptäckt eller borde upptäckt felet. Nämnden finner att i S. fall gäller tio års regel, då tjänsten 

är utförd på byggnad, att S. kan reklamera fel inom en period på tio år från det tjänsten 

avslutades. Den ingivna garantin berättigar konsumenten vid reklamation att färgtillverkare 

ersätter färgen men en ny färg. Ersättning med grund i tjänstens felaktighet kan dock inte utgå 

på grund av garantin. 

 

Fel anses föreligga målningen av fasaden om tjänsten inte är utförd på ett fackmässigt sätt. 

Det åvilar dock S. att visa att företaget inte utfört tjänsten på ett fackmässigt sätt för att göra 

dem ansvariga för felet. I tjänsten ingår om inget annat inkluderar material. 

 

Parterna har avtalat om att det är företaget som ska stå för materialet, färgen. Den färgen som 

företaget tillhandahåller S. ska motsvara vad S. kunnat förvänta sig på grund av 

fackmässighet. Företaget har angett sig vara experter på fasader i deras marknadsföring, 

företaget bör då ha de bästa förutsättningarna att välja ut vilken färg som till för att måla fasad 

passar bäst. S. borde då ha haft anledning att kunna räkna med att den målade fasaden skulle 

hålla i tio år som minst. På grund av att det uppkommit blåsor på fasaden efter fyra år, anser 

ARN att tjänsten är utförd på ett icke fackmässigt sätt och att ommålningen av fasaden är 

felaktig. 

 

Nämnden finner att företaget ska genomföra en ny ommålning av fasaden på ett fackmässigt 

sätt och att det är skäligt att S. betalar för den nytta som funnits för den tidigare utföra 

ommålningen. 

 

3.4 ARN 2008–065460 

 
2005 anlitade P. bolaget B. för att utföra en överlåtelsebesikting. Besiktningen ansåg P. dock 

vara felaktigt utförd då allvarliga fel på taket inte hade noterats i protokollet. Felen i frågan 

upptäckte P. 2007 och blev tvungen att på en kostnad av 72 218 kr lägga om taket. P. yrkar 

ersättning av denna kostnad av bolaget. 
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Bolaget har anfört att det saknades något avtalsförhållande mellan parterna P. och B. och att 

det finns brister i hur reklamationen har gått till i fråga av rätt tid och sätt. P. anses inte ha 

reklamerat i skälig tid eller inom den två års period efter avslutandet av arbetet. Enligt 

uppdragsbekräftelsen skulle krav ställas inom skälig tid efter det att P. upptäckt felet, eller 

borde märka felet inom två år. Nämnden anser att det finns ett konsumenträttsligt förhållande 

mellan parterna då P. har drabbats av de påstridiga felen i egenskap av beställare och att P. då 

anses har rätt att rikta krav mot bolaget som utförde besiktningen. Nämnden kan då pröva 

tvisten. 

 

Det påstående som B. gjort angående att reklamation inte varit i rätt tid eller skett på rätt sätt 

bemöter nämnden med att det inte finns några direkta formkrav för reklamation. Nämnden har 

funnit att det brev som skickades mellan parterna 2007 anses vara en tydlig reklamation. Dock 

får en reklamation inte göras gällande senare än två år efter avslutandet av uppdraget. 

 

Konsumenttjänslagen 17§ är i sin ordalydelse inte tillämplig på besiktningstjänster dock kan 

reglerna komma att kunna tillämpas analogt på besiktingstjänster, mellan konsumenter och 

näringsidkare. I detta fall har reklamationen skett senare än två år efter avslutandet av 

tjänsten. Nämnden frågar sig om villkoret om en tvåårig reklamationstvist är att ses som 

acceptabel med bakgrund av konsumenttjänstlagens regler rörande reklamation inom skälig 

tid. 

 

Nämnden är i sin bedömning intresserade av avgörandet från HD (NJA 2007 s. 962). I 

avgörandet från HD konstaterar att en tjänst som är en överlåtelsebesikting av en fastighet till 

sin karaktär är att inte att likna med arbete utfärd på fast egendom. HD fann i sin bedömning 

att villkor om en reklamationsfrist på två år inte kan anses oskäligt gällande avtal om 

överlåtselsebesiktingar mellan näringsidkare och konsument. 

 

Det kan inte anses oskäligt med barkund av att konsumentlagstiftningens preskriptionstid för 

reklamation är utsträckt till tre år på arbete på lösa saker, att det avtalet om besiktningen faller 

utanför de tvingande bestämmelser i konsumenttjänstlagen. Avtal om överlåtelsebesikting 

faller då utanför den tvingande tre års reklamations tid i konsumenttjänstlagen och det anses 

då skäligt med en villkorad två års frist mellan parterna. 

 

Nämnden finner att även om konsumenttjänstlagen innehåller en reklamationsfrist på tre år, 

för arbete på lösa saker, kan inte annat anses skäligt än den två års frist som finns villkorad i 

parternas avtal och den fristen ska tillämpas på detta förhållande. Reklamationen har inte skett 

inom denna frist vilket medför att P. förlorat sin rätt till att göra felet gällande. P. har också 

reklamerat felet redan efter P. redan låtits lägga om taket och avhjälpa felet. Detta tyder också 

på att reklamationen inte skett inom skälig tid. 
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KAPITEL 4 
 

 

Sista kapitlet innehåller en diskussion och analys samt slutsatsen och egna reflektioner. 
Diskussionen bygger främst på de rättsfall och utlåtanden från ARN som presenterades i kapitel 
3. Diskussionen belyser de liknade om finns mellan de lika åtgärderna vid reklamation av 
konsumenttjänster och hur förtydligar begreppet fackmässighet. 

 

 

 

 
 

4.0 Diskussion och Analys 

 
Inledningsvis kommer diskussionen att behandla avhjälpande, prisavdrag och hävning i 

relation med varandra och deras respektive fördelar samt nackdelar för parterna. 

Utgångspunkten kommer vara gällande rätt i konsumenttjänslagen och AB04 samt de rättsfall 

som presenterats i uppsatsen. 

 

Avhjälpande är den primära påföljden vid fel i tjänst. Detta tar sig uttryck i två sätt, först att 
det enligt 20 § konsumenttjänslagen huvudregel är att konsumenten har rätt till avhjälpande av 

näringsidkaren när konsumenten begär det. Andra kännetecknet som visar den primära 

naturen av avhjälpning är att näringsidkaren enligt samma regel har rätt att avhjälpa felet utan 
krav från konsumenten eller att konsumenten kanske till och med motsätter sig det. Det är 

normalt att en konsument accepterar ett erbjudande rörande avhjälpande61 Avhjälpandets 

funktion är att försätta konsumenten i den situation som hen hade varit i om felet inte uppstått 
och inte ska behöva lägga ut ytterligare kostnader. Här har då konsumenten en tydlig rättighet 

till att få det som är avtalat. De andra påföljderna vid fel i tjänst är prisavdrag och hävning. 

 

Ett faktum som går att utläsa ifrån NJA 2016 s 222 är att om en konsument avvisar ett 

erbjudande om avhjälpning förlorar konsumenten all rätt till ytterligare påföljder såsom 

prisavdrag och hävning. Det som sker är att konsumenten står kvar med en felaktig 

entreprenad och får betala hela summan till entreprenören. Vidare som också rättsfallet 

belyser är att enligt konsumenttjänslagen har näringsidkaren en typ av förtur till avhjälpande. 

Näringsidkaren får då avhjälpa felet även om konsumenten inte kräver det. Bolaget i detta fall 

var mycket måna om att avhjälpa felet som uppstått, motiveringen till ett sådant agerande från 

ett bolag kan vara att undvika andra påföljder vid fel i tjänst. Andra påföljderna som kan bli 

aktuella är prisavdrag och hävning som kan vara mer kostsamma och ingripande än 

avhjälpande. Ur ett näringsidkarperspektiv kan avhjälpande vara en av de mest attraktiva 

påföljderna vid fel i tjänst. Att kunna erbjuda konsumenten avhjälpning eller avhjälpa felet 

utan krav från konsumenten. Motivet kan troligtvis vara av ekonomisk natur. Näringsidkaren 

kan med hjälp av avhjälpandet undvika onödiga kostnader och andra omständigheter som kan 

vara ekonomiskt negativa. Vid avhjälpande minskar vanligtvis risken för eventuella skador 

hos konsumenten till följd av felet, vilket medför att näringsidkarens skyldighet att utbetala 

skadestånd normalt blir lägre.62
 

 

61 Arvidsson, N, Samuelsson, P., Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument, s. 210. 
62 Arvidsson, N, Samuelsson, P., Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument, s. 210. 
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Det kan sägas att näringsidkaren har en långtgående skyldighet att avhjälpa fel i tjänsten. Det 

som ska vägas vid ett eventuell avhjälpande är parternas intressen från fall till fall. 

Avhjälpande utifrån ett konsumentperspektiv är den första påföljden att göra gällande vid fel i 

tjänst. Konsumenten har som tidigare nämnt en tydlig rätt till att få felet åtgärdat av 

näringsidkaren. Konsumenten har även möjlighet att få felet avhjälpt av en annan 

näringsidkare. Men det ska vara i första hand den ordinarie näringsidkaren som ska avhjälpa 

felet. 

 

Ett betydande ansvar ligger hos den enskilde konsumenten gällande åberopande av fel i 

entreprenader. Konsumenten ansvarar för att först reklamera felet i tid, samt att det föreligger 

fel i tjänsten. Om konsumenten inte reklamerar felet kan heller det heller inte tas någon 

åtgärd. Vid ingen reklamation följer inget fel i tjänsten. 

 

Avvisar konsumenten utan särskilda skäl en näringsidkares erbjudande om avhjälpning går 

konsumenten också miste om rätten till prisavdrag och hävning. detta visas i praktiken i NJA 

2016 s 222. Konsumenten hade där utan särskilda skäl avvisat avhjälpandet. Konsekvensen 

blev att konsumenten står kvar med ett fel i tjänsten, inte kan göra gällande annan påföljd 

samt måste betala full ersättning till näringsidkaren. Utifrån ett konsumentperspektiv blir 

denna fakta skrämmande i och med att risken finns att denne kan bli stående med en felaktig 

utförd tjänst. 

 

Konsumenten bör då normalt acceptera ett erbjudande om avhjälpande för att undvika ett nyss 

beskrivna scenario. Som tidigare nämnt i uppsatsen så kan konsumenten högst godkänna två 

försök från näringsidkaren till avhjälpande, när de två försöken blivit utförda och fel 

fortfarande föreligger kan konsumenten göra gällande annan påföljd av fel. Krav för att 

prisavdrag eller hävning ska bli aktuellt är att avhjälpning inte sker. Eftersom näringsidkaren 

har försummat sina chanser att avhjälpa felet har inte ett godkänt avhjälpande skett vilket ger 

konsumenten motiv till att göra prisavdrag eller hävning. Jag anser det då vara mer 

fördelaktigt att konsumenten ger näringsidkaren två chanser oavsett, bara för att ha rätten på 

sin sida och inte avvisa då risken finns att man blir stående med en felaktig tjänst utan rätt till 

prisavdrag. Om inte näringsidkaren lyckas åtgärda felet på sina två försök ska konsumenten 

kräva prisavdrag. 

 

Konsumentens rätt att kunna kräva avhjälpning från näringsidkaren med två försök kan 

medföra onödiga kostnader för näringsidkaren. Utifrån näringsidkarens perspektiv kan det 

vara kostsamt att potentiellt avhjälpa samma fel två till tre gånger och att om det fortsatt 

föreligger fel, även vara beredda ett prisavdrag eller hävning. Näringsidkare bör vara mycket 

noggranna och vara säkra på att de har kunskap och behärskar det området som de arbetar 

inom och inte ta några genvägar och chansningar. Att kunna erbjuda entreprenadtjänster där 

de bevisar till konsumentsidan att de har erfarenhet och en professionalism inom området. 

Genom att ha nöjda kunder så kan näringsidkarens kundkrets öka och få in mer intäkter som 

följd. 

 

En annan sida av avhjälpandet är när avvisande dock är acceptabelt, både utifrån 

näringsidkarens perspektiv och konsumentens. Visat i ARN 2016–00207 där konsumenten 

inte hade haft några problem med golvet som lades i badrummet, inte på åtta år hade 

konsumenten klagat och kunde använda badrummet normalt till det som konsumenten 

använde badrummet för. ARN pekade på att en renovering av golvet skulle innebära stora 

kostnader i jämförelse med felets storlek för konsumenten. 
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Utifrån detta kan man se att vid ett eventuellt avhjälpande tar man hänsyn till båda parternas 

intressen. Kostnaden för näringsidkaren för att avhjälpa ett fel mot felets karaktär, storlek och 

hur det påverkar konsumenten. Ett litet fel kan medföra stora kostnader för näringsidkaren, i 

sådana fall är avhjälpande inte ett skäligt alternativ. ARN rekommenderar i sådana fall ett 

prisavdrag istället för avhjälpande. Konsumenten påverkas inte av felet och näringsidkaren 

slipper lägga ut onödiga kostnader. Att betala ett prisavdrag på tjänsten är då mycket mer 

fördelaktigt båda parterna. 

 

Vad är då att klassificera som ett icke väsentliga fel. Utgår man ifrån rättsfallen som 

presenterats i uppsatsen kan man se att om felet tydligt gör att tjänsten inte är funktionell till 

det syfte som var avtalat eller att ett fel inverkar på resultatet anses det som väsentligt. I fallet 

NJA 2016 s 222 med att näringsidkaren hade lagt in helt fel golv, jämfört med ARN 2016– 

00207 där man kortfattat kan säga att golvet i badrummet inte påverkat konsumentens vardag 

kan man se en tydlig bild mellan de olika felen. Det att helt fel golv hade lagts in skiljer sig i 

tjänsten från det som är avtalat och syftet med tjänsten och ska ses som ett fel av väsentlig 

karaktär. 

 

Det faktum att badrummet var helt funktionellt och att konsumenten inte påverkats av den 

felaktiga lutningen på golvet är att se som ett fel som inte är väsentligt. Detta då syftet med 

tjänsten är uppfyllt och konsumenten inte påverkas. Fel som då inte direkt påverkar 

konsumenten kan vara fel som konsumenten får acceptera. Vid sådana situationer får 

konsumenten kanske se genom fingrarna att om det består små fel i tjänsten som konsumenten 

inte blir påverkad av kan konsumenten vara medgörlig och gå med på ett prisavdrag istället 

för at tvinga entreprenören att avhjälpa felet som kan vara mer kostsamt. 

 

Vid dessa icke väsentliga fel har konsumenten ingen rätt till avhjälpning utan får gå vidare in 

den turordningen av åtgärder till att begära prisavdrag. Särskilja fel kan föreligga så att 

konsumenten kan avvisa erbjudandet om avhjälpning från näringsidkaren. 

 

Prisavdrag är en av de åtgärder vid fel i tjänst som åberopas när avhjälpning inte har skett. I 

ARN 2016–00207 så avhjälps inte felet med det lutande golvet, istället fick konsumenten rätt 

till ett prisavdrag. Liknande omständighet att felet i tjänsten inte avhjälps var i NJA 2016 s 

222. Där yrkade konsumenten på prisavdrag just för att felet inte blivit avhjälpt. Detta visar på 

den turordning som finns i fel åtgärderna. Att det vid fel i tjänst finns en sådan turordning 

medför en trygghet för näringsidkaren och konsumenten. Ur näringsidkarens perspektiv, om 

fel uppstår, vet näringsidkaren hur den ska agera. Näringsidkaren vet att denne först ska 

avhjälpa felet, med eller utan krav från konsumenten. Detta medför att näringsidkaren kan vid 

fel vara väl förberedd och ha fog för att vara förberedd till att i första hand avhjälpa fel i 

tjänsten. Det föreligger då en form av prognositet och förutsägbarhet i fel i tjänsten. Att redan 

innan kunna förutse vad för primär avhjälpande åtgärd som ska åberopas. 

 

Åtgärden hävning vid fel i tjänst är det absolut sista åtgärden att göra gällande. Hävning är en 

åtgärd som man vill undvika i så lång utsträckning som möjligt. Detta motiv är mest 

fördelaktigt för en näringsidkare då att man vill undvika hävning för att undvika att inte få in 

några intäkter. Eftersom hävning är den sista i följden av åtgärder vid fel i tjänst, kräver det att 

de tidigare åtgärderna inte är uppfyllda. Vid det scenariot att avhjälpning inte skett finns 

möjlighet till prisavdrag eller hävning. Endast ett alternativ av prisavdrag och hävning kan 

göras gällande. 
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Allt handlar om ekonomi. Pengar är tydligt det som är styrande i turordningen vid 

avhjälpande av fel i tjänst samt vid de undantag som finns. Utformningen tycks vara så att de 

ska gynna i så lång utsträckning som möjligt konsumenten men främst näringsidkaren. 

Näringsidkaren tycks ha fokus att kunna undvika onödigt höga kostnader. Att näringsidkaren 

utan krav från konsumenter kan avhjälpa felet, om inte det föreligger särskilda skäl, sätter 

konsumenten i en andra hands situation på ett sätt. Även det att konsumenten har ett avtal med 

näringsidkaren om en färdigställd tjänst. Pengar tycks även vara avgörande vid val av åtgärd 

där avhjälpande inte sker. Prisavdrag kan i vissa fall där avhjälpande av små fel är för 

kostsamma vara mer lönsamt för näringsidkaren. Näringsidkaren undviker då kostnader för att 

åtgärda fel av en så liten påverkan på resultatet och istället gör ett avdrag på det avtalade 

priset av tjänsten. Storleken på prisavdraget ska bestämmas i relation till felets storlek. Det 

vill säga att för små fel är det ett litet prisavdrag som näringsidkaren behöver göra. 

 

Sista sanktionen vid fel i tjänst är som tidigare nämnt hävning. Hävningen av 

entreprenadavtalet medför inte direkta merkostnader för näringsidkaren utan minskar 

intäkterna. Ur den ekonomiska synpunkten är det positivt för konsumenten att slippa betala 

för en felaktig tjänst, men förödande för näringsidkaren som tappar en kund och går miste om 

intäkter. Att en hävning av en entreprenad sker kan ha fler ekonomiska följder. 

Näringsidkaren kan få ett dåligt rykte på grund av att de vid utförande av tjänst har gjort så 

pass grova fel att hävning var aktuellt. Mindre kundkrets betyder mindre framtida intäkter. 

 

Det som alla åtgärder har gemensamt är att de ska vara ekonomiskt fördelaktiga åt båda 

parter. Att genom avhjälpning avhjälpa felet utom kostnad för konsumenten och prisavdraget 

ska betalas av näringsidkaren motsvara felets storlek. Att göra så små ingrepp som möjligt 

och att i absolut sista hand häva avtalet. 

 

De tre påföljderna har även gemensamt den följden att avhjälpning sker i första hand om 

möjligt och i andra hand prisavdrag eller hävning. De sistnämnda två åtgärderna kan inte 

kombineras i relation medvarandra. 

 

Konsumenten har ansvaret. Vad det gäller att reklamera är det konsumenten som bär ansvaret. 

Det är således konsumenten som ska finna samt åberopa de fel som är i en tjänst. Sker inte 

reklamationen i rätt tid förlorar konsumenten rätt till reklamation. I ARN 2008–0654 kan man 

se att en konsument åberopade fel i en besiktningstjänst av fastighet. Konsumenten hade inte 

vetskap om att tjänsten inte var i den kategorin som har en lagstadgad reklamations tid på tio 

år utan två år. Konsumenten ska då ha någon grundläggande kunskap om vad hen ger sig in i 

vid en entreprenad eller liknande. Att veta vad som gäller vid reklamation rörande tider och 

konsekvenser. Näringsidkaren förväntas inte ha något långtgående ansvar vid reklamationen 

utan enbart åtgärda fel. 
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Fackmässigheten som beskriv i uppsatsen kan anses vara otydlig. Som beskrivits tidigare ska 

varje tjänst utföras på ett fackmässigt sätt. Kravet kan dock variera från fall till fall, beroende 

på vad som specifikt står i avtalet mellan konsumenten och näringsidkaren. Fackmässigheten 

bygger på kunskap och erfarenhet som näringsidkaren har i sitt praktiska område. Sedvanor är 

också vägledande i kravet om fackmässigt utförd tjänst. Kravet gäller inte bara på resultatet på 

tjänsten utan ska genomsyra hela processen från början till slut. Detta medför att 

näringsidkaren får ett mycket stort ansvar att kunna stå för den kunskap som krävs vid allt 

ifrån planering till att slutföra tjänsten. Entreprenader kan vara stora processer med flera 

stadier i arbetets gång. 
 

I ARN 1994 - 4296 skulle en näringsidkare lägga ett nytt tak samt gör en målning av det nya 

taket. Företaget var avtalat att leverera och stå för materialet. Utförandet av läggningen av 

taket och målningen ansågs av ARN som icke fackmässigt utförd, då färgen började att 

flagna. Konsumenten ska vara i en sådan position att kunna lita på att näringsidkaren gör 

korrekta val vid val av material för utförandet av tjänsten. Utgår man från detta fall kan man 

se att kravet på fackmässighet i tjänsten finns i valet av material av näringsidkaren. En 

näringsidkare ska veta vad för material som passar bäst till vilken tjänst det är. Om en målare 

ska måla en fasad eller en innervägg borde den ha kunskap om vilken färg som passar bäst till 

den specifika tjänsten. Det torde vara olika egenskaper på de olika färgerna och 

näringsidkaren ska ha kunskapen om olika egenskaper hos olika materialval. Kommer färgen 

flagna av solljuset eller är färgen gjord för inomhusbruk eller utomhusbruk är sådan kunskap 

som en konsument kan kräva av en målare. En konsument kan inte krävas besitta den kunskap 

om material som en näringsidkare har, det är även näringsidkaren yrke. Näringsidkaren livnär 

sig på sina tjänster och borde då vara medveten om vad hen sysslar med. Lika ska en snickare 

ha kunskap om vilka skruv som passar bäst för att till exempel montera upp en hylla, och alla 

hantverkare ska ha kunskap om vad samt varför de väljer vilket material. 

 

Ett liknande förhållande till det som diskuterats i stycket ovan återfinns i ARN 1994–4362 där 

en entreprenör skulle måla om en fasad på en byggnad. Även i detta fall skulle entreprenören 

stå för materialet enligt avtalet. Tjänsten ansågs utfärdat på ett icke fackmässigt sätt då blåsor 

uppstått i fasadfärgen. Detta belyser vikten av att entreprenören visar att denna besitter den 

kunskap som krävs för att utföra en viss tjänst, i detta fall en fasadmålning. Konsumenten ska 

förutsätta att entreprenören har den kunskap inom det specifika området. En konsument kan 

då inte kräva att en grävare ska kunna allt om köksinstallationer, och be en målare installera 

ett nytt kök, för det skulle med stor sannolikhet bli felaktigt utfört. Därför i entreprenader 

finns ibland underleverantörer för att just arbeta med det specifika området eftersom det kan 

handla om stora projekt med flera saker som ska ändras eller byggas. Istället för att låta en 

ensam entreprenör ansvara för till exempel renovering, planering och målning, kan man ge 

ansvar till de som kan sitt område, dels för att de har störst kunskap och att minimera risken 

för fel. 

 

Det åvilar dock konsumenten att visa att tjänsten inte är fackmässigt utförd. Vissa fel som är 

synliga för ögat är ofta lätta att hitta eller att något inte fungerar som det ska. Andra fel som 

inte är lika lätta att finna finns fortfarande, men konsumenten vet inte om det. Detta medför 

att konsumenten inte kan finna alla fel i utförd tjänst, enbart de som konsumenten har förmåga 

att hitta och åberopa. Fel kan ha uppstått på grund av entreprenören har misskött sitt arbete, 

men konsumenten kanske inte kan upptäcka dem. Det vill säga att vissa fel som är på grund 

av brist i kravet på fackmässighet aldrig upptäcks, för att konsumenten saknar samma 

kunskap som en entreprenör. Alla fackmässiga fel kan då inte upptäckas. 
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Sedvänjor är även sådant som kan vara vägledande vid att se vad kravet på fackmässighet är. 

Ofta finns det branschpraxis att vissa arbeten ska utföras på ett visst sätt för så har man alltid 

gjort och det är på det sättet arbeten utförs. Sedvänjor kan vara i form av ledande dokument 

som utgör hur man utför en tjänst på ett så säkert sätt som möjligt. Entreprenörerna är 

skyldiga att följa dessa sedvänjor, det är det som utgör att kravet på fackmässighet uppfylls. 

Dessa är under ständig utveckling och hur normerna såg ut för en köksinstallation skiljer sig 

med stor trolighet från nu och 100 år tillbaka i tiden. Den tekniska utvecklingen samt att det 

kommer rekommendationer från ARN där konsumenter har reklamerat fel påskyndar och 

påverkar denna ständiga förändring av praxis i branscherna. Man kan se denna utveckling 

som att vilja ge konsumenten det absolut bästa arbete som är möjligt. Som entreprenör blir 

man medveten om dessa i form av utbildning som kanske är på gymnasial nivå eller 

högskolenivå eller på arbetsplatsen av kollegor. 

 

Kravet på fackmässighet omfattar även att entreprenören visar erfarenhet och teknik i tjänsten. 

Näringsidkaren ska då visa att den har erfarenhet av yrket och kan visa sina kunskaper i 

praktiken. Att äldre kollegor visar yngre medarbetare hur arbeten ska utföras gör så att kravet 

på kunskap och erfarenhet sprids till de nya medarbetarna, då de har arbetat med äldre 

kollegor. Att para ihop en ny anställd med en person som jobbat med till exempel 

golvläggning länge, för att visa hur i praktiken en golvläggning går till, visa och föra vidare 

den etablerade kunskapen som den äldre mer erfarna kollegan har till den yngre. Att de två 

arbetar tillsammans ute i verkligheten gör att just sedvänjor och kunskap sprids vidare och att 

även om det är en färsk golvläggare som kommer till en konsument, vet även denna vad som 

krävs för att få arbetet utfört på ett korrekt sätt, så att den nyligen anställde slipper att själv 

vara på en arbetsplats i början och chansen finns att det blir brister i tjänsten. 

 

Funktionen av kravet på fackmässighet vid utförande av tjänst är i grunden till för att betrygga 

konsumenten. Konsumenten ska vara trygg i att veta att när den anlitar en entreprenör för att 

lägga ett golv, eller renovera ett kök, ska konsumenten känna sig säker i att entreprenören vet 

vad den ska göra. Utan kravet på fackmässighet finns inget hinder att en snickare ska kunna 

utföra en måleritjänst eller tvärtom. Detta skulle medföra stora problem för konsumenten som 

inte kan vara trygg i att tjänsterna ska utföras på ett korrekt sätt. Det skulle troligtvis finnas 

andra sätt att åberopa fel i tjänsten utan kravet på fackmässighet, men kravet är just till för att 

se till att entreprenörer är utbildade och har kunskap inom sitt område. 
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5.0 Slutsats och egna reflektioner 

 
I det inledande avsnittet presenteras att en konsumenttjänst ska utföras på ett fackmässigt sätt 

enligt konsumenttjänstlagen. Om tjänsten inte uppfyller kravet på fackmässighet anses den 

som felaktig. Inledningsvis frågades också vad är att anses som en fackmässigt utförd tjänst 

och vad som begreppet omfattar. Det kan anses vara otydligt och diffust, uppsatsen har 

försökt att ge en tydligare bild av begreppet. Vidare presenterades reglerna kring reklamation 

vid konsumenttjänster närmare bestämt entreprenader. Vad som konsumenter kan göra 

gällande vid fel och vad näringsidkaren kan göra och om de olika åtgärderna förhåller sig på 

något specifikt sätt och vilken relation de har till näringsidkaren och konsumenten. 

 

Vid fel i entreprenaden finns tre påföljder som konsumenten kan göra gällande. Relationen 

mellan dessa är att de följer en turordning i vilken man som konsument eller näringsidkare 

kan göra gällande före den ena eller andra. Turordningen är som följer, avhjälpning av felet, 

prisavdrag och till sist hävning. Den gemensamma funktionen som de alla åtgärder har är en 

av ekonomisk natur. Samtliga har egenskapen att för näringsidkaren göra så små finansiella 

ingrepp som möjligt. Avhjälpning av felet ska ske utan kostnad för konsumenten, detta visar 

på den ekonomiska kopplingen som samtliga åtgärder har. Vid avhjälpande sker som 

utgångspunkt inga ingrepp i konsumentens ekonomi. Näringsidkaren står inför två möjliga 

situationer när det kommer till avhjälpande. Den ena är att avhjälpa felet hos konsumenten 

och den andra är att vägra avhjälpa felet. Den möjligheten att vägra avhjälpande åberopas då 

felet är av så pass oväsentlig karaktär där kostnaderna för att åtgärda felet skulle vara för höga 

och inte i proportion. Näringsidkaren undviker då onödiga kostnader och har en möjlighet att 

göra det belyser ytterligare den ekonomiska kopplingen att fel ska åtgärdas med så liten 

ekonomiska ingrepp som möjligt. 

 

Det som entreprenören för göra mot konsumenten om avhjälpande inte sker är att göra ett 

prisavdrag som är motsvarande felet. Det vill säga om felet är litet medför det ett litet 

prisavdrag. När entreprenören betalar konsumenten prisavdraget kan det vara så att det 

betalda prisavdraget är av ett lägre belopp än det hade varit att åtgärda felet i frågan. 

 

Hävning är den åtgärd som man i absolut sista fall vill göra gällande. Grunden till detta är att 

det innebär stora förluster för entreprenören. Vid den situation att entreprenadavtalet hävs, 

behöver konsumenten inte längre betala entreprenören och entreprenören går då utan 

betalning för resterande arbete. Detta visar på att man i sista hand vill göra ingrepp i 

entreprenörens ekonomi. Så långt det som möjligt är att undvika detta desto bättre. Därför 

finns det två andra åtgärder vid fel innan hävningen kan aktualiseras. För att prisavdrag eller 

hävning ska bli aktuellt krävs det att avhjälpande inte har skett. 

Anledningen är inte av vikt. Slutligen kring relationen åtgärderna emellan kan man säga att 

entreprenören och konsumenten kan samarbeta och vid fel gemensamt komma överens om 

varianter av lösningar som är ekonomiskt gynnande för de båda parterna. 

 

Att en tjänst ska utföras på ett fackmässigt sätt kan som i inledningskapitlet anses vara 

otydligt. Fel kan i entreprenader uppstå på brister i kravet på fackmässighet hos 

näringsidkaren. Begreppet bygger primärt på kunskap hos näringsidkaren. Entreprenören ska 

för att undvika att fel uppkommer i tjänsten på grund av bristande fackmässighet visa att hen 

är kunnig inom sitt område. Att om entreprenören är en målare och är anlitad för att måla om 

ett vardagsrum ska konsumenten anta att entreprenören har kunskap om vad hen gör. 
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En målare ska ha kunskap om vilken teknik som ska användas för att uppfylla resultatet samt 

kunna välja ut rätt material. Färger kan skilja sig beroende på utomhus och inomhusbruk och 

en målare ska visa kunskap om att vet vilken färg som passar till den yta som ska målas. Det 

är alltså inte bara utförandet av tjänsten och resultatet som ska utföras fackmässigt, valet av 

material omfattas även av begreppet. Vidare i utförandet av tjänsten omfattas även bland 

annat planering. Att en tjänst ska vara fackmässigt utförd enligt konsumenttjänstlagen 

omfattar mycket mer än vad man till en början kanske tror. Utger en entreprenör sig vara 

expert på att tapetsera så ska det bevisas i resultatet och utförandet av tjänsten. Samma princip 

följer alla branscher. Dessutom ska entreprenörerna följa de sedvanor och praxis som finns på 

området. Dessa sedvänjor beskriver hur arbetet ska utföras och utvecklas successivt med all 

den utveckling som sker i samhället med bland annat ny teknik och ökade levnadsstandarder. 

Entreprenören tvingas då att följa med i utvecklingen för att tillgodose konsumenter bästa 

möjliga resultat. 

 
Till allmänna reklamationsnämnden kan konsumenten reklamera tjänster som den anser vara 

felaktiga. Konsumenten är då den parten som måste åberopa fel i tjänsten. Det ligger då ett 

mycket stort ansvar på konsumentens axlar. Reklamerar inte konsumenten felet kan det inte 

göras något åt felet. Från rekommendationerna från ARN kan man se hur begreppet 

fackmässighet tolkas i verkligheten och vad som spelar in i begreppets betydelse. I de fall som 

belysts i denna uppsatsen kan man se att det är bristen på fackmässighet som utfört att det är 

fel i tjänsten. Det är en vanlig företeelse. Men andra bidragande faktorer kan vara brister i 

kommunikationen mellan parterna och att konsumenten har overkliga förväntningar på arbete. 

Många byggprogram på tv kan ge konsumenter overkliga och snedvridna bilder om hur en 

entreprenad ser ut i verkligheten och hur tidskrävande eller hur mycket arbete som faktiskt 

krävs. 

 
Att följa rekommendationerna från ARN är starkt rekommenderat att göra som entreprenör. 

Vissa entreprenörer och företag är med i branschorganisationer och många av dessa har som 

krav att en företagare ska följa rekommendationerna från ARN för att vara med i 

organisationen. Detta medför att entreprenörerna ofta följer rekommendationerna och den 

åtgärd som felet kräver ska entreprenören utföra. Känner konsumenten sig osäker hur hen ska 

gå tillväga vid en reklamation och vilken åtgärd som är mest passande i fallet, kan 

konsumenten vända sig till ARN för att få en klar och säker rekommendation som i princip är 

tvingande. 

 

De reflektioner jag personligen gör efter att ha läst och studerat området kring entreprenad 

tjänster och reklamationen av dem är följande. Jag anser att relationen mellan samtliga 

åtgärder vid fel i tjänst är bra utformade. Bra på ett sådant sätt att det finns en tydlig linje i hur 

det ska gå till vid en reklamation och vilken åtgärd som är mest aktuell. 

Att avhjälpande och prisavdrag är åtgärder som aktualiseras innan en hävning anser jag utgör 

en trygghet för näringsidkaren som då kan undgå hävningar av avtal. Vidare det faktum att 

hävning är den påföljd som sist kan aktualiseras vid fel i tjänst bevisar att parterna är så långt 

som möjligt är bundna av entreprenadavtalet och följer då principen “pacta sunt servanda”. 

Reklamationsregelrna bygger då på avtalsrättsliga principer såsom “pacta sunt servanda”. 

Som sagt ger det en trygghet både för näringsidkaren att veta att vid ingående av ett 

entreprenadavtal är huvudregeln och intentionen att utföra ett arbete och få betalt av 

konsumenten. 
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Jag ser även att inom reklamation och fel i entreprenader finns ett samspel mellan parterna. 

Parterna kan vara överens i avtalet att viss del av fackmässigheten kan avtalas bort. 

Konsumenten får då se genom fingrarna lite grann när tjänsten väl är utförd om det finns eller 

inte finns några fel. Dessutom vid mindre fel kan parterna istället för att tvinga på 

näringsidkaren en onödig merkostnad av avhjälpning, enbart dra av priset av tjänsten. 

Parterna ingår ett avtal med varandra och det kräver kommunikation och tydlighet mellan 

konsument och entreprenör. 

 
Jag reflekterar också över att innebörden av begreppet fackmässigt saknar någon mer tydlig 

och enhetlig definition. Det som visats i denna uppsats är att det får undersökas i varje 

bransch, men det saknas en klar mer övergripande definition. Inom branscherna finns 

sedvänjor och praxis hur tjänster ska utföras, det blir då till fall till fall att definiera vad 

fackmässig utförd tjänst är. Det som kan vara en övergripande faktor är kravet på kunskap hos 

entreprenören. Entreprenören ska då behärska det område som den arbetar inom. En 

golvläggare kanske inte behöver ha kunskap om el, eller markarbeten. Det är då inte så bra att 

anlita till exempel en golvläggare till ett arbete som är utanför dennes expertis. Vid större 

arbeten som omfattar flera områden som el, VVS, renovering och målning är det då inte så 

bra att anlita enbart en person som ska göra allt, man kan istället anlita folk som specialiserar 

sig på sitt område för att få det fackmässigt utfört. 

 
ARN utfärdar rekommendationer när konsumenter reklamerar hos dem. Dock kan man  

kanske se att dessa rekommendationer kan anses som tvingande för entreprenörer då de 

riskerar att blir utkastade ur sin branschorganisation om de avviker från allmänna 

reklamationsnämndens utlåtanden. Detta gäller bara de som är medlemmar i en 

branschorganisation och inte de som är utan från början. Att entreprenörerna riskerar att stå 

utan branschorganisation om de avviker från vad ARN rekommenderar ger ett starkt skydd för 

konsumenterna, att konsumenterna kan reklamera hos ARN och genom de få sin talan genom 

och förhoppningsvis bli gottgjord felet. 

 
När det kommer till att anlita en entreprenör för tjänst i hemmet ska tjänsten utföras på ett 

fackmässigt sätt. Hur ska man som konsument vara säker på att personen vet vad hen sysslar 

med. En konsument ska med fog kunna förutsätta att en entreprenör är kompetent för sitt 

arbete, men kan man som konsument säkerställa det? Det är en vidare reflektion jag gjort av 

att studera begreppet fackmässighet. Konsumenten kan kanske begära att få av entreprenören 

information om vart entreprenören är utbildad. Annars kan konsumenten kräva av 

entreprenören att lämna kontaktuppgifter till tidigare kunder för att få ett utlåtande från dem. 

Frågan är svår att besvara och dessa förslag är enbart tagna ur luften som exempel på 

lösningar, det vill säga inget konkret. 
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