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Sammanfattning 
Det entreprenadrättsliga begreppet ÄTA-arbeten står för ändrings-, tilläggs- och avgående 

arbeten. Hur ÄTA-arbeten ska beställas har på senare tid varit föremål för debatter. Det finns 

flera anledningar till varför ÄTA-arbeten kan uppkomma. Exempelvis måste snabba och 

kritiska beslut tas för att entreprenadprojektet inte ska avstanna och orsaka ekonomiska 

förluster för beställaren. För att entreprenören, som utför projektet, och beställaren, som begär 

projektet, inte ska vara oense om hur ändringen eller tillägget ska utföras finns ett krav på 

skriftlig beställning av ÄTA-arbeten i AB 04. 

 

Skriftlighetskravet är en huvudregel och regleras i AB 04 kap. 2 § 6 där det stadgas att alla 

ÄTA-arbeten ska begäras skriftligen av beställaren. Bestämmelsens syfte är att bringa klarhet 

i hur projektet ska fortlöpa och säkerställa att entreprenören får ersättning för utförda 

merarbeten. Skriftlighetskravet kan verka okomplicerat och tydligt vid en första anblick men 

på senare tid har det uppkommit flera tolkningar gällande avtalsingående av ÄTA-arbeten. 

Detta på grund av att parterna ser till sina egna intressen. Domstolen har också kommit att 

tolka bestämmelsen på ett annat sätt än vad som kan tänkas vara skriftlighetskravets initiala 

syfte.  

 

Domstolen har flertalet gånger åsidosatt skriftlighetskravet i AB 04 och gett företräde för 

allmänna avtalsrättsliga regler, såsom passivitet, muntliga avtal och konkludent handlande. 

Således kan förstås att skriftlighetskravet förlorat dess position som huvudregel. 

Skriftlighetskravets formalistiska utformning är inte lämpad för entreprenadprojektets 

dynamiska miljö. Allmänna avtalsrättens regler för avtalsingående utesluter inte formkrav och 

torde därför vara att föredra. Arbetets syfte är därmed att analysera samt dra slutsatser kring 

huruvida skriftlighetskravet bör ersättas av de allmänna avtalsrättsliga reglerna för 

avtalsbundenhet. 
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1.  Introduktion 

1.1  Inledning 
Anledningen till varför arbetet behandlar entreprenadjuridik och främst skriftlighetskravet i 

AB 04 grundar sig i att vi anser att entreprenadjuridik är ett viktigt samt intressant område. 

Entreprenadjuridiken har under utbildningen varit något av en gråzon som vi kommit i 

kontakt med men aldrig fördjupat oss i. När vi inför val av uppsatsämne undersökte vilka 

problem som föreligger inom entreprenadjuridiken förstod vi att beställning av ÄTA-arbeten 

var ett återkommande problem. Tanken med arbetet är därmed att erhålla nya kunskaper om 

ett ämne som kan vara till användning i framtiden som praktiskt verksamma jurister. 

1.2  Problemformulering 
Ett standardavtal kan förklaras likt en manual som anger hur parterna ska och bör förhålla sig 

till varandra samt till avtalet. Standardavtal kan ibland innehålla bestämmelser om krav på 

skriftlighet för att ändringar i avtalet ska vara giltiga.
1
 I standardavtalet AB 04 återfinns ett 

skriftlighetskrav i kap. 2 § 6 vilken föreskriver att beställning av ÄTA-arbeten ska ske 

skriftligen från beställaren för att ersättning ska utges till entreprenören. Dock har kravet på 

skriftlig beställning kommit att tolkas på olika vis. I vissa fall tolkas bestämmelsen enligt 

ordalydelsen i AB 04 vilket innebär att en beställning av ÄTA-arbeten endast kan ske genom 

en skriftlig begäran av beställaren.
2
 Det är dock inte ovanligt att entreprenören utför 

extraarbeten utan en skriftlig beställning eller ett godkännande från beställaren. Å andra sidan 

tolkas bestämmelsen enligt allmänna avtalsrättens regler för avtalsbundenhet som innebär att 

avtal kan ingås muntligen eller genom passivt- samt konkludent handlande.
3
 Det föreligger 

skilda intressen mellan entreprenör och beställare gällande ersättningsfrågan, som ofta ger 

upphov till tvister. Beställaren vill inte utge mer ersättning än för de arbeten som skriftligen 

beställts samtidigt som entreprenören ”dammsuger”
4
 projektet på ÄTA-arbeten för att erhålla 

mer ersättning utan beställarens godkännande.
5
     

 

Skriftlighetskravet i AB 04 kap. 2 § 6 har visat sig tvetydigt då det inte står helt klart om 

allmänna avtalsrättens regler för avtalsbundenhet kan ligga till grund för avtalsbundenhet. AB 

04 kap. 2 § 6 föreskriver som ovan nämnts att beställning av ÄTA-arbeten ska ske skriftligen 

medan praxis flertalet gånger påvisat att beställning av ÄTA-arbeten kan ske enligt allmänna 

avtalsrättens regler för avtalsbundenhet. Både domstol, doktrin och rättsvetenskapliga artiklar 

har därför ifrågasatt skriftlighetskravets rättsliga position som huvudregel.
6
  

                                                        
1 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 134. 
2 Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 47. 
3 Andersson, Söderlund, JT, Entreprenörens rätt till ersättning, förändringar och tilläggsarbeten– särskilt om 

rätten till ersättning för en entreprenör som inte efterlevt formaliakraven, s. 10. 
4 Med ”dammsuger” menas att entreprenören medvetet letar efter ÄTA-arbeten för att erhålla högre ersättning än 

vad kontraktssumman anger.  
5 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s. 85. 
6 Andersson, Söderlund, JT, Entreprenörens rätt till ersättning, förändringar och tilläggsarbeten– särskilt om 

rätten till ersättning för en entreprenör som inte efterlevt formaliakraven, s. 10. 
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1.3  Syfte 
Arbetet syftar till att analysera vilka tolkningar som finns av skriftlighetskravet i AB 04 kap. 2 

§ 6 samt vad som förefallit vara de avgörande faktorerna för att skriftlighetskravet ska kunna 

avtalas bort. Analysens syfte är att utreda om skriftlighetskravet bör tolkas enligt dess 

ordalydelse i AB 04 eller i ljuset av allmänna avtalsrättens regler för avtalsbundenhet. Vidare 

syftar arbetet till att ta fasta på den diskussion som förts i praxis, doktrin samt 

rättsvetenskapliga artiklar för att sedan omvandla diskussionen till en analys. Arbetets syfte är 

därmed att analysera huruvida skriftlighetskravet i AB 04 bör fortleva eller ersättas med 

allmänna avtalsrättens regler för bundenhet. Detta för att undersöka om skriftlighetskravet i 

AB 04 kap. 2 § 6 lever upp till dess funktion som huvudregel. 

1.4  Frågeställning 
De frågeställningar arbetet analyserar samt besvarar är följande:  

1. Vilka tolkningar finns gällande skriftlighetskravet i AB 04 kap. 2 § 6? 

2. Bör skriftlighetskravet tolkas enligt ordalydelsen i AB 04 eller i ljuset av den allmänna 

avtalsrättens regler för avtalsbundenhet? 

3. Lever skriftlighetskravet upp till dess funktion som huvudregel? 

4. Bör skriftlighetskravet i AB 04 finnas kvar eller bör bestämmelsen ersättas av 

allmänna avtalsrättsliga regler för avtalsbundenhet? 

1.5  Metod 
I arbetet används den rättsdogmatiska metoden vilken syftar till att göra en rekonstruktion av 

en rättsregel med utgångspunkt i de allmänt accepterade rättskällorna. Därmed sökes svar i 

lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och rättsdogmatiska litteraturen.
7
 Det rättsliga 

problemet löses genom att söka svaret på de juridiska spörsmålen i lagstiftning, praxis, 

doktrin och rättsvetenskaplig forskning. Flera rättsliga spörsmål, i synnerhet frågor som är 

invecklade eller teoretiska, vidareutvecklas och löses genom att finna argument i doktrinen. 

Den argumentation som förs i doktrin är av vikt för lagstiftning och rättspraxis då argumenten 

har en förmåga att övertyga, vilket särskilt påvisats i högsta domstolens domskäl.
8
 

 

Rättsdogmatiken appliceras i regel på en konkret problemformulering vilken analyseras och 

bearbetas tills svaret på frågan anses spegla innehållet i gällande rätt. Argumentationen utgör 

en viktig beståndsdel i rättsdogmatiken, vilken enligt den bundna argumentationen ska 

förhålla sig till de juridiska rättskällorna och den friare argumentationen tar utgångspunkt i 

rättvisa samt skälighet. Metoden anses säregen då den tillämpas av både den praktiska 

verksamheten samt inom juridisk forskning.
9
 I arbetet ska den rättsdogmatiska metoden 

appliceras på AB 04 kap. 2 § 6. Bestämmelsen är förvisso ett avtalsvillkor och därmed inte en 

lagregel men den rättsdogmatiska metoden stämmer väl överens med den teknik som 

använts.   

 

                                                        
7 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21. 
8 Bernitz, Finna rätt, s. 33. 
9 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 44. 



8 
 

I arbetet används begreppen formkravet och skriftlighetskravet synonymt. För att tydliggöra 

för läsaren har begreppen samma innebörd. Anledningen till att begreppen används synonymt 

beror på att vissa källor skrivit formkravet då de behandlat skriftlighetskravet och studien 

använder samma benämning som författaren brukat, då informationen inhämtats från dennes 

källa. 

  

För att uppnå en tydlig struktur som ger läsaren en övergripande bild av arbetet struktureras 

och författas arbetet utifrån delfrågor som besvaras löpande i arbetet.
10

 Skriftlighetskravets 

problematik belyses genom att arbetet framför skriftlighetskravet ur två perspektiv, 

bestämmelsens ordalydelse enligt AB 04 kontra allmänna avtalsrättens regler för 

avtalsbundenhet. Perspektiven presenteras således genom ett jämförelseresonemang. 

1.6  Material 
Inom den kommersiella entreprenadjuridiken saknas lagstiftning vilket resulterat i att lagtext 

ej används som främsta källan i detta arbete. Avsaknaden av lagstiftning leder till att svar får 

sökas i alternativa källor,
11

 främst i AB 04. Det går inte att genomföra en direkt applicering av 

köplagen (1990:931) på entreprenadtvister då lagen inte är tillämplig på avtal gällande 

uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten.
12

 Därmed har 

doktrin och rättsvetenskapliga artiklar inom entreprenadjuridiken och den allmänna 

avtalsrätten använts.  

 

Inom entreprenadjuridiken finns endast ett fåtal offentliga domar då det inom 

entreprenadjuridiken, främst vad gäller kommersiell entreprenad, är vanligt att 

skiljeförfarande används vid processföring. En skiljenämnd fäster större vikt vid parternas 

önskemål än vad som är fallet vid en allmän domstol, vilket passar näringslivet bättre. Det 

negativa resultatet av skiljeförfarande är dess slutenhet.
13

 På grund av branschens användning 

av skiljeförfarande är rättspraxis svåråtkomlig. Relevant information har dock kunnat utrönas 

genom en användning av rättspraxis som inte huvudsakligen gällt skriftlighetskravet samt att 

arbetet analyserar praxis från underrättsinstanser. Genom att analysera praxis där domstolen 

åtminstone fört resonemang kring skriftlighetskravet har relevant information för arbetet 

kunnat urskiljas. 

 

Vad gäller utbudet av doktrin är den knapphändig.
14

 Arbetet baseras främst på Hedbergs bok 

”Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09” och Samuelssons bok ”Entreprenadavtal – 

Särskilt om ändrade förhållanden”.  

1.7  Avgränsning 
Arbetet avgränsas till att utreda svensk rätt då entreprenadjuridiken skiljer sig länder emellan. 

Arbetet utreder inte konsumententreprenader då områdena skiljer sig åt, på grund av att 

parterna i konsumententreprenader inte är jämbördiga samt att konsumententreprenader är 

                                                        
10 Lehrberg, Praktisk Juridisk Metod, s. 63. 
11 Samuelsson, Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 13. 
12 Samuelsson, Entreprenadavtal– Särskilt om ändrade förhållanden, s. 49. 
13 Kvart, Olsson, Tvistlösning genom skiljeförfarande, s. 11 f. 
14 Samuelsson, Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 30. 
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reglerade i lag och drabbas inte av samma problem. Ytterligare en avgränsning som gjorts är 

att studien fokuserar på AB 04 och inte på andra typer av standardavtal inom 

entreprenadjuridiken, såsom ABT 06 och ABK 09. Detta på grund av att bestämmelserna i 

standardavtalen skiljer sig åt och reglerar olika entreprenadformer. Av entreprenadjuridikens 

många områden analyserar arbetet enbart ÄTA-arbeten. På grund av ÄTA-arbetens komplexa 

karaktär behandlas inte andra följdproblem inom entreprenadjuridiken, såsom hinder, 

tidsförskjutning samt vite. Studien behandlar inte påföljder av kontraktsbrott gällande ÄTA-

arbeten utan fokuserar på tolkning av skriftlighetskravet, dess fortsatta funktion som 

huvudregel samt dess existens. 

1.8  Disposition 
Arbetet har disponerats i 6 kapitel som syftar till att ge arbetet en tydlig struktur. I kapitel 2 

framförs grundläggande information om avtalsrätt, standardavtalsrätt, avtalstolkning och 

entreprenadjuridik i syfte att ge läsaren tillräcklig information för att kunna förstå analysen 

med ett bredare perspektiv. Den grundläggande informationen är inte uttömmande då 

entreprenadjuridiken och dess reglemente är av skiftande karaktär och mycket svår att 

förklara på ett allomfattande sätt. Vidare i kapitel 3 presenteras en analys av 

skriftlighetskravet i AB 04 med utgångspunkt i dess ordalydelse. Analysen fortsätter i kapitel 

4 där skriftlighetskravet analyseras utifrån allmänna avtalsrättens regler om bundenhet.   

 

I kapitel 5 presenteras en sammanfattning av analysen. Sammanfattningen grundas på fakta 

som analyserats och diskuterats i analyskapitlen. Därefter redogörs för egna reflektioner som 

uppkommit under arbetets författande och åsikter gällande skriftlighetskravets karaktär som 

huvudregel och dess fortlevnad i AB 04. I kapitel 6 presenteras en slutsats av arbetet. 
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2.  Avtalsrätt och entreprenadjuridik 

2.1  Inledning 
I följande kapitel redogörs för grunderna inom avtalsrätt, standardavtalsrätt, avtalstolkning 

och entreprenadjuridik för att ge läsaren fundamental fakta för nästkommande analyskapitel. 

Genomgången är på inga sätt uttömmande utan syftar till att ge läsaren tillräcklig information 

för att förstå analysen.   

2.2  Avtalsrätt 
Inom svensk avtalsrätt kan avtal komma till stånd på flertalet sätt vilket 1 § lag (1915:218) om 

avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) fastslår. Anbud-

acceptmodellen är frekvent använd och går ut på att ett avtal blir bindande först när en 

anbudsgivare lämnar ett anbud vilket motparten godkänner genom en accept.15 Bundenheten 

uppstår i regel genom att en fysisk eller juridisk person uttrycker en konkret vilja att binda sig, 

s.k. viljeförklaring, som motparten godtar och känner tillit till. Anbudsgivaren är bunden till 

sitt anbud så fort denne utgivit sitt erbjudande enligt löftesprincipen, vilket innebär att den 

anbudsgivande parten är ensidigt bunden till dess att den acceptgivande parten meddelat sitt 

svar. Acceptanten är bunden så fort denne accepterat anbudet. När bundenheten inträder kan 

avtalsparterna inte längre dra sig ur sina åtaganden utan att undgå rättsliga sanktioner.16 I 

svensk avtalsrätt finns dock avtal som inte ingås genom en anbud-acceptmodell. Istället ingås 

avtal genom muntliga utfästelser och konkludent handlande.17 

 

 I vissa situationer kan avtal ingås genom realhandlande istället för anbud och accept. Detta 

gäller också passivitet, vilket innebär att en part underlåter att reagera på ett visst vis.
18

 

Konkludent handlande innebär att en part handlar på sådant vis att den ger motparten skäl att 

förmoda att denne avser att företa rättshandling eller att denne redan utfört en rättshandling. 

Parten uppträder således på ett sätt som styrker att denne menar sig vara bunden av avtalet.
19

  

Att konkludent handlande kan leda till ett bindande avtal härrör från tillitsprincipen. 

Tillitsprincipen syftar till att tillfredsställa behövligheten av säkerhet i avtalsförhållanden. 

Enligt avtalsrätten är de yttre omständigheterna mest betydande. Avtalspartens inre ändamål 

eller vilja är inte av främsta betydelse. Således kan förstås att vid en bedömning om en 

rättshandlings ändamål givit mottagaren ett befogat intryck ses som betraktas utifrån, det 

objektiva.
20

  

2.3  Standardavtal  

Avtalslagens reglering av avtalsingående skiljer sig från hur avtal sluts i 

entreprenadförhållanden, där standardavtal används. Standardavtal som företeelse finns inte 

definierat i lagtext. Standardavtalet är formulerat på förhand utan parternas inblandning. 

                                                        
15

 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 76. 
16 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 80 f. 
17 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 95. 
18 Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt I, s. 53 f. 
19 Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt I, s. 80. 
20 Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt I, s. 25. 
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Standardavtalet trycks i flera kopior och tillämpas i flertalet situationer där motparten endast 

tillför villkor som denne individuellt vill ange.
21

  

 

Användandet av standardavtal innebär en effektivisering av avtalsingåendet. Återkommande 

problem regleras genom samma ordalydelse i flertalet avtal. Standardavtal fyller en viktig 

funktion i många branscher, där det inte finns tid till att förhandla om varje enskilt villkor.
22

 

Det finns dock återkommande problem vad gäller standardiserade avtal. I och med att texten 

är tryckt på förhand finns en risk att parterna inte läser avtalstexten så grundligt som 

situationen kräver. Det är vanligt att de tvistande parterna i en domstol anger att de inte känt 

till eller förstått vad avtalstexten inneburit.
23

 

 

Huvudfrågan är då huruvida en avtalspart kan bli bunden av något denne inte känt till. Vad 

som händer med den gemensamma partsviljan är något som domstolen länge kämpat med vad 

gäller standardavtal. Svaret på frågan är att standardavtalstext kan bli en del av avtalet trots att 

avtalsparten ej förstått eller ens läst avtalstexten. Domstolen går således emot tanken på att en 

gemensam partsvilja är fundamental för avtalsingåendet.
24

 Domstolens sätt att lösa problemet 

har två förklaringar. Första förklaringen är att parterna bör visa större respekt gentemot 

avtalsinnehållet och därmed av egen fri vilja läsa och förstå vad den standardiserade texten 

innebär. Den andra förklaringen är att användandet av standardavtal innebär en 

effektivisering, vilket bör uppmuntras. Högläsning och fastställande av vartenda villkor är 

vare sig praktiskt eller avsikten med ett standardavtal.
25

 Nyss nämnda svårighet med att förstå 

standardavtalets innehåll resulterar ofta i att parterna inte följer avtalet som de kommit 

överens om.
26

 

2.4  Avtalstolkning 

Principen pacta sunt servanda är grundläggande inom avtalsrätten och innebär att avtal ska 

hållas. Parterna är således bundna vid sina löften och förpliktade att handla som de utfäst. Att 

ingå avtal med motparten för att sedan bryta mot kontraktets villkor kan komma att innebära 

rättsliga sanktioner mot den part som inte uppfyller de krav som denne själv godkänt. I det fall 

en tvist uppstår gällande avtalsinnehållet måste domstolen eller skiljenämnden försöka 

klargöra vilka rättsverkningar avtalet eller andra rättshandlingar föreskriver.
27

 

Allmän avtalstolkning och tolkning av standardavtal skiljer sig åt gällande de faktorer 

domstolen tar hänsyn till. Avtalstolkning innebär inte att det finns en samlad eller rangordnad 

metod som direkt appliceras på det uppkomna avtalsproblemet, det krävs en 

helhetsbedömning av avtalet och den inträffade problematiken. Dagens allmänna 

avtalstolkning syftar till att bestämma avtalets innehåll genom att bedöma avtalet som helhet 

och därmed ta hänsyn till en mängd olika omständigheter. Vid avtalstolkning tar domstol och 

                                                        
21  Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 15. 
22

 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 134. 
23 Ingvarson, Utterström, SvJt, Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, s. 261. 
24 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 135. 
25 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 136. 
26 Ingvarson, Utterström, SvJt, Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, s. 269. 
27 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 132 ff. 
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skiljenämnd hänsyn till vad avtalsparterna uttryckligen skrivit och sagt, avtalets syfte, 

parternas underförstådda antaganden, avtalets ändamål, parternas agerande vid avtalsslut och 

avtalsförhandlingar, handelsbruk samt dispositiv rätt.
28

 Att fastställa hur ett avtal bör förstås i 

sin rätta bemärkelse är sålunda ingen enkel uppgift och kan inte klargöras genom en kort och 

koncis förklaring. Domstolen avgör vilken eller vilka tolkningsmetoder som är lämpade för 

det aktuella fallet genom att analysera parternas framlagda argument och bevis för att sedan ta 

ställning till hur avtalet bör tolkas.
29

 

De huvudprinciper som gäller vid allmän avtalstolkning frångås i viss grad vad gäller tolkning 

av standardavtal. Allmänna tolkningsprinciper såsom fastställande av den gemensamma 

partsavsikten förefaller ej lika central vid tolkning av standardavtal, då det inte ägnas så stort 

intresse åt partsavsikt när enskilda avtal ingås och förfrågas vanligen inte mellan parter vid 

avtalsslut. Således förefaller det svårt att fastställa parternas avsikt med avtalet vid en oklar 

avtalssituation.
30

 I det fall en fråga varit föremål för en enskild förhandling kan domstolen ge 

den specifika frågan företräde vid avtalstolkning. Domstolens nämnda syn på särskilt 

reglerade villkor föranleder de prioritetsregler som reglerar att enskilt avtalade villkor som 

införlivats i ett standardavtal i oklara fall ska ges företrädesrätt framför generellt avtalade 

villkor. De villkor som fyllts i alternativt skrivits till i samband med standardavtalet bör 

tillmätas större vikt och torde således återge parternas avsikt.
31

 

I den praktiska tillämpningen innebär dessa prioritetsregler att skrivet går före tryckt. Ett 

standardavtal som på förhand är tryckt reglerar inte de specifika situationer som 

avtalsparterna kan komma att befinna sig i och därför ges exempelvis bilagor eller 

modifieringar företräde framför ett generellt formulerat formulär.
32

 Standardavtal som AB 04 

stadgar uttryckligen regler om hur villkoren bör prioriteras, såsom vilka handlingar som gäller 

vid oförenliga uppgifter i kontaktshandlingarna, enligt AB 04 1 kap. § 3. Generella villkor 

som uttrycks i standardavtalet får inte enbart ge vika för särskilt författade villkor utan även 

för muntliga åtaganden då det råder en princip om att muntliga utfästelser har företräde 

framför tryckta villkor. Vidare gäller även att detaljerade, precisa avtalsvillkor ges förtur 

framför allmänt formulerade klausuler. Detta leder till att domstolen fäster större vikt vid 

villkor som har tydliga samt begränsade.
33

  

2.4.1 Avtalstolkning enligt ordalydelse 

Vanligtvis går det inte att bestämma avtalsinnehållet med hjälp av parternas avsikter samt 

insikter. Därför är det språkliga innehållet av vikt vid bedömningen av avtalet.
34

 För att söka 

avgöra hur ett villkor bör tolkas utreds hur parterna bedömt ordalydelsen kontra hur en 

objektiv betraktare bedömt ordalydelsen. I svensk rätt avgörs detta avhängigt av om det går att 

fastställa parternas gemensamma avsikt med avtalet. I de fall det är görligt att konstatera 

                                                        
28 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 143. 
29

 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 168. 
30 Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt I, s. 22. 
31 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 84 ff. 
32 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 156. 
33 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 87. 
34 Lehrberg, Avtalstolkning, s. 99. 
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parternas gemensamma avsikt bör detta utgöra fundamentet för tolkningen av ordalydelsen. 

En svårighet vid bedömningen av partsavsikten är att flertalet tolkningstvister uppkommer på 

grund av att parterna ej är eniga om hur avtalet bör förstås. Initialläget vid en objektiv 

bedömning av avtalsinnehållet är det skrivna ordet, genom det skrivna ordet bör parterna 

formulerat det som bedömts ha varit mest angeläget att reglera. Det finns avtal där parterna 

avtalat att enbart tolkning enligt ordalydelse ska tillämpas på avtalet, en s.k. 

integrationsklausul.
35

  

 

Att göra en bedömning utifrån villkorets ordalydelse frambringar problem då avtalsinnehållet 

är av skiftande karaktär. Svårigheten är framförallt påtaglig när bedömningen av vilket syfte 

ett visst ord ska tillerkännas. Trots att orden som sådana är tydliga är det vad parterna syftat 

med dessa som förefaller väsentligt i tolkningsförfarandet. Således påvisar detta att en 

språkinriktad tolkningsmetod kan förefalla besvärlig i sin tillämpning och därmed fordras ett 

komplement av ytterligare en metod.
36

 

2.5  Entreprenad och entreprenadavtalet 
De flesta entreprenader i Sverige stadgas i enlighet med Allmänna bestämmelser samt övriga 

standardkontrakt för byggsektorn (AB), vilka framförhandlats av marknadens parter inom 

ramen för Byggandets Kontraktskommitté (BKK).37 Entreprenader regleras genom grundliga 

standardavtal och innefattar mer omfattande byggarbeten och anläggningsarbeten. 

Entreprenadavtal är vanligen underkastade ett standardavtal, vilka för byggnads- samt 

anläggningsindustrin påminner om lagstiftning. AB 04 kan betraktas som ett huvudavtal på 

området men det existerar också ett flertal andra avtal, vilka mer eller mindre motsvarar AB 

04. Dock genomförs många entreprenader i avsaknad av standardavtal och i vissa fall saknas 

också ett bestämt avtal om annat än de individuella moment som fordras för arbetets 

utförande. Trots att regleringar i standardavtal är omfattande kan dessa ej, precis som lagen 

inte är, anses vara helt uttömmande. Standardavtalets regler skiljer sig många gånger gällande 

vissa aspekter jämfört med andra typer av lagstiftade avtal.
38

  

 

I lag, samt annan författningstext, finns inte någon definition av begreppet entreprenadavtal. 1 

§ konsumenttjänstlagen (1985:716) reglerar tjänster gällande till- eller uppbyggnad av en 

alternativt två bostadshus, s.k. småhusentreprenader. Sålunda får konsumenttjänstlagen en 

avgränsning, dock förklarar den ej hur entreprenadavtal ska definieras. Köplagen omfattar inte 

avtal om uppförande av byggnad alternativt annan fast anläggning på mark eller i vatten, dvs. 

entreprenadavtal. Avgränsningen i nyss nämnda bestämmelse förklarar dock ej vad som 

kännetecknar avtal om uppförande av anläggningar samt byggnader. Således hamnar 

entreprenadavtalet utanför lagens tillämpningsområde.
39

 

 

                                                        
35 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 80. 
36 Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal, s. 67 f. 
37 Ingvarson, Utterström, SvJt, Tolkning av entreprenadavtal- det köprättsliga kontrollansvaret möter 

hindersbestämmelserna i AB 04, s. 20. 
38 Hellner, Hager, H. Persson, Speciell avtalsrätt II- kontraktsrätt, s. 140 f. 
39 Samuelsson, Entreprenadavtal - Särskilt om ändrade förhållanden, s. 13. 
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Entreprenadavtalet framstår i praktiken som en egen avtalstyp och kan också i teorin hanteras 

som det. Istället för att ha denna syn och behandling av entreprenadavtalet kan alternativet 

vara att frångå dess särdrag och endast se till en allmänrättslig standard, såsom allmän 

förmögenhetsrätt, obligationsrätt samt avgöranden i rättspraxis m.m.
40

 Entreprenadprojektets 

slutgiltiga omfattning samt innebörd bestäms inte enbart av kontraktshandlingarna, utan även 

av ÄTA-arbeten. Entreprenaden utgörs således av kontraktsarbetena samt ändrings- och 

tilläggsarbeten, frånräknat avgående arbeten.
41

 

2.6  AB 04 
Kommersiella entreprenader regleras inte i lag vilket lett till att Bygg- och 

anläggningsbranschen har förhandlat fram standardavtal, s.k. agreed documents.
42

 Beställare 

och entreprenörer träffade en överenskommelse som resulterade i det första standardavtalet 

AB 54. Sedermera utgavs AB 65 och dess officiella motiv som angav hur kontraktskommittén 

resonerat kring bestämmelserna. Efterföljarna till AB 04, exempelvis AB 72 och AB 92 

tillämpas än idag.
43

 AB 04 utläses som Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- 

samt installationsentreprenader och är ett avtal om byggnadsentreprenader som kan appliceras 

på alla entreprenadavtal, men är främst avsett för utförandeentreprenader. Att samla regler 

vilka gäller för beställare och entreprenörer innebär att avtalet blir en kompromiss mellan 

dessa parters intressen, vilket resulterat i att reglerna i vissa fall kan ses som svårtolkade och 

vaga. Att AB 04 präglas av kompromisser kan vara svårt att frånkomma då 

partsöverenskommelser i regel leder till ömsesidiga eftergifter vilket AB 04 i viss mån 

återspeglar. AB 04 och dess föregångare bringar bättre jämvikt i partsförhållandet jämfört 

med avtal som upprättats ensidigt. Parterna får fortsatt tillämpa till de tidigare 

standardavtalen, exempelvis AB 92.
44

 Arbete återkommer till standardavtalet AB 92 i del 4.3. 

AB 04 är ingen lagtext utan består av villkorsbestämmelser, vilket leder till att avtalet inte ska 

användas vid ett specifikt tillfälle, såsom vid en tvist. De förpliktelser som anges i avtalet ska 

dock vidmakthållas och BKK har framfört vikten av att tillämpa AB 04 som helhet då avsteg 

från standardavtalets syfte leder till osäkerhet i branschen och ökade risker för tvister.
45

AB 04 

och dess bestämmelser har på senare tid tillmätts större vikt vid tvistelösning av domstolen.
46

 

2.7  ÄTA-arbeten 
ÄTA-arbeten är en term som står för tre olika typer av arbeten, dvs. ändrings-, tilläggs- samt 

avgående arbeten. Arbetena skiljer sig väsentligt åt gällande rekvisiten och därför är det 

lämpligt att förklara varje typ av arbete för sig för att läsaren ska ha goda förutsättningar att få 

en uppfattning om begreppet. Detta är viktigt då arbetet kommer analysera skriftlighetskravet 

som utgör grunden för beställning av ÄTA-arbeten.  

 

                                                        
40 Samuelsson, Entreprenadavtal - Särskilt om ändrade förhållanden, s. 17 f. 
41

 Hedberg, Besiktningsjuridik – Entreprenadjuridiska frågor i anslutning till entreprenadbesiktning, s. 10. 
42 Andersson, Hedberg, ÄTA arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06, s. 13. 
43 Ingvarsson, Utterström, Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, s. 260. 
44 Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 15. 
45 Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 16 f. 
46 Ingvarsson, Utterström, Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, s. 262. 
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Ett särdrag hos entreprenadavtalet som avtalstyp är beställarens ändringsbefogenhet,47 vilken 

innebär att beställaren har rätt att under avtalets löptid ändra entreprenörens skyldigheter. 

Konsekvensen av ändringsbefogenheten är att omfattningen av entreprenörens åtaganden kan 

förefalla osäkra och denna osäkerhet komplicerar kalkyleringen vid anbudsgivningen gällande 

hur mycket resurser som behövs. Å andra sidan förefaller ändringsbefogenheten som en 

central del i entreprenader och det ger beställaren möjlighet att under avtalets löptid optimera 

arbetet.48   

 

Till skillnad från tilläggsarbeten är ändringsarbeten ej förbundna med några samband- eller 

egenskapskrav. Reglerna i AB 04 om ÄTA-arbeten och om beställarens ändringsbefogenhet 

avser endast materiella ändringar. Därmed omfattas ej den faktiska arbetsmetod vilken 

används för att utföra förändringen, dvs. det förfarande entreprenören använder sig av för att 

utföra ändringsarbetet. Således kan fastställas att beställarens ändringsbefogenhet ej medför 

att denne har rätt att styra entreprenörens val av arbetsmetod eller i vilken följd arbetena ska 

utföras. Enligt AB 04 kap. 3 § 4 ska entreprenören själv bestämma entreprenadens utförande. 

De ändringar som beställaren begär ska därmed avse ändring av slutresultatet, vilket klargörs i 

att beställaren innehar en dubbel ändringsbefogenhet. Den dubbla ändringsbefogenheten 

innefattar en avbeställningsrätt och rätt att föreskriva ett alternativt utförande.
49

 

Tilläggsarbeten innebär att entreprenören föreskrivs att genomföra merarbete, alltså 

ytterligare arbete än vad som överenskommits i de ursprungliga kontraktshandlingarna.
50

 I 

AB 04 kap. 2 § 6 finns två rekvisit som båda ska vara uppfyllda för att beställaren ska ha rätt 

att ålägga entreprenören tilläggsarbeten. Första rekvisitet föreskriver att det fordras ett 

”omedelbart samband med kontraktsarbetena i övrigt”. Det andra rekvisitet innebär att 

merarbetet ej får vara av ”väsentligen annan natur än kontraktsarbetena”.
51

  

 

Avgående arbeten kan förklaras som en avbeställning av ett entreprenadprojekt och innebär 

att kontraktet ändras så att parternas åtaganden om att fullgöra sina förpliktelser minskas eller 

faller bort. AB 04 reglerar den avbeställningsrätt som beställaren har men AB 04 är många 

gånger ofullständig då det saknas reglering om avbeställandets omfattning och tid, såsom om 

hela projektet ska avslutas och inom vilka tidsramar. Beställaren behöver inte redogöra för 

varför denne beslutar att avbeställa arbetet och avbeställningsrätten är nästintill obegränsad. 

Den enda restriktionen som kan utläsas av AB 04 är att det kan anses oskäligt att avbeställa ett 

entreprenadarbete om projektet till största del redan är färdigställt.
52

 

 

Sådant ÄTA-arbete som föreskrivits av beställaren kan kallas beställt ÄTA-arbete. Ett beställt 

ÄTA-arbete ska beställas skriftligt av beställaren vilket regleras i AB 04 kap. 2 § 6.
53

 AB 04 

kap. 2 § 6 föreskriver att ”ÄTA-arbete enligt § 3 i detta kapitel skall beställas skriftligen 

innan det påbörjas. Kravet på skriftlig beställning är uppfyllt, om beställarens överlämnar 

                                                        
47 Gorton, JT, Recension av Samuelsson, s. 703. 
48

 Samuelsson, Entreprenadavtal - Särskilt om ändrade förhållanden, s. 115. 
49 Samuelsson, Entreprenadavtal - Särskilt om ändrade förhållanden, s. 119 f. 
50 Johansson, Entreprenadrätt och praktik, s. 201. 
51 Andersson, Hedberg, ÄTA arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06, s. 69. 
52 Samuelsson, Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 130 f. 
53 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s. 88. 
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ritning eller annan handling som innefattar ÄTA-arbeten till entreprenören.”. Kravet på 

skriftlig beställning omfattar således de arbeten som beskrivs i AB 04 kap. 2 § 3 vilken lyder 

”Entreprenören är, om inte annat följer av författning, berättigad och skyldig att under 

entreprenadtiden utföra sådana ÄTA-arbeten som föreskrivs av beställaren.” 

 

Likställda arbeten regleras i AB 04 kap. 2 § 4 och omfattas inte av samma krav på skriftlig 

beställning som vid beställda arbeten, vilka redan regleras i avtalet. Entreprenörens rätt till 

ersättning för likställda ÄTA-arbeten är, till skillnad från egentliga ÄTA-arbeten enligt AB 04 

kap. 2 § 3, inte villkorade av att beställaren i förväg accepterar sin betalningsskyldighet för 

arbetet i fråga genom en skriftlig beställning.
54

 Entreprenören ska beräkna om arbetet 

uppskattas överstiga ett halvt prisbasbelopp och i de fall hämta in beställarens kommentar om 

arbetet ska utföras eller inte. Det är då upp till beställaren att avgöra huruvida arbetet utgör ett 

ÄTA-arbete eller inte, vilket entreprenören bör lyssna på för att få möjlighet till ersättning.
55

 

2.8  Oskälighetsregeln 
Oskälighetsregeln i AB 04 kap. 2 § 8 utgör ett undantag till skriftlighetskravet och föreskriver 

att ”ÄTA-arbete enligt § 3 i detta kapitel som har utförts utan skriftlig beställning eller enligt 

§ 4 i detta kapitel som har utförts utan att beställarens synpunkter har inhämtats, trots att 

kostnaden för arbetet bedöms överstiga gränsbeloppet, berättigar inte till ersättning utöver 

kontraktssumman, om inte sådan påföljd skulle vara oskälig. Motsvarande gäller om 

entreprenören underlåtit att underrätta beställaren enligt § 7 andra stycket i detta kapitel om 

inte sådan påföljd skulle vara oskälig.” 

 

Det framgår av AB 04 kap. 2 § 8 att entreprenören har rätt till ersättning trots att 

skriftlighetskravet inte är uppfyllt, om det annars skulle ses som oskäligt. Situationer kan 

uppstå då entreprenören anser att ett ÄTA-arbete är nödvändigt för att entreprenaden ska 

kunna slutföras och om beställaren nekat ett sådant arbete kan entreprenören ansöka om 

ersättning i efterhand.
56

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
54 Högsta domstolen 407/132015-01-27. 
55 Samuelsson, Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 126 f. 
56 Samuelsson, Entreprenadavtal- Särskilt om ändrade förhållanden, s. 126 f. 
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3.  Analys av skriftlighetskravets ordalydelse i AB 04 

3.1  Inledning 

I följande kapitel analyseras skriftlighetskravets ordalydelse enligt AB 04. Inledningsvis 

redogörs och analyseras varför problem uppstår i entreprenadprojekt, för att påvisa hur 

utomstående faktorer samt felbedömningar leder till att ÄTA-arbeten uppkommer och ska 

beställas. Det är i samband med ÄTA-arbeten som skriftlighetskravet i AB 04 blir relevant då 

oväntade omständigheter kan uppstå vilket medför att kravet på skriftlig beställning ibland 

förbises. I detta kapitel påvisas varför skriftlighetskravet bör tolkas enligt dess ordalydelse 

samt varför den är av betydelse inom entreprenadprojekt. 

3.2  Problematiken vid entreprenadprojekt  
Anbudsgivarens kalkyler grundas på beräkningar som till viss del kan vara tämligen osäkra.57 

Osäkerheten beror delvis på att projekten vanligtvis utförs i utomhusmiljöer, således är det 

problematiskt att på förhand ha fullständig vetskap om vilka omständigheter som föreligger i 

det aktuella entreprenadprojektet.58 Bedömningar av markförhållanden redogörs för i 

förfrågningsunderlaget med hjälp av resultat från stickprover. Vid en geoteknisk 

undersökning tas ett antal stickprover på arbetsområdet som ska påvisa markens karaktär. I 

vissa fall stämmer inte de geotekniska undersökningarna med realiteten vilket medför 

problem vid utförandet av entreprenaden. Ytterligare en osäkerhetet anses vara 

anbudsgivarens prognos gällande vädret under projektets genomförande. Kommer det att vara 

kyligare än vad som förutsatts då betongen gjöts? Blir det mycket nederbörd under 

grävningen? Kommer vattenståndet i älven öka utöver vad som är vanligt under tiden 

gjutformen för bron ska byggas? Dessa och liknande faktorer kan leda till oväntade 

konsekvenser för entreprenören och fördärva dennes kalkyler.59  

 

Av ovan nämnda omständigheter och osäkerheter kan förstås att innan arbetet med 

entreprenaden kan påbörjas, finns det ett flertal komplexa faktorer som kommer påverka 

entreprenaden och dess genomförande. Det är därför svårt att på förhand kunna förutse hur 

arbetet kommer att fortlöpa och än mer problematiskt att med säkerhet veta hur slutresultatet 

kommer te sig. Dessutom kan beställaren under entreprenadprojektets gång begära ändringar 

samt tillägg i kontaktsarbetena. Dessa anledningar i kombination med att det råder kraftig 

konkurrens för de olika anbudsgivarna som ska kalkylera omkostnaderna för entreprenaden, 

gäller det att offerera ett konkurrenskraftigt anbud för att vinna upphandlingen.
60

   

 

Med entreprenadprojektets svårigheter i åtanke blir en central fråga hur eventuella ÄTA-

arbeten ska beställas. Hur beställningen sker avgör om entreprenören ska erhålla ersättning för 
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arbetet och å andra sidan om beställaren ska tvingas utge ersättning för arbeten som inte ingår 

i kontraktsarbetet.
61

 

 

3.3 Betydelsen av mark och miljöförhållanden 
NJA 2015 s. 3 påvisar hur mark- och miljöförhållanden kan komma att sätta ett helt 

entreprenadprojekt ur spel och resultera i ett ÄTA-arbete. Tvisten grundas i att entreprenören, 

Secora, utfört ett muddringsarbete vilket kontrakterades genom fast pris om 11 miljoner 

kronor. När Secora sedan misslyckades med att bryta ner ett kalkberg tvingades entreprenaden 

att spränga bort berget, vilket resulterade i en kostnadsökning från 11 miljoner kronor till 22 

miljoner kronor. Secora krävde då ersättning av beställaren, Region Gotland, genom AB 04 

kap. 2 § 4 om likställt arbete då bergssprängningen var nödvändig för att kunna färdigställa 

arbetet. Huvudfrågan blev då om entreprenören gjort en korrekt bedömning av de geotekniska 

undersökningarna som gjordes i arbetets initialskede samt om metoderna för 

tillvägagångssättet var accepterat. Beställaren hävdade då att entreprenören är specialister på 

muddringsarbete och att det är entreprenörens uppgift att välja metod efter de förhållanden 

som visar sig var för handen, inte beställarens eller geoteknikerns uppgift.
62

  

Enligt tingsrätten och hovrätten fanns inga fel i den geotekniska undersökning som gjorts, 

vilket högsta domstolen motsätter sig. Högsta domstolen fastslår att enligt AB 04 kap. 1 § 8 

finns ett krav på fackmannamässighet, vilket innebär att entreprenören ska ta del av det 

underlag som finns till handa och välja metod utifrån redovisat material. Entreprenören har då 

att förhålla sig till en sannolikhetslära utifrån bedömda risker och fatta beslut på grundval av 

den. Höga krav ställs därmed på entreprenörens genomgång av förfrågningsunderlaget och 

valet av metod. Om brister i förfrågningsunderlaget föreligger stiger utrymmet för den 

fackmässiga bedömningen av vad som anses sannolikt.
63

  

Ur NJA 2015 s. 3 kan därmed utrönas att om beställaren brister i att göra en fackmässig 

kontroll och låter dessa bristande uppgifter ingå i förfrågningsunderlaget leder detta till att 

entreprenören inte kan hävda att bristen föreligger. Entreprenören ska istället själv kalkylera 

risker utifrån troliga samt otroliga mått utifrån det material som entreprenören tillhandahållit 

av beställaren. Om materialet är magert innebär det att beställaren får inse risken med att 

entreprenören inte kan bilda sig en klar uppfattning vad som är troligt respektive otroligt.
64

 

3.4 Skriftlighetskravets betydelse för ÄTA-arbeten 
Karakteristiskt för entreprenadavtalet är beställarens rätt att ändra entreprenörens åtaganden 

under entreprenadprojektets löptid. Ändringsbefogenheten kan leda till att entreprenörens 

åtaganden kan utvidgas eller minskas beroende på om entreprenadens utförande går som 

planerat eller ej. Denna ändring medför att entreprenadens ursprungliga kalkylering inte 

längre kommer att gälla eftersom kontraktssumman ökar parallellt med åtagandets 

                                                        
61 Andersson, Söderlund, Entreprenörens rätt till ersättning förändringar och tilläggsarbeten– särskilt om rätten 
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utvidgning.
65

 Skriftlighetskravet syftar till att reglera den osäkerhet som uppkommer vad 

gäller ersättning för ÄTA-arbeten. För varje ÄTA-arbete ska beställaren upprätta en skriftlig 

beställning. Syftet med skriftlighetskravet torde således vara att undvika tvister angående 

arbetets karaktär samt omfattning. Den skriftliga beställningen ska ha godkänts av både 

beställaren samt entreprenören.
66

 

3.5 Betydelsen av skriftlighetskravet och dess bevarande 
I AB 04:s förord anges att bestämmelserna ska bygga på en balans mellan parterna och 

fördela rättigheter och skyldigheter utifrån ett optimalt riskfördelningsperspektiv.
67

 Alla 

beställda ÄTA-arbeten omfattas av ett formkrav som anger att beställningen ska ske 

skriftligen.
68

Regeln uttrycker således ett skriftligt formkrav vilket skyddar beställaren från att 

behöva utge ersättning till entreprenören för arbeten som diskuterats muntligen. Om ett 

merarbete uppstår ska beställaren i regel utge ersättning för det arbete som inte ingår i 

kontraktsarbetet, därmed kan ÄTA-arbeten resultera i kostnadshöjningar för beställaren. 

Muntliga diskussioner om ett merarbete föranleder en risk för att entreprenören kräver 

beställaren på tilläggsersättning som beställaren inte räknat med.
69

  

 

Enligt AB 04 kap. 2 § 8 kan skriftlighetskravet i AB 04 upplevas som flexiblare än de 

formkrav som förekommer i den allmänna avtalsrätten. Genom notering från ett byggmöte 

eller i en rapport anses kravet vara fullgjort. Vidare anses kravet vara uppfyllt om beställaren 

överräcker ritningar eller annat dokument som inbegriper ett ÄTA-arbete. I det fall 

entreprenören inte mottagit någon skriftlig beställning enligt de sätt som ovan beskrivits kan 

det sålunda tolkas som att ingen ersättning utgår, oaktat om arbetet redan utförts.
70

 Det är då 

av vikt av att entreprenören inväntar en skriftlig beställning och att beställaren visar hänsyn 

till att entreprenören inte utför ÄTA-arbeten på direkt order, då det kan innebära att 

skriftlighetskravet inte uppfylls och att entreprenören går miste om sin ersättning. Att leva 

upp till skriftlighetskravets regler är således ett skydd för både beställaren samt entreprenören 

och säkerställer att båda parter är införstådda med arbetets karaktär, om det utgör ett 

kontraktsarbete eller ej. Fullbordan av skriftlighetskravet leder till att beställaren inte tvingas 

utge ersättning för oväntade ÄTA-arbeten och entreprenören säkerställer sin rätt till ersättning 

för beställda ÄTA-arbeten.
71

 

 

Enlig Mattias Hedwall som skrivit boken ”Tolkning av kommersiella avtal” är det viktigt att 

skilja kommersiella avtal från andra typer av avtal. Kommersiella avtal är ofta större och mer 

invecklade eftersom de ska reglera komplicerade transaktioner. Hedwall menar att 

avtalslagens regler kan vara mindre lämpliga att applicera på kommersiella 

entreprenadavtal.
72

 För att undvika eventuella meningsskiljaktigheter vid stora och 
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komplicerade avtal är det vanligt att parterna avtalar om formkrav. Formkraven i 

kommersiella avtal är i regel att parterna avtalar om att det slutgiltiga avtalet ska undertecknas 

eller upprättas i skriftform för att anses gällande.
73

 Vad gäller kommersiella 

avtalsförhållanden är således anspråk om skriftlighet inte ett alltför betungande krav att ställa 

på motparten. Bundenhet infaller när avtalets alla beståndsdelar har fallit på plats och är 

undertecknat. Hedwall anför att de underförstådda överenskommelserna som kommersiella 

avtalsparter kan ha under avtalsförhandlingarna är utan verkan om de inte blivit nedskrivna 

och införlivande i avtalet.
74

  

 

Hedwall framför en relativt strikt tolkning av skriftlighetskravet men vad gäller de 

processuella aspekterna är åsikterna att se som en simplifiering. Bevisföringen underlättas av 

att parternas överenskommelser finns i skriftform då parterna i processen kan bevisa sina 

åtaganden genom skriftliga överenskommelser. Muntliga avtal samt konkludent handlande 

innebär i regel bevisningssvårigheter om inget trovärdigt vittne kan framträda och styrka 

argumenten. Om ena parten har en skriftlig handling kan denne bevisa rättsförhållandet 

genom att enbart uppvisa avtalet. Kravet på skriftlighet kan därmed ses som en förenkling ur 

bevishänseende.
75

 AB 04 kap. 2 § 6 anger inte att muntliga överenskommelser är ogiltiga, 

men efter en muntlig överenskommelse ska uppgörelsen skriftligen verifieras. Detta då det vid 

en eventuell tvist kan underlätta domstolens prövning om ersättning ska utgå till 

entreprenören eller inte.
76

  

3.6 AB 04:s skyddsregel 
AB 04 kap. 1 § 3 är en prioritetsregel som tillämpas då minst två kontraktshandlingar 

innehåller motstridande angivelser angående samma omständighet.
77

 AB 04 kap. 1 § 3 

grundar sig på den omvända tidsföljdens princip, vilken anger att en nyare handling ges 

företräde framför en äldre handling. Nyss nämnda princip tillämpas när anbudshandlingen, 

beställningen, förfrågningsunderlaget eller kontraktet består av ett motstridigt innehåll. 

Kontraktet som ligger till grund för avtalet har den högsta positionen i rangordningen vilken 

efterföljs av de ändringar i AB 04 som är upptagna i de administrativa föreskrifterna. För att 

bestämmelserna i AB 04 ska kunna avtalas bort krävs en tydlig utformning och 

dokumentering, annars gäller kontraktet och de bestämmelser som framgår av AB 04.78  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att om avtalsparterna ej vill att en regel i AB 04 ska gälla 

måste de vara helt eniga om detta i det primära avtalet. Beställare och entreprenör kan inte 

trygga sig genom att fylla ut kontraktet med avvikande regleringar. Således föreligger ett 

strikt krav på tydlighet för att revidera AB 04 och därmed dess skriftlighetskrav.
79
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3.7 Undantaget till skriftlighetskravet 
Många gånger framhävs bestämmelsen i AB 04 kap. 2 § 6 som ett beställarskydd vilken ger 

partsförhållandet en ojämn balans.
80

 Regelns strikta karaktär faller delvis bort på grund av att 

den underkastas vissa bestämmelser som ger entreprenören rätt till ersättning trots att ingen 

skriftlig beställning skett.
81

 Kravet på skriftlighet kan uppfattas som en belastning för 

entreprenören men har också en funktion säkerställa entreprenörens rätt till ersättning.
82

 Som 

nämnts i del 2.8 finns en skyddsregel för entreprenören i AB 04 kap. 2 § 8. Enligt 

bestämmelsen finns vissa situationer då det skulle anses vara oskäligt att entreprenören går 

miste om sin ersättning trots att ingen skriftlig beställning har skett. Skriftlighetskravet är 

således inte absolut.
83

  

 

Synen på oskälighet har blivit föremål för flertalet återkommande juridiska debatter där 

tolkning av standardavtal har varit en central fråga. Ensidigt upprättade avtal, såsom 

standardavtal, är i regel mer fördelaktiga för den part som författat avtalet då dennes intressen 

präglar avtalets text och utformning. Avtalsvillkoren kan stundtals vara så missgynnande att 

de uppfattas som oskäliga genom dess ordalydelse och därmed i dess tillämpning. 

Bedömningen om entreprenören ska ges rätt till ersättning trots att inget skriftligt avtal 

föreligger utgår från oskälighetsregeln i AB 04 kap. 2 § 8.
84

 

 

Den centrala frågan vid tolkning av AB 04 kap. 2 § 8 är i vilken utsträckning beställaren har 

en skyldighet att betala samt i vilka situationer entreprenören har rätt till betalning. Å andra 

sidan kan bestämmelsen förstås som en reglering av när entreprenören saknar rättslig 

befogenhet att begära ersättning för ett arbete som saknar skriftlig beställning. I de flesta fall 

har entreprenören inte den befogenheten att självständigt utföra ett ÄTA-arbete, vilket leder 

till att en djupgående analys av oskälighetsrekvisitet måste ske med utgångspunkt i parternas 

agerande.85 Bestämmelsen är enligt Hedberg en regel som är till nackdel för entreprenören då 

den bör tolkas restriktivt på grund av dess formella karaktär. Domstolen eller skiljenämnden 

tolkar vanligen formella regler strikt, vilket kan motiveras med att entreprenören borde känt 

till de formella reglerna.86  

3.8 Domstolens tolkning av oskälighetsrekvisitet 
Trots att inget avgörande enligt AB 04 kap. 2 § 8 finns att inhämta anser vi ändock att mål 

nummer T 2408-08 samt mål nummer T 2953-07 ger en bild av att domaren tar reell hänsyn 

till entreprenörens rätt till ersättning. Mål nummer T 2408-08 avsåg flertalet tvister om ÄTA-

arbeten men främst i vilken mån ersättning ska utgå för ÄTA-arbeten och rörde således inte 

explicit oskälighet. Parterna i målet var beställaren Magne Care som träffat avtal om 

totalentreprenad med entreprenören Sundvalls om att uppföra en rad olika byggnadsprojekt.87 
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Det som är relevant för oskälighetsbedömningen är att tingsrätten, trots att entreprenören inte 

underrättat beställaren skriftligen eller ens framfört ett fakturaunderlag till grund för 

ersättningsanspråket, ändå medgav entreprenören rätt till ersättning, då det ansågs oskäligt att 

vägra entreprenören ersättningsrätt.88 Till grund för sin bedömning angav tingsrätten att 

parterna i sitt entreprenadavtal varit eniga om att arbeten som genomförts till följd av 

ändringar i projekteringen inte skulle utföras på det sätt som parterna ursprungligen avtalat. 

De merarbeten som genomförts på grund av att projekteringen ändrats utgjorde därmed ÄTA-

arbeten och ska ges ersättning för, annat vore att ses som oskäligt.89   

 

I mål nummer T 2953-07 var det fråga om huruvida en ombyggnation av en vind och två 

lägenheter utgjorde en beställning av ett ÄTA-arbete eller ej. Parter i målet var beställaren 

Sonja samt Sundvalls som entreprenör. Sonja drev näringsverksamhet i fastigheten och var 

därmed att betraktas som näringsidkare. AB 92, vilken var en del av kontraktet, reglerar att 

ÄTA-arbeten ska beställas skriftligen vilket inte skett. Tingsrätten fastslår i sitt domskäl att 

kravet på skriftlig beställning av ÄTA-arbeten kan frångås om förhållandena avvikit från vad 

entreprenören med fog kunnat förutsätta. Att då inte tilldela Sundvalls ersättning för de ÄTA-

arbeten som företagits är att ses som oskäligt, då de inträffade ändrade förhållanden låg 

utanför vad Sundvalls kunnat förutse.
90
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4. Analys av skriftlighetskravet enligt allmänna avtalsrättsliga regler 

4.1  Inledning 

I detta kapitel analyseras skriftlighetskravet i ljuset av allmänna avtalsrättens regler för 

avtalsbundenhet. Syftet är att analysera huruvida allmänna avtalsrättens regler för bundenhet 

kan leda till att skriftlighetskravet avtalas bort. Detta är av betydelse för analysen av 

skriftlighetskravets fortlevnad. Först analyseras om muntliga överenskommelser kan 

åsidosätta skriftlighetskravet och därefter undersöks beställarens bundenhet genom 

konkludent handlande och passivitet. I kapitlet utreds om dolusregeln kan användas för att 

avtala bort skriftlighetskravet. Vidare förklaras vad ett s.k. hypotetiskt samtycke innebär och 

huruvida det ska anses giltigt för avtalsbundenhet. 

4.2  Muntliga överenskommelser 
I AB 04 och AB 92 finns ingen reglering för huruvida muntliga avtal ska anses vara binande 

eller ej. Det existerar därmed ej något problem med att parterna avtalar bort formkraven 

gällande beställning av ÄTA-arbeten efter att avtalet upprättats genom muntliga 

överenskommelser.
91

 I mål nummer T 5870-99 från Svea hovrätt bedömdes entreprenören ha 

rätt till betalning trots det faktum att formkravet ej var uppfyllt. Detta på grund av att parterna 

träffat muntliga beställningar av ÄTA-arbeten flera gånger tidigare. Dock var de tidigare 

beställningarna av mindre omfattande karaktär. Fallet påvisar att formkravet kan avtalas bort 

genom att parterna tidigare upprättat muntliga beställningar.
92

 Detta ska dock ej tolkas på ett 

formalistiskt vis utan det måste beaktas att då formkrav avtalats bort har de nödvändigtvis ej 

avtalats bort till fullo. I nyss nämnda rättsfall framhölls detta genom att de muntliga 

beställningarna gällt mindre tilläggsbeställningar, därför kan det ej dras en slutsats om att 

detta också gäller större tilläggsbeställningar. Beställaren kan ha genom muntliga utlåtande 

alternativt på annat sätt givit intrycket av att denne vill att merarbete ska utföras samt att 

ersättning ska utges. Om beställaren handlat så tidigare, vid flertalet tidpunkter, och erlagt 

entreprenören betalning för ÄTA-arbeten uppfattas detta med stor sannolikhet som att 

formkraven avtalats bort.
93

  

 

Om det står klart att beställaren muntligen begärt exempelvis en asfaltsyta utöver vad 

kontraktsarbetet anger och senare protesterar mot ersättningsansvar med förklaringen att 

beställningen skett muntligen undkommer beställaren inte ersättningsansvar.
94

  

4.3  Konkludent handlande 
I del 2.2 har redogjorts för konkludent handlande, vilket innebär att en viljeförklaring kan 

uttryckas genom att en avtalspart genom sitt handlande ger motparten anledning att förstå 

handlingen eller passiviteten som en viljeförklaring.
95

 Vanligtvis då AB 92:s formkrav avtalas 
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bort, sker det genom konkludent handlande.
96

 Andersson och Söderlund diskuterar 

beställarens egna skyldighet att upprätthålla det skydd som skriftlighetskravet ger mot 

oönskade ersättningsanspråk. Byggarbetsplatser är en särskild miljö och inget 

entreprenadprojekt är det andra likt och därför kräver de olikartade lösningar. Av ovan 

nämnda omständigheter och förståelsen för att det i praktiken allt som oftast förekommer 

tilläggsbeställningar vilka ej är korrekta, föreligger skäl för att entreprenören ska ha rätt till 

ersättning trots att det strider mot formkraven. Detta på grund av att entreprenadavtal 

väsentligen skiljer sig från andra avtal. Det kan ej krävas att endast en part ska agera med 

tydlighet. I de fall beställaren genomför muntliga beställningar av ÄTA-arbeten eller på annat 

vis ger entreprenören en berättigad föreställning att formkraven kan åsidosättas, måste 

beställaren inse att formkravet åsidosatts. Således bestämmer beställaren själv om formkravet 

ska efterlevas och fortlöpande inge denne skydd. Vaksamhet krävs också då beställaren väljer 

att betala ut ersättning på grund av affärsmässiga grunder trots att denne ej anser sig skyldig 

till att utge ersättning enligt parternas avtal. Beställaren måste vara vaksam över hur denne 

agerar under parternas affärsmässiga relation. Om beställaren betalat ersättning och 

entreprenören inte insett eller bort inse att beställaren inte ser sig skyldig att erlägga betalning 

måste beställaren förstå att, i förening med andra faktorer, handlandet med fog kan tolkas som 

att beställaren avsäger sig formkravets skydd.
97

 

 

I mål nummer T 2334-06 påvisades hur skriftlighetskravet kan avtalas bort med konkludent 

handlande. I målet kom tingsrätten att bedöma huruvida skriftlighetskravet avtalats bort 

genom beställarens tidigare muntliga beställningar av ÄTA-arbeten. Bedömningen gjordes 

med hjälp av avtalsrättsliga principer för tolkning. Parterna i målet var beställaren Hem 1 och 

entreprenören Stefan. Parterna ingick avtal om montering av husmoduler. Stefan åberopade 

att parterna frångått kravet på skriftlig beställning vad gäller ÄTA-arbeten och att Hem 1 

genomfört flera muntliga beställningar, och utgett sig för att erlägga ersättning för arbetena. 

Enligt Stefan har Hem 1 frångått skriftlighetskravet genom konkludent handlande. Hem 1 

motsatte sig att parterna ska ha frångått skriftlighetskravet helt och hänvisade till parternas 

enskilda avtal där det föreskrevs att AB 92, föregångare till AB 04, skulle gälla.
98

 

 

Tingsrätten bedömde att parterna ska ha avtalat om att AB 92 skulle tillämpas för att det ska 

gälla. Huruvida ett avtal existerade om att AB 92 skulle gälla utredde tingsrätten med hjälp av 

allmänna avtalsrättens principer för avtalstolkning. Tingsrätten beaktade inte bara 

avtalsvillkorens lydelser utan också omständigheterna som förelåg då villkoren upprättades. 

Partsavsikten kom också att få betydelse vid bedömningen. Trots att AB 92 var föreskrivet av 

avtalsparterna bedömdes att partspraxisen verkade vara som så att parterna frångått 

skriftlighetskravet vid beställning av ÄTA-arbeten. Tingsrätten anförde följande: ”Hem 1 har 

invaggat Stefan i den föreställningen att parterna frångått skriftlighetskravet”. Enligt 

tingsrätten borde Hem 1 ha skickat skriftliga beställningar för att försäkra sig om att 

                                                        
96 Andersson, Söderlund, JT, Entreprenörens rätt till ersättning, förändringar och tilläggsarbeten– särskilt om 
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skriftlighetskravet ej skulle komma att gå förlorat därför bedömdes att avtalsparterna avtalat 

bort skriftlighetskravet genom konkludent handlande.
99

 

 

Fallet påvisar att konkludent handlande kan ha företräde framför skriftlighetskravet i de fall 

partspraxis bevisar att muntliga beställningar tidigare har genomförts. På så vis kan förstås att 

den allmänna avtalsrättens regler än en gång åsidosätter AB 04:s huvudregel om att 

beställningar av ÄTA-arbeten ska ske skriftligen från beställaren.  

 

4.4  Passivitet 
Skriftlighetskravet kan också åsidosättas genom dolusmodellen.

100
 Dolusmodellen innebär att 

avtal kan slutas genom passivitet.
101

 Regeln härrör från den allmänna avtalsrätten och innebär 

att ett avtal kan betraktas som ingått på grund av motpartens passivitet i eller efter 

avtalsförhandlingarna.
102

 I de fall beställaren haft vetskap om att entreprenören mottagit en 

tilläggsbeställning som är felaktig är det beställarens plikt att ändra entreprenörens oriktiga 

uppfattning, utan oskäligt uppehåll. Annars klassificeras åtgärden som ett ÄTA-arbete och 

ersättning ska utges på grund av passivitet eller underlåtenhet. För att dolusregeln ska bli 

tillämplig krävs att beställaren haft kännedom om entreprenörens oriktiga föreställning om 

avtalets giltighet. Den allmänna avtalsrätten uttrycker i 6 § 2 st. avtalslagen en liknande 

bestämmelse, men med en mildare formulering. 6 § 2 st. avtalslagen anger att parten ”måste 

inse” motpartens oriktiga uppfattning för att dolusregeln ska kunna användas. För att 

dolusregeln ska kunna åberopas enligt ABT 94 kap. 2 § 5 krävs att parten ”insett eller bort 

inse” motpartens villfarelse. Således kan förstås att ABT 94 ställer strängare krav på 

beställaren än den allmänna avtalsrätten. Entreprenörens oriktiga uppfattning om avtalets 

giltighet behöver inte motiveras. Enligt dolusregeln kan den oriktiga uppfattningen grundas i 

såväl otillräcklig kunskap i entreprenadjuridik och standardavtal som ren okunskap.
103

 

 

I mål nummer T 5568-09 från Svea hovrätt påvisas hur beställaren kan förefalla bunden på 

grund av passivitet.  Bakgrunden i målet var att en fastighetsägare, nedan benämnd FST, 

träffat avtal med ett förvaltningsbolag, nedan benämnt Fasto, om absolut förvaltning. Det 

uppstod flera spörsmål då en omfattande renovering samt ombyggnad, som bland annat rörde 

fuktskador, utfördes i den aktuella byggnaden. En central fråga i målet var huruvida Fasto var 

behöriga att handla på det vis de gjort. Fasto hämtade in offert från entreprenören, nedan 

benämnd LGAB, och arbetet skulle genomföras till fast pris. På grund av ÄTA-arbeten kom 

entreprenaden att medföra kostnader vilka kraftigt översteg den urspungliga 

kontraktssumman. Enligt Fasto var fuktskadorna i fastigheten större än vad parterna förutsatt 

då avtalet om reparationer upprättades, detta orsakade omfattande extrakostnader.
104
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Fasto gav entreprenören ersättning för kontraktsarbetena samt de tillkommande ÄTA-

arbetena. FST motsatte sig entreprenadens slutliga kostnad och menade att Fasto själva 

förpliktat sig att genomföra tilläggsarbetena med hjälp av underentreprenörer. Då FST varken 

begärt eller godkänt ÄTA-arbeten ansåg denne sig ej förpliktigad att utge ersättning för dem. 

Tingsrätten dömde till FST:s fördel, då FST inte uttryckligen begärt de utförda ÄTA-arbetena, 

och bedömde att Fasto agerat som förvaltare och entreprenör. Fasto förpliktigade sig att 

genomföra entreprenadarbetet till fast pris och tingsrätten framhöll att rätt till vederlag för 

ÄTA-arbeten inte förelåg i fallet.
105

   

 

Hovrätten bedömde fallet annorlunda och ändrade därmed tingsrättens dom. FST ålades 

bevisbördan för sitt uttalande om att Fasto var entreprenören i projektet vilket denne inte 

kunde bevisa. Ytterligare ett spörsmål hovrätten bedömde var huruvida Fasto rätteligen lyft 

pengar från FST:s bankkonto och erlagt betalning till byggföretaget. Hovrätten bedömde att 

Fastos roll som förvaltare inte endast innebar rätt att begära och acceptera arbete åt FST utan 

också en behörighet att godkänna betalningar för merarbeten. Fasto åberopade att denne 

fortlöpande informerat FST om de merarbeten som uppkom genom översändelse av 

byggmötesprotokoll. Hovrätten ansåg att FST varit underrättad om de uppkomna ÄTA-

arbetena och framhöll följande: ”FST:s agerande genom att inte någon gång innan arbetena 

slutförts protestera mot dessa har därmed inneburit att föreningen har accepterat de åtgärder 

som utförts. FST har därigenom blivit bunden gentemot LGAB och LGAB har haft fog för att 

uppfatta att Fasto har haft behörighet att handla för FST:s räkning avseende 

entreprenaden.”.
106

  

 

Det som förefaller intressant för oss är att fastighetsägarens passivitet bedömdes som ett 

godkännande av tilläggsarbetena trots att skriftlighetskravet föreskriver att beställning av 

ÄTA-arbeten ska ske skriftligen. Således kan förstås att beställarens passivitet kan ge 

bindande rättsverkningar och åsidosätta skriftlighetskravet i AB 04. Utgånget i målet visar att 

skriftlighetskravet i AB 04 tappat sin karaktär som huvudregel och åsidosatts av den allmänna 

avtalsrättens principer om avtalsbundenhet.  

4.5  Hypotetiskt samtycke 
Entreprenören bör förutom passivitet också kunna åberopa hypotetiskt samtycke för att 

beställning av ÄTA-arbete ska vara för handen. Samuelsson framför att det inte behöver vara 

så att entreprenören utför merarbete utan att skriftligen meddela om detta för att lura 

beställaren utan det kan vara så att entreprenören förutsätter beställarens samtycke. Då 

antagandet är oklanderligt, exempelvis då åtgärderna gagnar beställaren, torde entreprenören 

kunna tillerkännas hypotetiskt medgivande. Ett godkännande av den typen är troligtvis inte 

rättsligt bindande men bör ändå fungera som komplement i bedömningen med ledning av 

oskälighetsrekvisitet.
107

 Dock finns ingen praxis som visar att hypotetiskt samtycke gett 

entreprenören rätt gällande beställning av ÄTA-arbeten, det är Samuelssons egna analys. 
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4.6  Skriftlighetskravets bevisbörda och beviskrav 
Arbetet behandlade i delarna 4.2, 4.3 och 4.4 vilka av allmänna avtalsrättens regler som kan 

åsidosätta skriftlighetskravet.  I denna del analyseras vem som har bevisbördan för att 

formkravet har avtalats bort och vilka faktorer som förefaller viktiga i bevishänseende.  

 

En viktig fråga när skriftlighetskravet ska analyseras är vem som ska åläggas bevisbördan för 

att formkravet verkligen har avtalats bort. Det ställs strikta krav gällande bevisningen och det 

går således inte att göra ett allmänt utlåtande om detta. Det höga beviskravet härleds ur att 

formkraven återfinns i standardavtalen och ändamålet med kraven är att skapa tydlighet 

gällande parternas föreställning om arbetet anses vara ÄTA-arbeten eller ej.
108

 Domstolarna 

försöker vanligtvis fastställa vem av parterna som enklast kan bevisa sin uppfattning och 

därmed säkra bevisning.
109

  

 

När formkravet inte är tillgodosett är entreprenören avhängig av bevisningen som kan styrka 

att det ens är fråga om en ändring, vilken begärts av beställaren eller dennes ombud.
110

 I de 

fall skriftlighetskravet till viss del avtalats bort har entreprenören sannolikt en något mer 

fördelaktig position angående bevisning, exempelvis då arbeten som är tämligen små till sin 

omfattning utförts. Detta gäller speciellt då beställaren vid flertalet tidpunkter erlagt betalning 

för muntligen begärda ÄTA-arbeten som varit av mindre omfattning. ÄTA-arbeten av mindre 

omfattning kräver inte en lika formell handläggning och att aldrig göra undantag från 

tillämpningen av formkraven kan leda till kostsamma konsekvenser. Detta påvisas framförallt 

då beställning av tilläggsarbeten orsakats av bristande projektering. I regel vill då båda 

avtalsparterna hantera problemet skyndsamt och det görs vanligtvis med en informell 

lösning.
111

 En allt för hög grad av formalism, gällande formkravet, kan leda till oönskade 

konsekvenser.
112

  

 

Den misstänksamme kan ha uppfattningen att entreprenören frekvent letar ÄTA-arbeten då 

kontraktssumman är tämligen låg. Det kan också vara så att entreprenören utför ändringar 

gratis i initialskedet av entreprenaden, av affärsmässiga skäl, vilka sedan kan leda till större 

åtgärder och då vill inte entreprenören genomföra ändringarna utan särskilt vederlag. 

Situationen påvisas speciellt i ombyggnadsentreprenader eftersom det är synnerligen svårt att 

ställa ritningar samt övriga handlingar till förfogande vilka motsvarar omständigheterna i 

realiteten. Således kan det vara lockande att fortsättningsvis genomföra ÄTA-arbeten som 

entreprenören så småningom kräver betalning för. Slutresultatet kan vara avhängigt av 

entreprenörens framgång att förvissa domstol alternativt skiljenämnd om att formkravet 

avtalats bort tidigare.
113
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Då skriftlighetskravet inte är tillgodosett avgörs entreprenörens möjlighet att kräva ersättning 

av den bevisning som styrker att beställaren gett order om ett ändringsarbete. Bedömningen 

görs genom avtalstolkning, med intentionen att skilja på de påstådda ersättningsberättigade 

åtgärderna och kontraktsarbetena. Entreprenören kan också åberopa att beställaren känt till 

ÄTA-arbetena och därigenom hävda passivt handlande, alternativt hypotetiskt samtycke. Till 

sist kan entreprenören åberopa att ÄTA-arbetena var oundvikliga för slutförandet av projektet. 

Entreprenören kan åberopa oskälighetsregeln i AB 04 kap. 2 § 8 tillsammans med nyss 

anförda grunder för att öka möjligheten att erhålla ersättning.
114

 Den avtalspart som menar att 

avtal upprättats har också ansvar gällande bevisning för detta, så till vida inga särskilda 

omständigheter föreligger som ger anledning att tro annat.
115

 

4.7  Kritik mot skriftlighetskravet 
I följande del redogörs för ett perspektiv som motsätter sig analysen i kapitel 3. I kapitel 3 

undersöktes vikten av att skriftlighetskravet tolkas strikt. I denna del analyseras om 

skriftlighetskravet har åsidosatts av allmänna avtalsrättens regler samt om den inte lever upp 

till sin position som huvudregel. Flera författare har framfört kritik mot skriftlighetskravets 

funktion som huvudregel och de motsätter sig att skriftlighetskravet ska ses som ett strikt krav 

för att en bindande samt ersättningsgill beställning ska vara för handen. Detta är av betydelse 

för att söka besvara frågan huruvida allmänna avtalsrättens regler åsidosatt skriftlighetskravet.  

 

Hedberg framhåller att AB 04 kap. 2 § 6 innebär att entreprenören inte har rätt till betalning 

av ÄTA-arbeten som inte grundas på en från beställaren skriftlig order. Enligt Hedberg kan 

ändrad ritning samt en begäran som formulerats i ett byggmötesprotokoll också anses som 

skriftlig beställning.
116

  Samuelsson motsätter sig dock till Hedbergs tolkning av 

bestämmelsen då denna tolkning är för definitiv och ger bestämmelsen en prekluderande 

verkan. Samuelsson menar att det inte är lämpligt att göra en precis tolkning av kravet på 

skriftlig beställning. Avtalsbundenhet kan fullbordas på andra sätt, vilka redogjorts för 

tidigare i delarna 4.2, 4.3, 4.4, exempelvis genom konkludent handlande. Det föreligger 

situationer då beställaren bör ha svårt att med framgång neka ersättning på grund av att 

skriftlig beställning saknas. Detta gäller då beställaren eller dennes företrädare ser att åtgärder 

utförs men inte agerar på grund av att beställaren inte anser att de ingår i kontraktsarbetena. 

Beställaren kan inte hävda att denne tagit för givet att entreprenören bedömt att åtgärderna 

utgjort en del av kontraktsarbetena, då de genomförts i avsaknad av beställning. Detta gäller 

framförallt då det kan styrkas att åtgärderna är ändamålsenliga alternativt har ett naturligt 

samband med entreprenaden i övrigt.
117

  

 

Standardavtalen föreskriver vanligen att underrättelser ska lämnas med viss beskaffenhet, 

exempelvis skriftligt, för att resultera i bindande rättsverkan.
118

 Oftast stadgas att olika typer 
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av underrättelser ska ske skriftligen. Det kan ifrågasättas huruvida sådana bestämmelser ska 

anses ha rättsverkan. Principen bör vara att då beställaren erkänner att denne tagit emot en 

underrättelse kan denne inte rätteligen påstå att detta är i avsaknad av verkan, på grund av att 

det inte skett skriftligen vilket är ett krav i de allmänna villkoren.
119

 Det nyss nämnda 

förmodas ha sitt fäste i principen om att effekterna av en rättslig handling inte ska i brist av 

skäl förklaras avhängig av dess beskaffenhet. Ytterligare stöd för detta tankesätt återfinns i 

CISG (1987:822) art. 29.2. CISG är inte en rättskälla som kan tillämpas direkt i 

entreprenadavtal men yttrar ändock en allmänt accepterad princip.
120

 Till ovan berörda ska 

tilläggas att om part istället motsätter sig att denne har tagit emot underrättelse eller menar att 

meddelandet inte innefattat det som motpart åberopat förefaller det av vikt om skriftform ej 

beaktats.
121

 

 

Andersson och Söderlund diskuterar skriftlighetskravet som grund för skadestånd utifrån en 

skiljedom från år 1988. I skiljedomen angavs att skadeståndsanspråk grundat på 

skriftlighetskravet inte är möjligt. I fallet motsatte sig entreprenören att denne tagit emot 

muntlig underrättelse från beställaren och därmed bedömdes ej någon underrättelse vara för 

handen. Yttrandet från skiljenämnden kan tolkas som att bestridandet inte haft betydelse för 

utfallet av målet och om detta var nämndens uppfattning är tolkningen att anse som alltför 

stel. Att tillämpa formkravet på ett sådant sätt frångår den allmänna avtalsrätten. Förhållandet 

då en beställare anför brister i enlighet med formkraven som stöd för att denne inte ska anses 

bunden till en viljeförklaring måste inte nödvändigtvis grundas i svekligt beteende hos 

beställaren.
122

 

 

Tillitsprincipen innebär att konkludent handlande leder till bindande avtal om handlingssättet 

ger motpart en befogad uppfattning om att ändamålet är att företa en rättshandling.
123

 Det är 

entreprenörens uppfattning gällande beställarens yttrande som tillskrivs rättslig betydelse och 

inte beställarens önskan. Även Hellner, Hager och Persson menar att det väsentliga i frågan, 

huruvida bestämmelsen avtalats bort, får sitt svar i tillitsteorin. Således kan det förstås att om 

beställaren gett entreprenören en berättigad uppfattning om att skriftlighetskravet inte ska 

anses gällande borde formkravet ha avtalats bort.
124

 Därmed kan tänkas att beställarens 

muntliga yttranden förefallit slarvaktiga och i avsaknad av eftertanke samt att entreprenören 

haft berättigad uppfattning om att det utförda arbetet utgjort ett ÄTA-arbete. Om enighet 

föreligger gällande beställarens utsagor samt att entreprenören haft en berättigad uppfattning 

om att en beställning av ÄTA-arbeten skett kan inte beställaren genom att åberopa 

formkraven i AB 92 undkomma skyldighet att betala ersättning.
125
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Ytterligare en faktor som ifrågasätter skriftlighetskravets position som huvudregel är 

oskälighetsregeln i AB 04 kap. 2 § 8. Som ovan nämnt i del 2.8 och i del 3.5 har 

entreprenören rätt att genomföra ÄTA-arbeten och erhålla betalning för dessa, med stöd av 

AB 04 kap. 2 §§ 7 och 8, som om det vore frågan om beställda ÄTA-arbeten. Samuelsson 

framhåller dock att entreprenörens initiativrätt till att genomföra ÄTA-arbeten samt erhålla 

ersättning är synnerligen inskränkt.
126

 Samuelssons yttrande utgår från entreprenörens 

skyldighet att inhämta beställarens synpunkter
127

 vilket Mellqvist, till skillnad från 

Samuelsson, inte ser som en begränsning för entreprenören.
128

 Grundregeln är dock att 

beställaren alltid ska vara skyldig att erlägga ersättning samt har åberops- och bevisbörda för 

att det inte skulle vara så i det enskilda fallet.
129

   

 

Det är osannolikt att entreprenören ska förlora rätten till skälig ersättning, när denne 

genomfört ÄTA-arbeten, på grund av att kravet på skriftlig beställning inte anses fullgjort.
130

 

Det nyss nämnda för oss åter till bevisfrågan vilken diskuterades i del 4.5. Bevisfrågan ger en 

ytterligare anledning att ifrågasätta skriftlighetskravet. Samuelsson kritiserar regleringen i AB 

04 och betonar att regleringen lämnar flera viktiga frågor obesvarade och anser att problemet 

kan lösas genom att perspektivet breddas. Detta görs genom att se till den svenska avtalsrätten 

vilken stadgar att parter själva väljer hur, om och på vilka premisser avtal ska ingås. Nästa 

fråga blir då i vilken omfattning beställaren ska styra vilka de rättsliga följderna av 

förfarandet ska bli då entreprenören inte kan bevisa att beställaren överlämnat order att 

genomföra ÄTA-arbeten. Detta gäller åtgärder vilka med hjälp av avtalstolkning kan komma 

att kategoriseras som ÄTA-arbeten och konsekvensen blir då att arbetena inte räknas som 

kontraktsarbeten som de rubriceras i kontraktshandlingarna.
131

  

 

Mellqvist och Samuelsson menar att regelverkets uppbyggnad är märklig av den orsaken att 

entreprenören bär risken för att formkravet ej beaktatas.
132

 Oskälighetsregeln ger vanligen 

entreprenören rätt till ersättning för utförda arbeten som saknar skriftlig beställning från 

entreprenören. Därmed kan förstås att oskälighetsregeln i AB 04 kap. 2 § 8 åsidosätter 

skriftlighetskravet i AB 04 2 kap. 6 §. Således kan förstås att skriftlighetskravet är en närmast 

underordnad ordningsbestämmelse. Möjligen behövs inte ens oskälighetsregeln för att bevara 

entreprenörens rätt till ersättning.
133

  Bestämmelserna som reglerar hur ÄTA-arbeten ska 

beställas är presumtiva tvistskapare och genererar tveksamheter.
134

    

 

 

                                                        
126 Samuelsson, Entreprenadavtal - Särskilt om ändrade förhållanden, s. 126. 
127 Samuelsson, Entreprenadavtal - Särskilt om ändrade förhållanden, s. 133. 
128 Mellqvist, SvJt, Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, s. 246. 
129 Samuelsson, Entreprenadavtal - Särskilt om ändrade förhållanden, s. 126.  
130 Samuelsson, Entreprenadavtal - Särskilt om ändrade förhållanden, s. 135 och Mellqvist, SvJt, 

Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, s. 246. 
131

 Samuelsson, Entreprenadavtal - Särskilt om ändrade förhållanden, s. 135. 
132 Mellqvist, SvJt, Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, s. 247 och Samuelsson, Entreprenadavtal - 

Särskilt om ändrade förhållanden, s. 135. 
133 Mellqvist, SvJt, Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, s. 246. 
134 Samuelsson, Entreprenadavtal - Särskilt om ändrade förhållanden, s. 135 och Mellqvist, SvJt, 

Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, s. 246. 
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5.  Sammanfattning av analys och egna reflektioner 

5.1  Inledning 

I följande kapitel presenteras inledningsvis en sammanfattning utifrån arbetets analysdelar. 

Sammanfattningen struktureras utifrån frågeställningarna och ger läsaren möjlighet att få en 

översikt av den information arbetet behandlar i analyskapitlen. I efterföljande del framförs 

egna reflektioner. Kapitlet skiljer således på vad som är sammanfattning av praxis, doktrin 

samt rättsvetenskapliga artiklar och egna reflektioner. Läsaren får på så vis ta del av en 

sammanfattning strikt dragen från framförd fakta i analyskapitlen och en friare argumentation 

grundad på egna reflektioner. 

5.2  Sammanfattning av analys 
En betydelsefull faktor att ta hänsyn till vad gäller skriftlighetskravets fortlevnad är 

entreprenadprojektets komplexa och dynamiska miljö. Skriftlighetskravets syfte är att skapa 

ordning och reda i en besvärlig miljö.
135

 Kommersiella avtal innebär i regel mer invecklade 

transaktioner. Att använda sig av avtalslagens regler för avtalsbundenhet kan därför ses som 

mindre lämpligt.
136

 Det finns inget som hindrar avtalsparterna i kommersiella entreprenader 

från att utge muntliga löften, men ur bevishänseende är det viktigt att dessa löften 

dokumenteras som en skyddsåtgärd för båda parterna.
137

 

 

Frågan huruvida skriftlighetskravet lever upp till sin funktion som huvudregel kan besvaras 

genom en analys av praxis. Av den praxis som redogjorts i arbetet kan förstås att 

skriftlighetskravet åsidosatts av allmänna avtalsrättens regler för avtalsbundenhet. Domstolar 

har flertalet gånger åsidosatt skriftlighetskravet och gett företräde åt muntliga 

överenskommelser, passivitet och konkludent handlande. Således påvisar praxis att det finns 

ett tolkningsutrymme för formkravet i AB 04.
138

  

 

Det finns delade meningar om hur skriftlighetskravet ska tolkas. Hedberg anger, som redan 

nämnt i del 3.3, att AB 04 kap. 2 § 6 innebär att entreprenören inte har rätt till ersättning utan 

en skriftlig beställning från beställaren.
139

 Som tidigare nämnts i del 4.5 verkar inte 

Samuelsson vara enig med Hedberg och framhåller att en så strikt tolkning av regeln ger den 

en prekluderande verkan. Samuelsson kritiserar Hedbergs tolkning genom att hävda den som 

särdeles för definitiv och att det inte är lämpligt att göra en så precis tolkning av 

skriftlighetskravet. Det är tvivelaktigt att en beställare ska kunna påstå att betalning inte ska 

utges på grund av att ingen skriftlig beställning föreligger.
140

 Beställaren kan genom muntliga 

utlåtande alternativt på annat sätt ha givit intrycket av att denne vill att merarbete ska utföras 

samt att ersättning ska utges. Om beställaren handlat så tidigare, vid flertalet tidpunkter, och 

erlagt entreprenören betalning för ÄTA-arbeten uppfattas detta med stor sannolikhet som att 

                                                        
135 Andersson, Söderlund, JT, Entreprenörens rätt till ersättning, förändringar och tilläggsarbeten– särskilt om 
rätten till ersättning för en entreprenör som inte efterlevt formaliakraven, s. 15. 
136 Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal, s. 38. 
137 Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal, s. 39. 
138 Målnummer T 5870-99, 2000-09-19 , målnummer T 5568-09, 2010-06-23 och målnummer T 2334-06, 2008-

06-24. 
139 Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 47. 
140 Samuelsson, Entreprenadavtal- Särskilt om ändrade förhållanden, s. 133. 
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formkraven avtalats bort. Analysen i kapitel 4 påvisar att det är möjligt för avtalsparterna att 

avtala bort formkraven helt eller delvis genom muntliga utfästelser, passivt- eller konkludent 

handlande. Det betyder att beställningar av ÄTA-arbeten de facto kan genomföras utan att 

skriftlighetskravet är uppfyllt. Därmed föreligger omständigheter då entreprenören ändå kan 

ha rätt till särskilt vederlag i enlighet med AB 92, föregångare till AB04, samt allmänt 

accepterade avtalsprinciper.
141

 

  

Skriftlighetskravet bör ej tolkas så att villkoret eliminerar rätten till ersättning för 

entreprenören, trots att denne utfört arbete utan skriftliga beställningar, på grund av att 

skriftlighetskravet ej är uppfyllt.
142

 Det är oskäligt att entreprenören ska behöva bära risken 

för att detta är uppfyllt.
143

 Således finns flera tolkningar av skriftlighetskravet och kritik mot 

en strikt tolkning av bestämmelsen. Det står inte längre klart att alla beställningar ska ske 

skriftligen från beställaren för att entreprenören ska ha rätt till ersättning.  

 

Huruvida skriftlighetskravet lever upp till sin funktion som huvudregel kan förstås genom en 

analys av praxis, doktrin och rättsvetenskapliga artiklar. Samuelsson menar att AB 04:s 

reglering av området lämnar flera problem olösta, vilket diskuterades i del 4.5, och framhåller 

därefter att problemet kanske kan lösas med utgångspunkt i allmänna avtalsrättsliga regler för 

avtalsbundenhet.
144

 Oskälighetsregeln är också en viktig faktor att ta hänsyn till då 

skriftlighetskravets funktion som huvudregel ska utredas. Som nämnt i del 4.5 ger vanligtvis 

oskälighetsregeln entreprenören rätt till ersättning för arbeten som utförts utan skriftlig 

beställning från entreprenören. Detta har också framhållits genom mål nummer T 2408-08 och 

mål nummer T 2953-07 där domstolen genom AB 04 kap. 2 § 8 ger entreprenören det skydd 

som AB 04 kap. 2 § 6 har kritiserats för att sakna. Därmed kan förstås att oskälighetsregeln i 

AB 04 kap. 2 § 8 överlappar skriftlighetskravet i AB 04 kap. 2 § 6. På så vis kan 

skriftlighetskravet ses som en underordnad ordningsbestämmelse. Vidare har också anförts att 

oskälighetsregeln inte ens behövs för att entreprenören ska ha rätt till ersättning.
145

  

 

Bestämmelserna som reglerar hur ÄTA-arbeten ska beställas är således oklara och därmed 

föreligger en förhöjd risk för oenigheter.
146

 Enligt oss torde nyss nämnda vara ytterligare en 

faktor som påvisar hur låg ställning skriftlighetskravet har i entreprenadavtalet. Således kan 

förstås att det i praktiken inte är självfallet att alla beställningar ska ske skriftligen från 

beställaren för att entreprenören ska ha rätt till ersättning.  

 

                                                        
141 Andersson, Söderlund, JT, Entreprenörens rätt till ersättning, förändringar och tilläggsarbeten– särskilt om 

rätten till ersättning för en entreprenör som inte efterlevt formaliakraven, s. 10 f. 
142 Samuelsson, Entreprenadavtal - Särskilt om ändrade förhållanden, s. 135 och Mellqvist, SvJT, 

Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, s. 246 och Andersson, Söderlund, JT, Entreprenörens rätt till 

ersättning, förändringar och tilläggsarbeten– särskilt om rätten till ersättning för en entreprenör som inte 

efterlevt formaliakraven, s. 15. 
143 Samuelsson, Entreprenadavtal- Särskilt om ändrade förhållanden, s. 133. 
144 Samuelsson, Entreprenadavtal- Särskilt om ändrade förhållanden, s. 135. 
145 Mellqvist, SvJt, Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, s. 246. 
146 Samuelsson, Entreprenadavtal - Särskilt om ändrade förhållanden, s. 135 och Mellqvist, SvJt, 

Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, s. 246. 
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5.3  Egna reflektioner 
Skriftlighetskravet kan verka klar och tydlig vid första anblicken, ändock skapas problem. Det 

finns enligt oss flera faktorer som orsakat de tolkningar som uppkommit kring regeln. En av 

orsakerna kan vara att entreprenadprojekt är beroende av miljön som ständigt förändras av 

utomstående faktorer, vilka både beställare och entreprenörer står maktlösa inför. Därmed 

harmoniserar inte denna dynamiska miljö med skriftlighetskravet som är allt för stel till sin 

utformning. Det kan diskuteras om skriftlighetskravet ligger allt för nära något som liknar en 

detaljreglering, vilket leder till att bestämmelsens tillämplighet kan ifrågasättas. Att AB 04:s 

reglering i vissa fall lämnar frågor öppna och obesvarade torde tyda på att en viss 

självreglering är nödvändig. Entreprenadjuridikens komplexa karaktär, vilken beskrivs i del 

3.1, gör det svårt att detaljreglera alla tänkbara situationer, därför passar standardavtalens 

natur detta område. Att detaljreglera torde istället innebära att domstolen inte kan ta hänsyn 

till alla de individuella omständigheter som uppstår, bedömningen måste därför förbli 

dynamisk. 

 

Ytterligare en faktor som leder till att skriftlighetskravet inte fungerar i praktiken kan enligt 

oss vara illojalitet. Flera författare och praktiker på området har uttryckt att problemet med 

beställning av ÄTA-arbeten grundar sig i att entreprenören allt som oftast försöker finna 

merarbeten som de sedan kräver ersättning för. På så vis uppstår en ekonomisk tvist. Ska inte 

entreprenören ha rätt till ersättning för arbete som denne faktiskt utfört? Ska beställaren 

tvingas att betala för arbete denne aldrig beställt? Således kan förstås som att det föreligger 

två skilda intressen, entreprenörens intresse för ersättning ställs gentemot beställarens behov 

av skydd mot att tvingas utge omotiverad ersättning. Dock kan det genom ovan genomförda 

analys förstås att beställaren drar mest fördel av skriftlighetskravet då entreprenören bär 

risken för att formkravet ej är uppfyllt samt att rätten till ersättning uteblir om denne ej kan 

bevisa att skriftlig beställning skett. På grund av entreprenörens eventuella ”dammsugande” 

efter ÄTA-arbeten kan det tyckas självklart att beställaren måste ges ett skydd. Skyddet som 

föreligger idag, skriftlighetskravet i AB 04 kap. 2 § 6, försätter dock enligt oss entreprenören i 

en riskabel position, då denne inte kan säkerställas ersättning för utförda merarbeten. Enligt 

vår mening bör det dock framhållas att inte alla entreprenörer genomför merarbete i illojalt 

syfte. Entreprenörer måste många gånger utföra ÄTA-arbeten för att projektet ska kunna 

färdigställas.  

 

Genom den praxis vi analyserat har vi kunnat utröna att skriftlighetskravet kan åsidosättas till 

entreprenörens fördel om beställaren handlat konludent, passivt eller om det föreligger 

muntliga överenskommelser. Vi håller med Samuelsson om att ett strikt beaktande av 

formkravet kan komma att leda till mer stela avtalsförhållanden. Detta kan i sin tur resultera i 

att entreprenören inte gör mer än nödvändigt då denne ej är villig att riskera att gå miste om 

sin ersättning. En konsekvens av en formalistisk tolkning av skriftlighetskravet kan vara att 

det på området kommer behövas detaljreglerade avtal. AB 04:s syfte torde vara att söka 

undvika att tvister i entreprenadförhållanden ska uppstå, dock har vi genom praxis och samtal 

med praktiker förstått att formkravet har gett upphov till missförstånd, då det är oklart på 

vilket sätt villkoret ska tolkas. 
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Skriftlighetskravet kan som ovan påvisats i kap. 4 avtalas bort genom flera avtalsrättsliga 

regler och verkar därmed idag sakna den rättsliga tyngd som kan utrönas ur AB 04 kap. 2 § 6. 

Vi anser att skriftlighetskravet kan ha tappat sin tillskrivna position som huvudregel med 

bakgrund av den praxis, doktrin och rättsvetenskapliga artiklar som föreligger. Praxis på 

området påvisar att formkravet flertalet gånger avtalats bort genom de allmänna avtalsrättsliga 

reglerna för bundenhet och inte enligt dess undantag. Detta torde tyda på att domstolen givit 

dessa regler större utrymme och åsidosatt skriftlighetskravet och dess undantag. Huruvida 

åsidosättandet av skriftlighetskravet är bra eller inte kan diskuteras utifrån olika perspektiv 

beroende på part och situation. En strikt och återhållsam reglering av entreprenadavtalet 

täcker inte de situationer som kan uppstå i stora och komplicerade entreprenadprojekt. Av alla 

ÄTA-arbeten som uppstår i en entreprenad är det inte skäligt att entreprenören ska 

dokumentera alla åtgärder som kan klassificeras som ÄTA-arbeten. Dokumenteringen är idag 

ett krav för att entreprenören ska ha rätt till ersättning för arbeten som denne utfört. 

Skriftlighetskravet resulterar i en belastning för entreprenören och ter sig ineffektivt, vilket 

går emot standardavtalets ursprungliga syfte.  

 

Frågan som uppkommer är om dessa komplexa och omfattande entreprenadprojekt verkligen 

behöver fler alternativa sätt att ingå avtal, om detta skulle leda till att entreprenadjuridikens 

konflikter skulle bli mer ”ostädade”. Vi anser att så är inte fallet. Allmänna avtalsrättens 

regler för avtalsbundenhet innefattar flertalet sätt att ingå avtal på, såsom krav på skriftlighet, 

löftesprincipen om muntliga avtal, passivt och konkludent handlande. Vidare bör förstås att 

inom kommersiell entreprenad står avtalsparter på en jämbördig grund, maktförhållandet är 

inte snedfördelat som vid kommersiell entreprenad. Avtalsfrihet och därmed frihet att neka de 

villkor avtalsparterna ej godtar bör leda till att högre krav kan ställas på jämbördiga parter, då 

dessa inser eller borde inse dess rättsliga konsekvenser.  

 

En utvidgning av regelsystemet borde inte leda till förvirring och oförutsägbarhet utan snarare 

till att domstolen kan se en uppkommen rättstvist på ett mer nyanserat sätt och lägga vikt på 

arbetets karaktär och inte om ett krav på skriftlighet uppfyllts eller inte. Skriftlighetskravet 

kan vara en del i ett dynamiskt sätt att ingå avtal men de allmänna avtalsrättsliga reglerna för 

avtalsingående måste också tillmätas minst lika stor betydelse. Med den kritik som framförts i 

praxis, doktrin samt rättsvetenskapliga kan det enligt oss förstås som att skriftlighetskravet 

redan åsidosatts av allmänna avtalsrättens regler för avtalsbundenhet. Regeln finns i AB 04 

men om den inte följs gör den inte någon större nytta, speciellt inte som huvudregel. 
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6.  Slutsats 

Utifrån praxis, doktrin samt artiklar inom entreprenadjuridiken kan det enligt oss förstås att 

skriftlighetskravet inte fyller sin funktion som huvudregel. Domstolarnas tolkning av 

skriftlighetskravet i AB 04 kap. 2 § 6 förefaller ej spegla bestämmelsens ordalydelse eller dess 

syfte. Bestämmelsen har vid upprepade tillfällen åsidosatts av den allmänna avtalsrättens 

regler för avtalsbundenhet vilket utgör ytterligare bevis på att bestämmelsens karaktär inte är 

att anses som en huvudregel.  

 

Skriftlighetskravet har ett gott syfte, dock passar inte dess formalistiska utformning den 

dynamiska miljö som råder i entreprenadprojekt. Därmed anser vi att den allmänna 

avtalsrättens regler för avtalsingående är bättre lämpad. Allmänna avtalsrättens regler för 

avtalsingående hindrar inte parterna att ingå skriftliga avtal. Att åsidosätta skriftlighetskravet 

innebär därmed inte en risk för en ostädad ÄTA-konflikt. Att parterna själva får välja hur 

ÄTA-arbeten bör beställas är en del av ett dynamiskt sätt att ingå avtal, vilket 

entreprenadprojekt kräver. Det är enligt oss önskvärt att ÄTA-arbeten beställs skriftligen då 

skriftliga beställningar är säkrare för båda parter. Dock fungerar inte detta krav i en miljö som 

ständigt förändras och där oförutsedda problem uppstår. Vi anser att det ska vara upp till 

parterna själva välja vilken princip för avtalsingående som ska gälla.  
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