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Sammanfattning 
 

I detta arbete utreds rättsläget gällande inkorporering av standardavtal och standardvillkor, 

samt tolkning av dessa, vid avtal som föregåtts av ett upphandlingsförfarande med ett 

förfrågningsunderlag som grund. I syfte att åstadkomma detta genomfördes en rättsutredning, 

där de offentligrättsliga regler som utgör den upphandlingsrättsliga regleringen och de 

civilrättsliga reglera som reglerar inkorporering och tolkning av standardavtal och 

standardvillkor, klarläggs och analyseras. 

 

Det upphandlingsrättsliga regelverket har sin grund i EU-fördragen, EU:s allmänna 

rättsprinciper och upphandlingsdirektiv. De allmänna rättsprinciperna skall iakttas i alla 

skeden av upphandlingsförfarandet och direktivens reglering reglerar förfarandet närmare. 

Myndigheterna åtnjuter en stor frihet vid förfrågningsunderlagets utformning. Det skall dock 

vara uttömmande utformat och innehålla samtlig information, krav, kriterier och villkor, vilka 

skall vara sakligt, precist och objektivt utformade, och får inte väsentligt ändras för att 

upphandlingen som sådan skall anses genomförd i enlighet med de allmänna rättsprinciperna. 

 

De civilrättsliga reglerna för inkorporering stödjer sig på allmänna avtalsprinciper och regler 

utarbetade i rättspraxis. Standardavtal eller standardvillkor måste inkorporeras för att dessa 

skall anses utgöra del av det enskilda avtalet. De kan även inkorporeras eller agera 

tolkningsunderlag vid utfyllnad, istället för dispositiv rätt, i de fall de kan anses utgöra 

handelsbruk eller partsbruk. De kan även, enligt samma förutsättningar, agera 

tolkningsunderlag för egentlig tolkning av avtalsvillkor. Oenighet råder dock inom doktrinen. 

 

Min bedömning av frågan är att upphandlingsreglerna påverkar tillämpningen av reglerna för 

inkorporering och tolkning av standardavtal och standardvillkor. Påverkan inskränker sig 

dock till smärre skärpningar av reglerna och bedömningen av huruvida ett standardvillkor kan 

inkorporeras med hänvisning till att det anses utgöra handelsbruk, partsbruk eller 

tolkningsunderlag. Detta med hänvisning till de upphandlingsrättsliga reglerna och de EU-

rättsliga principerna om transparens och likabehandling, vilka påverkar avtalstolkningen i 

frågor rörande föremålet för upphandlingen. Standardavtal och standardvillkor kan endast 

inkorporeras eller få en utfyllande eller tolkande funktion i de fall där förfrågningsunderlaget, 

i förhållande till frågorna rörande upphandlingens föremål, är att anse som sakligt 

uttömmande och i övrigt överensstämmande med de EU-rättsliga upphandlingsprinciperna.  
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1 Inledning 
 

Offentliga myndigheter och enheter upphandlar numera i stor omfattning varor och tjänster på 

grundval av offentligt upphandlade avtal. De tillämpar i dessa standardavtal med civilrättslig 

utformning och sluter vanligen avtal som ett led i ett upphandlingsförfarande. Ett förfarande 

som i grunden är EU-rättsligt reglerat.1 Med offentlig upphandling förstås offentliga 

myndigheter och enheters förfarande vid anskaffning av varor och tjänster. Det genomförs 

vanligtvis genom att ett anbudsförfarande. Detta innebär att ett flertal leverantörer tillställs ett 

förfrågningsunderlag och bjuds in att komma in med anbud, vilka sedan prövas av beställaren, 

som i detta fall utgörs av en offentlig myndighet eller offentlig enhet.2 Upphandlingen styrs 

av ett antal allmänna rättsprinciper och direktiv som utarbetats av EU-domstolen. EU-rätten 

har alltså givits ett betydande inflytande över hur den nationella offentliga verksamheten 

anskaffar varor och tjänster. Upphandlingen normeras av förvaltningsrättsliga regler och inte 

civilrättsliga, även om gränsdragningen inte alltid är skarp.3 

 

Civilrätten behandlar relationen mellan enskilda.4 Avtalet anses utgöra det centrala 

instrumentet för civilrättsliga mellanhavanden. Det möjliggör omsättning av varor och tjänster 

och kan användas i olika syften. Det kan vara resultatet av lång förhandlingar mellan stora 

företag om leveranser eller produktionssamverkan. Det kan även vara fråga om ett 

entreprenadavtal mellan byggherre och byggföretag som reglerar utförandet av 

entreprenadarbeten.5 Avtal mellan parterna är ofta ofullständiga och består av översiktliga 

beskrivningar av skyldigheter och rättigheter som kan behöva utfyllas från andra källor såsom 

sedvänja eller dispositiv rätt. Avtal måste vid oklarheter tolkas, i syfte att klarlägga dess 

innebörd.6  

 

I de flesta avtal har även en stor del av innehållet reglerats av, i förväg upprättade, 

standardavtal och standardvillkor.7 Särskilt vid entreprenadarbeten har avtalen ofta 

implementerat någon form av standardvillkor.8 För att dessa ska bli en del av avtalet och 

                                                 
1 Bernitz (2008) s. 19. 
2 Bernitz & Kjellgren (2010) s. 373 
3 Bernitz (2008) s. 19. 
4 Ramberg, Agell & Sigeman (2010) s. 47. 
5 Ibid. s. 77.  
6 Ibid. s. 78. 
7 Ramberg & Ramberg (2010) s. 137. 
8 Hellner, Hager & Persson (2010) s. 137 ff. 
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bindande i ett avtalsförhållande fordras att de gjorts till en del av det enskilda avtalet.9 

Handelsbruk och annan sedvänja tillmäts i nordisk civilrätt avsevärd rättslig betydelse i 

kommersiella förhållanden.10 I doktrinen företräder vissa uppfattningen att brett tillämpade 

standardavtal och avtalsvillkor kan anses utgöra, eller i vart fall bör jämställas med, 

handelsbruk eller partsbruk och på denna grund utgöra del av enskilda avtal, om det inte finns 

ett tydligt stöd för motsatsen. Detta är dock en väldigt omstridd uppfattning, mycket på grund 

av det, av vissa, anförda allmänna önskemålet om klarhet och god ordning i 

avtalsförhållanden.11 

 

Vid avtal, som utgör ett led i ett upphandlingsförfarande, samverkar och tillämpas alltså det 

EU-rättsliga, det förvaltningsrättsliga och det civilrättsliga perspektivet på såväl reglerna för 

överenskommelsens tillkomst som tolkningen av dess bestämmelser och vad som utgör 

gällande rätt. Hur påverkar det de civilrättsliga reglerna för inkorporering samt synen på 

standardavtals och standardvillkors eventuella tillämpning som sedvänja? Får det några 

konsekvenser för rättstillämpningen? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att utreda rättsläget gällande inkorporering av standardavtal och 

standardvillkor, samt tolkning av dessa, vid avtal som föregåtts av ett upphandlingsförfarande. 

 

För att ytterligare konkretisera och utveckla syftet samt strukturera det fortsatta arbetet har jag 

valt att använda mig av ett antal frågeställningar: 

1. Vilket offentligrättsliga regler utgör den upphandlingsrättsliga regleringen? 

2. Vilka civilrättsliga regler och principer reglerar inkorporering och tolkning av standardavtal 

och standardvillkor? 

3. Påverkas bedömningen av de civilrättsliga reglerna, för inkorporering och tolkning av 

standardavtal och standardvillkor, när avtalsslutet har föregåtts av ett 

upphandlingsförfarande? 

 

                                                 
9 Bernitz (2008) s. 16. 
10 Ibid. s. 40. 
11 Ibid. s. 55 ff. 
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1.2 Teori, metod & material 

För att besvara syftet och dess frågeställningar utförs arbetet i enlighet med den så kallade 

traditionella rättsvetenskapliga metoden och teorin. Den inbegriper rättskälleläran i vid 

mening, vilken inbördes värderar underlaget (vilket utgörs av rättskällorna) enligt följande; 

lagtext, lagförarbeten, rättspraxis, annan praxis, privat praxis, rättsdoktrin, värdering av 

regleringens resultat. Rättskälleläran har även på senare år utvidgats till att innefattade 

dispositiv och icke bindande reglering och EU-reglering. Den rättsvetenskapliga metoden 

inbegriper även delar av den juridiska metoden, framförallt aspekter av faktahantering och 

dess relation till rättskällorna. En central del av den juridiska metoden är att tillämpa 

rättsreglerna på vissa faktiska förhållanden och en bevisvärdering som traditionellt faller 

utanför den juridiska metoden.12 

 

Det går även att beteckna min valda metod som till viss del rättsdogmatisk, även om 

definitionen är omstridd inom doktrinen och det anses råda en begreppsförvirring.13 Den 

rättsdogmatiska metodens ändamål utgörs av att fastställa kunskap om gällande rätt. Metoden 

är teoriberoende i den meningen att teorier om gällande rätt används för att definiera vad som 

anses utgöra gällande rätt. Den tillhandahåller en praktisk referensram för bedömandet av vad 

som kan anses utgöra gällande rätt och kan tillskrivas en normativ funktion.14 

 

Ett skäl till att jag väljer att använda mig av en vid tolkning av rättskälleläran, är att en stor 

del av det aktuella rättsområdet, civilrätten och standardavtalsrätten kännetecknas av starka 

influenser av dispositiva rättsakter och branschavtal.15 Dessa kan tillsammans med doktrin, 

rättsprinciper och annan kutym även ligga till grund för analogier och teoribildning specifik 

för området. En utvidgad tillämpning av rättsprinciper och praxis inom civilrätten och 

avtalsrätten spelar en stor roll för rättsutvecklingen inom rättsområdets, i mina ögon, ofta 

starkt kasuistiskt präglade rättsförhållanden. Mitt rättsdogmatiska perspektiv på rätten, som 

något som måste utgå från studier av gällande rätt, leder till att min framställning kommer att 

utgå från ett deskriptivt och normativt perspektiv på rätten. Detta kompliceras givetvis av i det 

i vissa fall otydliga eller skrala underlaget av traditionella rättskällor inom det aktuella 

rättsområdet. Utfyllnad av gällande rätt genom analogier och tolkning kompletteras av de 

traditionella rättskällorna och vägleds av rättsvetenskaplig teori och argumentation. 

                                                 
12 Sandgren (2007) s. 36 ff. 
13 Ibid. s. 53. 
14 Arvidsson (2010) s. 31 ff. 
15 Hellner, Hager, Persson (2010) s. 135 ff. 
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Tyngdpunkten i arbetet ligger på att identifiera och analysera tillämpliga rättsliga begrepp och 

principer, som sedan i ett rättsvetenskapligt sammanhang kritiskt granskas utifrån dessas 

tillämpning. Exempelvis går de civilrättsliga reglerna och principerna, som i huvudsak 

reglerar relationen mellan enskilda, inte fullt ut att tillämpa i upphandlingsrättsliga 

sammanhang, där den offentligrättsliga tvingande lagstiftningen har företräde. 

 

Gällande valet av doktrin så använder mig av en bred samling litteratur författad av 

namnkunniga inom respektive rättsområde. Detta i syfte att skapa en klar och hanterlig bild av 

hur man i doktrinen ser på de aktuella frågeställningarna och visa på i vilka aspekter och 

frågor det råder enighet, respektive oenighet samt hur denna förhåller sig till rättspraxis. 

Detta, i syfte att vägleda bedömningen av rättsläget samt ge underlag till diskussionen och 

analysen av rättsfrågan. 

 

1.3 Disposition 

För att skapa en stringent och klar bild av rättsläget disponerar jag min rättsutredning och 

redogörelse för gällande rätt i två delar. Detta, på grund av att fokus i syftet och 

frågeställningarna ligger på att klarlägga de rättsliga underlagen som styr respektive 

rättsområde. Arbetet inleds med en första del, där tyngdpunkten ligger på att besvara den 

första frågeställningen genom att redogöra för det rättsliga underlaget för upphandlingen och 

dess styrande principer. Den första delen avslutas med en sammanfattande del där det 

upphandlingsrättsliga underlaget sammanfattas och preliminära konklusioner, relaterat till den 

första frågeställningen, görs i syfte att skapa ett hanterligt underlag för den generella analysen. 

Därpå följer den andra delen, vars syfte är att besvara den andra frågeställningen. Den 

behandlar civilrätten, avtalsrätten och standardavtalsrättens säregenskaper, perspektiv, 

principer och regler för inkorporering och tolkning av standardavtal och standardvillkor. Även 

denna andra del åtföljs av en sammanfattning innehållande preliminära konklusioner, i 

förhållande till den andra frågeställningen. I den efterföljande generella analysen och 

diskussionen kommer jag att tillämpa och analysera de två rättsområdena på rättsfrågan, 

genom att visa på det upphandlingsrättsliga regelverkets påverkan på de civilrättsliga reglerna 

för inkorporering och tolkning. Tyngdpunkten ligger här på att besvara den tredje 

frågeställningen och bereda väg för arbetets slutsatser och således uppfylla arbetets syfte.  
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2 Det offentligrättsliga regelverket 
 

2.1 Den upphandlingsrättsliga regleringen 

I de inledande bestämmelserna i fördraget om den Europeiska Unionen (EU-fördraget) slås 

det fast att det grundläggande målet med den Europeiska Unionen (EU) är fortsatt att skapa en 

allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken. EU har som ett led i detta utvecklat 

bredare målsättningar och regelverk som kombinerar sociala och ekonomiska målsättningar 

med en hög ambitionsnivå.16 Genom EU-domstolens rättspraxis framgår att EU-rätten är en 

självständig rättsordning, skild från nationell rätt och folkrätt. Samtidigt utgör EU-rätten en 

del av medlemsstaternas nationella rättsordning och de är förpliktade att tillämpa denna lojalt 

och ge effekt åt dess regler och rättsprinciper. I det senaste fördraget (Lissabonfördraget), 

som trädde i kraft den 1 december 2009, lades även EU-rättens företräde fast, genom att 

deklarera denna som överordnad den nationella rätten.17 Genom Fördraget för den Europeiska 

Unionens funktionssätt (EUF-fördraget) regleras mellanhavandena mellan den Europeiska 

Unionens medlemsstater. I de båda fördragen återfinns de generella och principiella 

bestämmelserna om medlemsstaters och enskildas rättigheter och skyldigheter. 

Medlemsstaterna (Sverige inräknat) har förbundit sig att följa fördragens bestämmelser 

(primärrätten) och bestämmelser som antagits med stöd av fördragen (sekundärrätten).18  

 

Som en del i arbetet att uppfylla EU:s målsättningar och dess grundläggande syfte har varit 

skapandet en gemensam inre marknad, med en oinskränkt gränsöverskridande handel inom 

EU. Den inre marknaden anses numera utgöra EU-samarbetets verkliga kärna.19 I syfte att 

åstadkomma den inre marknaden har de så kallade fyra friheterna formulerats. Dessa återfinns 

i EUF-fördraget och refereras till som den fria rörligheten för personer, varor, tjänster, kapital 

samt den däri inkluderade fria etableringsrätten. För offentlig upphandling utgörs de mest 

betydelsefulla bestämmelserna av Artikel 34, 49 och 56. Artikel 34 reglerar den fria 

rörligheten för varor och innebär ett förbud mot att medlemsstaterna vidtar åtgärder som 

hindrar eller försvårar den gränsöverskridande handeln med varor. Artikel 49 reglerar 

etableringsfriheten, vilken innebär rätten för företag från medlemsstater att etablera och 

bedriva verksamhet i andra medlemsstater. Denna frihet är kombinerad med ett förbud från 

medlemsstaterna att missgynna eller försvåra verksamheten för företag från andra 

                                                 
16 Bernitz & Kjellgren (2010) s. 22 f. 
17 Ibid. s. 75. 
18 Sundstrand (2013) s. 25. 
19 Bernitz & Kjellgren (2010) s. 23. 
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medlemsstater. Artikel 56 reglerar den fria rörligheten för tjänster och innebär ett förbud mot 

att försvåra eller begränsa företags möjligheter att erbjuda tjänster till kunder i andra 

medlemsstater.20 Nationella åtgärder som olika medlemsstater vidtar och inskränker enskildas 

möjlighet att utöva sina friheter måste vara förenliga med fördragen och, när de inte gör detta, 

uppfylla fyra förutsättningar: (1) vara icke-diskriminerande, (2) vara motiverade av tvingande 

hänsyn till allmänintresset, (3) vara ägnade åt att säkerställa förverkligandet av det mål som 

eftersträvas genom dem och (4) inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det 

aktuella målet.21 

 

EU:s regelverk för offentlig upphandling behandlas ej inom ramen för EUF-fördragets 

konkurrensregler utan ses som en del av den inre marknaden och etableringsfriheten. 

Funktionsfördraget saknar alltså särskilda regler för offentlig upphandling. Diskriminering, 

vid ett upphandlingsförfarande, mot ett företag i annat EU-land utifrån nationalitetsskäl strider 

dock mot det grundläggande diskrimineringsförbudet, i Artikel 18.1 i EUF-fördraget. Det 

träffas även av förbudet mot åtgärder med motsvarande verkan inom ramen för den fria 

rörligheten för varor och tjänster, i Artikel 34 i EUF-fördraget.22 

 

Med utgångspunkt i artiklarna om fri rörlighet i EUF-fördraget har ett antal grundläggande 

allmänna rättsprinciper utvecklats inom EU-rätten.23 Det är en viktig och ofta åberopad 

rättskälla i EU-rättsliga sammanhang.24 Det är EU-domstolen som i sin prejudicerande och 

dömande roll har utvecklat dessa i sin praxis, med skilda betydelser för EU-rättens olika 

rättsområden. EU-domstolens förhandsavgöranden gällande tolkning av EU:s regelverk och 

rättsprincipernas tillämpning är prejudicerande och således överordnad de nationella 

domstolarnas samt är tvingande vid de nationella myndigheternas tillämpning av unionens 

regelverk. Syftet med detta system, där EU-domstolen tolkar och utvecklar rätten är att 

möjliggöra en unison tolkning och tillämpning av fördragen och dess följdreglering i samtliga 

medlemsstater.25 

 

De fem allmänna rättsprinciperna som anses ha störst betydelse för offentlig upphandling, 

utgörs av: (1) Likabehandlingsprincipen. Vid upphandling innebär principen att samtliga 

                                                 
20 Pedersen (2013) s. 11. 
21 Sundstrand (2013) s. 25. 
22 Bernitz & Kjellgren (2010) s. 373 f. 
23 Sundstrand (2013) s. 26. 
24 Bernitz & Kjellgren (2010) s. 105 
25 Ibid. s. 107. 
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anbudsgivare skall behandlas lika och ges lika förutsättningar. Att positivt eller negativt 

särbehandla eller på annat sätt favorisera leverantörer på grund av tidigare relationer, storlek 

eller företagstyp är således inte tillåtet.26 (2) Principen om icke-diskriminering p.g.a. 

nationalitet. Principen innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt, faktiskt eller 

potentiellt, diskriminera leverantörer p.g.a. nationalitet eller att ge företräde eller värdera 

leverantörer från vissa geografisk områden högre.27 (3) Proportionalitetsprincipen. Kraven 

och kriterierna i en upphandling måste stå i proportion till föremålet för upphandlingen. 

Kraven får inte gå utöver vad som krävs för att uppnå syftet och målet med upphandlingen.28 

Principen tillämpas ofta i prövande syfte, där kriterierna om ändamålsenlighet, nödvändighet 

och rimlighet beaktas i förhållande till åtgärdens syfte och alternativ.2930 (4) 

Transparensprincipen (även benämnd principen om öppenhet). Den upphandlande 

myndigheten skall klart och uttömmande beskriva föremålet för upphandlingen och lämna 

tillräcklig information om upphandlingen och anbudets utvärdering för att leverantörerna skall 

ges möjlighet att konkurrera på samma villkor och lämna konkurrensmässiga anbud. 

Information, krav och kriterier får även inte på ett väsentligt sätt ändras under ett 

upphandlingsförfarande.31 (5) Principen om ömsesidigt erkännande. Standarder, certifikat, 

intyg och andra handlingar och urkunder som utfärdats eller bestämts av en medlemsstats 

behöriga offentliga organ skall godtas i övriga medlemsländer, om de motsvarar de 

handlingar som efterfrågas vid upphandlingen.32 I princip all svensk och EU-rättslig praxis 

hänvisar till en eller flera av dessa rättsprinciper, vilka agerar vägledning för hur EU-rätten 

och reglerna för offentlig upphandling skall tolkas.33 

 

                                                 
26 I C-87/94, Wallonska bussarna, konstaterade EG-domstolen att principerna om likabehandling och transparens 

skall tillämpas vid offentlig upphandling och definierar dessa och hur de skall tillämpas. 
27 I EG-domstolens domar i mål C-31/87, Gebroeders Beentjes BV, och C-243/89, Storabältdomen, tolkades 

innebörden av principen om icke-diskriminering så att de krav som ställts på upphandlingen inte får gynna 

någon som kommer från orten eller ett visst geografiskt område, eftersom detta leder till diskriminering av 

företag från andra länder och således strider mot principen om icke-diskriminering. Gällande uppställda krav 

i övrigt så får de inte heller på annat sätt vara diskriminerande, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt. 
28 Sundstrand (2013) s. 27. 
29 Bernitz & Kjellgren (2010) s. 119. 
30 Proportionalitetsprincipen har avhandlats i en mängd fall, inte endast kopplad till upphandlingsrättsliga frågor. 

Den nämndes och definierades första gången av EG-domstolen 1955 i C-8/55, Fédéchar. Den har vidare 

avhandlats i relation till offentlig upphandling i mål C-376/08, Conzorzio, och har även åberopats i fall som 

HFD 2013 ref. 61 i fråga om diskvalificering av anbudsgivare. 
31 I EG-domstolens dom i mål C-324/98, Teleaustria, ansågs transparensprincipen innebära att tillbörlig 

offentlighet skall iakttas också i samband med upphandling som inte omfattas av upphandlingsdirektiven för 

att upphandlingen av tjänster skall bli öppen för konkurrens och att förfarandet för tilldelning av kontrakt 

skall kunna övervakas. 
32 Sundstrand (2013) s. 27 och Bergqvist, Hane & Johansson (2012) s. 36. 
33 Sundstrand (2013) s. 27. 
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Europeiska Rådet har genom direktiv byggt upp ett omfattande regelverk för offentlig 

upphandling.34 Skyldiga att iaktta upphandlingsdirektivens regler är myndigheter och 

offentliga enheter, som lyder under offentlig rätt. Reglerna omfattar således inte bara 

myndigheter, utan även juridiska personer som tillgodoser allmänna intressen, vilka inte har 

industriell eller ekonomisk karaktär och till övervägande del finansieras eller styrs av det 

allmänna.35 Direktiven riktar sig endast till medlemsstaterna och föreskriver resultat som varje 

medlemsstat ska förverkliga inom ramen för det egna landets rättsordning. Direktiven 

överlåter till medlemsstaterna att bestämma formen för tillvägagångssättet för genomförandet. 

Direktiven måste alltså inte, till skillnad från förordningar, överföras till nationell lagstiftning, 

utan genomföras i de nationella rättsordningarna. Tolkningen och tillämpningen av den 

genomförda nationella lagstiftningen måste dock vara direktivkonform. Vid eventuella 

skillnader mellan de svenska upphandlingslagarna och upphandlingsdirektiven har alltså 

direktiven företräde. 36 Direktiv kan även ha direkt effekt, med följden att de kan åberopas 

direkt i nationell domstol, förutsatt att en stat försummat genomförandet av ett direktiv och 

detta inom direktivets föreskrivna tidsram. Frågan är dock komplicerad och omdiskuterad.37 

Enligt EU-domstolens rättspraxis har de flesta bestämmelserna i upphandlingsdirektiven 

direkt effekt. Enskilda kan med andra ord åberopa bestämmelserna i direktiven direkt inför 

domstol, oavsett om de införts på ett korrekt sätt i nationell lagstiftning eller ej.38 

 

Med upphandlingsdirektiven åsyftas oftast de två förfarandedirektiv som sedan 30 april 2004 

ersatt de fyra äldre som fanns vid Sveriges EU-inträde.39 Upphandlingsdirektiven består av 

Direktiv 2004/18/EG, om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 

byggentreprenader, varor och tjänster (för den klassiska sektorn) och Direktiv 2004/17/EG, 

om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster (för försörjningssektorn). Ett tredje direktiv har sedan dess tillkommit, Direktiv 

2009/81, om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Detta infördes särskilt då 

                                                 
34 Bernitz & Kjellgren (2010) s. 374. 
35 Ibid. s. 375. 
36 I NJA 2003 s. 82, Ljusdals Kabel TV, togs frågan om direktivkonform tolkning av LOU upp. HD tog tillfället i 

akt att utreda och slå fast frågan om direktivkonform tolkning. HD angav att: ”En lagstiftning som i likhet 

med LOU till stor del bygger på ett EG- direktiv bör tolkas med beaktande av direktivets lydelse och syfte, 

och en sådan tolkning kan i vissa fall vara en förpliktelse för medlemsstaterna. Normalt bör därvid en 

lagbestämmelse ges samma innebörd oberoende av om den skall tillämpas i ett fall som omfattas av EG-

rättsliga regler eller inte.” 
37 Bernitz & Kjellgren (2010) s. 86. 
38 Pedersen (2013) s. 15. 
39 Sundstrand (2013) s. 29. 



12 

 

försvarsverksamheten ansågs vara av så känslig natur att egen reglering krävdes.40 För att 

ytterligare främja direktivens efterlevnad har tre rättsmedelsdirektiv utfärdats (Direktiv 

2007/66/EG, som kompletterar de äldre, Direktiv 89/665/EEG (för den klassiska sektorn) och 

Direktiv 92/13/EEG (för försörjningssektorn)). 41 Av EU-domstolens rättspraxis framgår att 

rättsmedelsdirektivens syfte är att säkerställa att upphandlingsdirektivens bestämmelser 

tillämpas korrekt och ska skydda de leverantörer som lider eller riskerar att lida skada till 

följd av överträdelser av bestämmelserna. 42 

 

Två nya förfarandedirektiv (Direktiv 2014/24/EU och Direktiv 2014/25/EU) och ett som 

behandlar koncessioner (Direktiv 204/23/EU) antogs av Europaparlamentet och Europeiska 

Rådet i januari 2014 och träder i kraft under våren 2016. De huvudsakliga skillnaderna mellan 

de äldre och nya förfarandedirektiven utgörs av att de nya är ämnade att åstadkomma mer 

effektiva upphandlingsförfaranden och utökade möjligheter att uppställa mer långtgående och 

utförliga miljö- och arbetsmiljökrav.43 

 

De båda upphandlingsdirektiven har en likartad struktur och till dessa anknyter 

kompletterande förordningar och tolkningsmeddelanden utfärdade av EU-kommissionen och 

andra sekundära rättsakter.44 Syftet med direktiven är att bidra till förverkligandet av den inre 

marknaden, genom att motverka hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster. 

Direktivens bestämmelser ska även skydda företag som är etablerade i en medlemsstat och 

som vill erbjuda varor, tjänster och entreprenadarbeten åt upphandlande offentliga organ i 

andra medlemsstater.45 Detta har gjorts i syfte att säkerställa att större upphandlingar bedrivs i 

medlemsstaterna i former som säkerställer en öppen konkurrens. Företag i hela EU ska ges 

möjlighet att delta enligt lika och objektiva villkor, utan ovidkommande hänsynstagande, i 

syfte att effektivt konkurrensutsätta utförandena. Direktiven bygger i vissa delar på 

Government Procurement Agreement (GPA), vilket är ett avtal inom 

Världshandelsorganisationen (WTO). GPA är ett internationellt avtal som syftar till att 

reglera, och i förlängningen harmonisera, offentliga organs upphandlingsförfaranden. 

Genomförandet av direktiven innebär att GPA i praktiken har införlivats i svensk rätt.46 

                                                 
40 Sundstrand (2013) s. 41. 
41 Bernitz & Kjellgren (2010) s. 375. 
42 Pedersen (2013) s. 157 f. 
43 http://www.konkurrensverket.se/t/NewsPage____9665.aspx, EU:s nya upphandlingsdirektiv. 
44 Bernitz & Kjellgren (2010) s. 375. 
45 Pedersen (2013) s. 12. 
46 Ibid. s. 12. 

http://www.konkurrensverket.se/t/NewsPage____9665.aspx
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Upphandlingsdirektiven normerar tillvägagångssätt vid större offentliga upphandlingar både i 

fråga om anbudsinfordran och anbudsbedömning. Reglerna ligger till grund för att kontrollera 

att offentliga upphandlande myndigheter och enheter i EU efterlever diskrimineringsförbudet 

i EUF-fördraget och de allmänna rättsprinciperna. Direktiven är väldigt detaljerade.47 De 

reglerar dock endast själva tilldelningsförfarandet, därav benämningen förfarandedirektiv. 

Vad som händer civilrättsligt innan upphandlingen är påbörjad och efter att den är avslutad 

omfattas istället av de nationella civilrättsliga bestämmelserna i varje medlemsstat. I Sverige 

är det i första hand den civilrättsliga regleringen om avtal och köp som blir tillämplig på 

parternas agerande före och efter upphandlingsförfarandet.48 

 

Flera av de allmänna rättsprinciperna har skrivits in i ingressen till de senaste 

upphandlingsdirektiven och dess artiklar. I direktivens ingress, där skälen och formerna för 

direktivets implementering anges, framgår att tilldelning av kontrakt skall omfattas av kraven 

i enlighet med principerna för fri rörlighet och de övriga allmänna rättsprinciperna för 

offentlig upphandling. Vidare har det, i direktivens Artikel 2, angetts att förfarandet vid 

tilldelning av kontrakt vid upphandlingar skall styras av transparensprincipen, icke-

diskrimineringsprincipen och att de ekonomiska aktörerna ska behandlas i enlighet med 

likabehandlingsprincipen.  

 

Gällande kompletterande handlingar, tekniska specifikationer och andra handlingar som ingår 

i kontraktshandlingarna, har det i direktivets Artikel 23 specificerats hur dessa skall utformas. 

Det skall ske på ett sådant sätt att anbudsgivare deltar på lika villkor och utformningen får inte 

innebära omotiverade hinder mot att upphandlingsförfarandet öppnas för konkurrens. Vidare 

skall de tekniska specifikationerna utformas med hänvisning till nationella standarder, andra 

nationella tekniska referenssystem eller likvärdigt. Prestanda- och funktionskrav skall vara 

tillräckligt specifika för att anbudsgivarna skall kunna bilda sig en bestämd uppfattning om 

föremålet för upphandlingen. I direktivets bilagor, Bilaga VI P. 1, återfinns definitionen för 

tekniska specifikationer. Dessa anges utgöras av samtliga tekniska föreskrifter som skall 

upptas i de allmänna specifikationerna, med egenskapsangivelser som lämpar sig för det 

upphandlande organets användning. En teknisk specifikation skall omfatta den upphandlande 

produkten eller tjänstens egenskaper, prestandanivåer, bedömning av överensstämmelse, 

                                                 
47 Bernitz & Kjellgren (2010) s. 375. 
48 Sundstrand (2013) s. 41. 



14 

 

säkerhet samt förfaranden vid bedömning av kvalitetssäkring och metoden för 

byggnadsverksamheten samt övriga tekniska villkor. 

 

Den svenska regeringen tillsatte en utredning49 för att utreda hur direktivet skulle genomföras 

i svensk lag, vilken utmynnade i proposition 2006/07:128. I propositionen ingick upphävande 

av den äldre lag om offentlig upphandling (ÄLOU) samt införandet av de nya 

upphandlingslagarna: Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och lag (2007:1092) 

om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). I 

propositionen framgår att lydelsen i 1 kap. 4 § i ÄLOU om affärsmässighet ersattes av en 

lydelse som hänvisar till upphandlingsdirektivets principer för tilldelning av kontrakt. Detta 

innebar dock enligt propositionen ingen principiell ändring i sak.50  

 

Gällande förfrågningsunderlaget och kontraktshandlingar konstaterades i propositionen att 

förfrågningsunderlag inte definieras i de nya direktiven. En definition av begreppet föreslogs i 

de nya lagarnas 2 kapitel, något som även tidigare reglerats i ÄLOU. Med 

förfrågningsunderlag avses (enligt 2 kap. 8 § LOU respektive LUF) underlag för anbud, som 

en upphandlande myndighet, eller upphandlande enhet inom försörjningssektorerna, 

tillhandahåller en leverantör. Till förfrågningsunderlaget hör också handlingar som 

kompletterar anbudsunderlaget. Enligt propositionen är den förfrågningsunderlaget 

väsentligaste uppgift att ange föremålet för upphandlingen, som skall beskrivas precist och 

begripligt. I många fall krävs att underlaget innehåller noggranna och detaljerade tekniska 

specifikationer.51 Även om ÄLOU saknade en bestämmelse motsvarande den i direktivens 

Artikel 23 hade funktions- och prestandakrav förekommit tidigare i samband med 

upphandlingar. En motsvarande bestämmelse till direktivens Artikel 23 saknades i LOU och 

föreslogs i och med propositionen och förtydligade därför enbart möjligheten att ställa 

prestanda- eller funktionskrav.52 

 

EU:s allmänna rättsprinciper har skrivits in i de svenska upphandlingslagarna och därmed 

gjorts tillämplig på all svensk upphandling, även de förfaranden som normalt faller utanför 

tillämpningsområdet för EU:s direktiv. 53 LOU är som huvudregel tillämplig på alla offentliga 

                                                 
49 SOU 2005:22 
50 Proposition 2006/07:128 s. 151 ff. 
51 Ibid. s. 189 f. 
52 Ibid. s. 191 f. 
53 Sundstrand (2013) s. 27. 
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upphandlingar som genomförs av de offentliga myndigheter och enheter som omfattas av 

lagen (reglerat i 1 kap. 2 §). I lagtexten görs skillnad på A-tjänster och B-tjänster, där reglerna 

för A-tjänster utgörs av särskilda tjänster och upphandlingar som rör särskilda föremål eller 

överstiger de av EU fastställda tröskelvärden, vilka utgör en förutsättning för EU-rättens 

tillämpning. Reglerna för upphandling som understiger dessa tröskelvärden och för 

upphandling av B-tjänster oavsett värde, styrs av samma grundläggande principer som 

regleringen som rör A-tjänster, men har sin grund i äldre svenska upphandlingslagar. 

Kopplingen till de äldre reglerna har dock blivit svagare med tiden till förmån för en mer 

uniform upphandlingslagstiftning.54  

 

I 1 kap. 9 § LOU återfinns den så kallade generalklausulen, där samtliga av EU:s 

upphandlingsrättsliga allmänna rättsprincipers giltighet förtydligas: ”Upphandlande 

myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt 

genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om 

ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas.” Eftersom att det i generalklausulen inte 

gjorts någon begränsning av rättsprincipernas räckvidd, får de antas vara tillämpliga på all 

upphandling, även den som faller utanför det EU-rättsliga regelverket.55 LUF innehåller en 

likalydande generalklausul.56 Sverige har alltså valt att göra de europeiska reglerna för 

upphandling gällande som nationell rätt, även för B-tjänster och upphandlingar som 

understiger EU:s tröskelvärden. Detta utgör ett exempel på så kallad överskjutande 

implementering av direktiv, även om det i EUF-fördraget fastslagna målet om den inre 

marknaden är tillämpligt även på dessa upphandlingar.57 

 

Byggentreprenadkontrakt definieras, i 2 kap. 3 § LOU, som avtal som avser utförande och 

projektering av arbete och medför att byggnadsverk realiseras oavsett hur kontraktet utformas. 

Enligt 2 kap. 8 § utgör förfrågningsunderlag underlag för anbud som myndighet 

tillhandahåller. Enligt 2 kap. 10 § är kontrakt skriftliga avtal med ekonomiska villkor som 

avser utförande och undertecknas av båda parter. Regleringen för tekniska specifikationer 

återfinns i 6 kap. 1-3 §§ LOU, vilken i stort utgör en lättare överskådlig och mer konkret 

definition av regleringen i upphandlingsdirektivet. De tekniska specifikationerna och kraven 

däri skall vara så utformade att föremålet för upphandlingen klart framgår. Bestämmelserna i 

                                                 
54 Pedersen (2013) s. 15. 
55 Sundstrand (2013) s. 43. 
56 Ibid. s. 60 f. 
57 Bernitz & Kjellgren (2010) s. 376. 
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LOU och LUF innebär att annonser och förfrågningsunderlag måste innehålla alla krav, 

kriterier och andra bestämmelser som upphandlingen innehåller.58 

 

Regeringsrätten (RegR) och nuvarande Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har behandlat 

upphandlingsregleringens tillämpning på förfrågningsunderlagets utformning i ett antal fall.59 

RegR uttalade, i RÅ 2002 ref. 50, i fråga om ett förfrågningsunderlag och tillämpad 

utvärderingsmodell uppfyllde det krav på affärsmässighet som uppställdes i ÄLOU. RegR 

hävdade att de skiftande förhållanden som förekommer i det ekonomiska livet gör att även 

förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller som inte är optimalt utformade får godtas 

under förutsättning att de är förenliga med allmänna EU-rättsliga principerna. I ett annat 

uppmärksammat fall, RÅ 2010 ref. 78, hade Jämtlands läns landsting i de tekniska 

specifikationerna ställt upp ett skall-krav om att suturer, som utgjorde föremålet för 

upphandlingen, skulle vara fria från det miljöfarliga ämnet triclosan. RegR tog tillfället i akt 

att avgöra frågan om vad upphandlande myndighet har för möjligheter att ställa för krav vid 

upphandling enligt de nya upphandlingsreglerna. RegR angav inledningsvis att när en 

upphandlande myndighet eller enhet närmare bestämmer föremålet för en upphandling har 

den stor frihet. Kraven som ställs måste dock, med hänvisning till 6 kapitlet 3 § LOU, enligt 

RegR vara kopplade till det som ska upphandlas, det vill säga att de skall avse att påverka den 

efterfrågade produkten. Ett krav av innebörd att produkten av miljöskäl inte får innehålla ett 

visst ämne, hade enligt RegR en sådan koppling. Vidare poängterade RegR att de krav som 

myndigheten ställer upp inte får strida mot principerna om icke-diskriminering och fri 

rörlighet för varor och tjänster samt även i övrigt måste anses förenliga med EU-rätten. Det 

krav som landstinget hade ställt upp ansågs vidare ha en objektiv utformning och 

diskriminerade enligt RegR ingen leverantör. Kravet framstod inte heller enligt RegR som 

godtyckligt eller uppenbart osakligt och godtogs således. 

 

Gällande rättsmedlen så tillställs, som tidigare konstaterats, såväl de upphandlande offentliga 

organen såväl som leverantörerna och anbudsgivarna i och med rättsmedelsdirektiven ett antal 

prövande och korrigerande tillvägagångssätt. Det kan finnas många olika anledningar till att 

en upphandlande myndighet eller enhet vill avbryta en pågående upphandling.60 Enligt praxis 

från EU-domstolen och från svenska domstolar får en myndighet avbryta sin upphandling om 

                                                 
58 Sundstrand (2013) s. 143. 
59 Pedersen (2013) s. 157. 
60 Ibid. s. 131. 
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det finns sakliga skäl, detta oavsett om så föreskrivits i förfrågningsunderlaget eller ej. 

Återkallandet kan ske under anbudstiden samt efter, med återkallande av tidigare 

tilldelningsbeslut. Bevisbördan för att sakliga skäl föreligger åläggs på det offentliga organet. 

Sakliga skäl för avbrytande av en upphandling kan enligt rättspraxis vara: (1) Behov att byta 

värderingsgrund. (2) Bristande konkurrens. (3) Ändrade förutsättningar på grund av 

oförutsebara händelser. (4) När anbudens kostnader överstiger upphandlingens tillgängliga 

medel. (5) När anbudens giltighetstid löpt ut. (6) När otydlighet/brister förelegat i 

förfrågningsunderlaget och anbudsgivarna uppfattat detta på olika sätt. Ett formellt beslut 

måste fattas och delgivning till anbudsgivarna om avbrytande måste ske enligt 16 kap. 12 § 

LOU och LUF. Detta är ett beslut som med stöd av såväl LOU som LUF kan överklagas av 

både anbudsgivare och andra leverantörer.61 En leverantör som anser att denne lidet eller kan 

komma att lida skada, till följd av att den upphandlande myndigheten vid ett 

upphandlingsförfarande brutit mot bestämmelserna i LOU eller LUF, kan ansöka om 

överprövning i allmän förvaltningsdomstol i enlighet med rättsmedlen i kap. 16 i LOU och 

LUF.62 Överprövningen kan såväl resultera i att upphandlingen avbryts, att dess resultat 

rättas, ogiltigförklaras som att förfrågningsunderlaget och förfarandet behöver justeras och tas 

om i sin helhet.63 

 

Enligt Pedersen är förfrågningsunderlaget det mest betydelsefulla dokumentet i en 

upphandling och utgör ramen och förutsättningarna som skall gälla för upphandlingen. Det får 

inte väsentligt ändras i något avseende. Endast de kvalificeringskrav och tilldelningskriterier 

som angivits i förfrågningsunderlaget får beaktas och alla krav och kriterier som anges i 

förfrågningsunderlaget måste beaktas. Den upphandlande myndigheten måste således hålla 

sig till de förutsättningar som den själv fastställt i förfrågningsunderlaget, för att förhindra att 

upphandlingsförfarandet förklaras felaktigt genomfört samt avbryts och måste påbörjas på 

nytt. Enligt Pedersen utgör ett tydligt väl genomtänkt och fullständigt förfrågningsunderlag 

även en förutsättning för att upphandlingen skall bli framgångsrik. Kommersiella villkor, det 

vill säga avtalsvillkoren som skall gälla under avtalstiden, är enligt Pedersen en 

grundläggande beståndsdel i förfrågningsunderlaget. Han hänvisar vidare till Högsta 

Domstolens (HD) rättspraxis till stöd för hållningen att förfrågningsunderlaget måste vara så 

                                                 
61 Bergqvist, Hane & Johansson (2012) s. 159 f. 
62 Pedersen (2013) s. 157 f. 
63 Bergqvist, Hane & Johansson (2012) s. 167 f. 
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klart och tydligt utformat, att en leverantör på grundval av detta kan avgöra vad den 

upphandlande myndigheten tillmäter betydelse vid anbudstilldelningen.64 

 

Sundstrand anser vidare det inte möjligt att på ett väsentligt sätt ändra förutsättningarna för en 

offentliggjord upphandling. Hon anser det vare sig möjligt att lägga till krav eller kriterier 

som inte fanns med från början, eller att bortse från dem som tidigare angivits. 

Förfrågningsunderlaget måste enligt henne vara klart och tydligt. Är det otydligt eller 

innehåller bristfällig information kan det strida om transparensprincipen. Det kan enligt 

Sundstrand få till följd att hela upphandlingen måste göras om. Hon anser att efter LOU och 

LUF trädde i kraft har det blivit viktigare att upphandlande myndigheter och enheter 

presenterar väl genomarbetade förfrågningsunderlag.65Avgöranden från svenska domstolar 

visar enligt henne även på att förfrågningsunderlag som inte innehåller all relevant 

information inte godtas, eftersom att dessa anses strider mot transparensprincipen. Hon 

hänvisar till stöd för denna hållning till ett tidigare avgörande vid Kammarrätten i Sundsvall, 

där det fastställdes att förfrågningsunderlaget i en upphandling var så oklart utformat att det 

inte var möjligt för leverantörerna att med någorlunda grad av säkerhet avgöra vilket produkt 

som efterfrågades.66 

  

                                                 
64 Pedersen (2013) s. 80 ff. 
65 Sundstrand (2013) s. 143. 
66 Sundstrand (2013) s. 144 och KRNSU, mål nr 2509-06. 
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2.2 Sammanfattning och preliminära konklusioner 

De EU-rättsliga rättsprinciperna utgör grunden för den upphandlingsrättsliga regleringen på 

såväl EU- som nationell nivå. Principerna om likabehandling och icke-diskriminering 

förutsätter att anbudssökande och anbudsgivare behandlas lika i alla skeden av 

anbudsförfarandet, oberoende av sådana faktorer som inte hänför sig till genomförandet av 

upphandlingen. Att positivt eller negativt särbehandla eller på annat sätt favorisera 

leverantörer på grund av tidigare relationer, storlek eller företagstyp är inte tillåtet. I synnerhet 

att särbehandla på grund av nationalitet eller etablering i annan medlemsstat eller område. 

Icke-diskriminering innebär alltså också att anbudssökande och anbudsgivare från andra orter 

behandlas på samma sätt som lokala. Transparensprincipen förutsätter bland annat att 

uppgifter som gäller upphandlingsförfarandet inte hemlighålls, att upphandlingen annonseras 

offentligt, att de som deltagit i ett anbudsförfarande informeras om resultatet av 

upphandlingen och att upphandlingshandlingarna i princip är offentliga. Den upphandlande 

myndigheten ska lämna tillräcklig information om upphandlingen och anbudets utvärdering 

för att leverantörerna ska ges möjlighet att konkurrera på samma villkor och lämna 

konkurrensmässiga anbud. Information, krav och kriterier får även inte på ett väsentligt sätt 

ändras under ett upphandlingsförfarande. 

 

Ömsesidighetsprincipen och proportionalitetsprincipen är även de rättsprinciper som går att 

tillämpa på upphandlingsförfaranden och kommer till uttryck genom upphandlingsdirektivens 

bestämmelser. Ömsesidighetsprincipen innebär att certifikat, intyg och andra handlingar och 

urkunder som utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska godtas i övriga 

medlemsländer, om de motsvarar handlingarna som efterfrågas i upphandlingen. 

Proportionalitetsprincipen förutsätter att kraven på upphandlingsförfarandet står i rimlig 

proportion till det mål som eftersträvas. Upphandlingens art och värde skall därför beaktas 

t.ex. när villkoren för att få delta i upphandlingen fastställs. Likaså skall kraven på 

anbudsförfrågans innehåll eller villkoren i anbudsförfarandet stå i rätt proportion till 

upphandlingens art. Proportionalitetsprincipen kan också tillämpas då man bedömer om en 

upphandling med beaktande av de nationella tröskelvärdena skall konkurrensutsättas. 

Principerna skall iakttas i alla faser av upphandlingsförfarandet. Detta innebär bland annat att 

en anbudsförfrågan inte får utarbetas så att, när föremålet för upphandlingen fastställs, det 

försätter anbudsgivarna i en ojämlik ställning. Anbudsförfrågan skall öppet tillställas alla som 

anmält intresse eller dem som vid selektivt förfarande har valts ut för anbudsförfarandet. Vid 
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bedömningen av anbudsgivarna och anbuden förutsätter kravet på jämlikhet att de uppställda 

kraven gäller samtliga anbudsgivare på samma sätt. 

 

Regleringen i upphandlingsdirektiven och LOU samt LUF är hierarkiskt uppställda och skall 

tillse att upphandlingsförfarandena motsvarar de EU-rättsliga kraven och målet att på ett 

rättssäkert och effektivt sätt genomföra den inre marknaden. Den svenska regleringen är i 

avseende på förfaranden, kontraktshandlingar och förfrågningsunderlagens utformning tydlig 

med att handlingar, standarder och tekniska specifikationer ska vara specifika, tydliga och 

detaljerade nog att uppfylla dessa krav för att uppfylla de upphandlingsrättsliga kraven på 

transparens och, i förlängningen, likabehandling och icke-diskriminering. Det senare 

säkerställs genom att anbudsgivares deltagande sker på lika villkor utan omotiverade hinder, 

vilket säkrar den eftersträvade öppna konkurrensen. Nationella standarder eller likvärdigt 

tillerkänns i regleringen en central ställning som instrument för att genomförandet skall 

präglas av objektivitet och saklighet. Föremålet för upphandlingen ska enligt LOU klart 

framgå, vilket innebär att annonserna och förfrågningsunderlagen måste innehålla alla krav, 

kriterier och andra bestämmelser eller kommersiella villkor som upphandlingen behandlar. 

Den svenska regleringen har i detta hänseende ännu i rättspraxis inte haft skäl att ändras eller 

ifrågasättas med stöd av proportionalitetsprincipen, utan snarare ansetts korrekt tillämpa de 

EU-rättsliga principerna och upphandlingsregelverket och tillerkänts en tydligare ställning. 

 

I rättspraxis har en tydlig ställning för den upphandlande myndigheten, vid bestämmandet av 

upphandlingens föremål, åtnjuter en stor frihet vid förfrågningsunderlagets utformning. Det 

har även slagits fast att tydliga krav i de tekniska specifikationerna, med saklig och objektiv 

utformning, fri från godtycke, är förenligt med EU-rätten och dess principer och inte kan 

anses diskriminera leverantörer. Vidare så kan vikten av ett likabehandlande och transparent 

upphandlingsförfarande ytterligare motiveras av de vidsträckta rättsmedlen och möjligheterna 

till överprövning, rättelse och hävning av myndighetens tilldelningsbeslut. Detta särskilt i och 

med att bristande konkurrens och framförallt otydlighet eller brister i förfrågningsunderlaget, 

som när anbudsgivarna uppfattat detta på olika sätt, anses tillräckligt för att avbryta eller ta 

om en upphandling. 

 

Vad som händer civilrättsligt innan upphandlingen är påbörjad och efter att den är avslutad 

omfattas av de svenska civilrättsliga reglerna, vilka blir tillämpliga på parternas agerande före 

och efter ett upphandlingsförfarande. Ovidkommande hänsyn skall ej heller tas till sådant som 
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ej rör föremålet för upphandlingen. Detta är dock inte ett faktum som, enligt min mening, 

utesluter att civilrättsligt relevanta omständigheter före eller efter ett upphandlingsförfarande, 

i viss mån eller indirekt, kan anses omfattas eller påverkas av de upphandlingsrättsliga 

rättsprinciperna och reglerna. Detta, i och med att tolkningen av förfrågningsunderlaget styrs 

av de EU-rättsliga principerna och innehåller villkor och krav som utgör underlag för det 

slutgiltiga avtalet. Ett undermåligt eller otydligt förfrågningsunderlag innehållande brister, 

vilket föranleder det uppfattas olika av anbudsgivarna, godtas ej vid en rättslig prövning. 

Detta föranleder indirekt att avtal som upprättats med förfrågningsunderlag som grund, vilket 

även ej får ändras i väsentlig mån innan avtalsslutet, bör anses fullständigt och uttömmande. 

Detta är något jag återkommer till i den avslutande generella analysen.  
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3 Det civilrättsliga regelverket 
 

3.1 Civilrätten och avtalsrätten 

Civilrätten behandlar relationen mellan enskilda, vilket inbegriper regler om civilrättsliga 

förpliktelser samt för avtal, andra former för omsättning av förmögenhetsvärden och 

utförande av arbete.67 I många fall samverkar offentligrättsliga och civilrättsliga regler. Avtal 

om köp regleras exempelvis civilrättsligt i lagar om förhållandet mellan köpare och säljare 

samtidigt som det finns konkurrensrättsliga och marknadsrättsliga regler om hur säljare och 

köpare ska agera. Åsidosättande av de civilrättsliga reglerna kan leda till att en part hålls 

ansvarig gentemot motparten medan de konkurrensrättsliga och marknadsrättsliga reglerna 

kan föranleda offentligrättsliga sanktioner.68  

 

Avtalet anses utgöra det centrala instrumentet för civilrättsliga mellanhavanden och är ett 

verktyg som möjliggör omsättningen av varor och tjänster och förändringar i 

förmögenhetsrättsliga frågor. Avtalet kan vara ett resultat av långa förhandlingar mellan 

företag om leveranser eller om produktionssamverkan. Det kan även vara entreprenadavtal 

mellan en byggherre och ett byggföretag om uppförande av ett större huskomplex.69 Avtalet 

har i många fall en regleringsfunktion. Genom handlingsföreskrifter som uppställs i avtalet 

regleras parternas mellanhavanden. Avtalet är bindande och därför rättsligt sanktionerat, i 

mån inte annat framgår av avtalet eller av omständigheterna.70 Den viktigaste utgångspunkten 

i avtalsrätten är principen om att avtal skall hållas (pacta sunt servanda). Till den hör även 

avtalsfriheten, den generella rätten att sluta eller avstå från att sluta avtal med vem som helst 

om vad som helst, vilken givetvis innefattar en del undantag. Undantagen motiveras av att det 

finns parter som anses skyddsvärda och har rätt att få sluta avtal om särskilt viktiga 

angelägenheter eller som erfordrar skydd från missbruk och oförmånliga avtalsvillkor.71  

 

Avtal mellan parter är ofta ofullständiga och innehåller ibland endast en översiktlig 

beskrivning av parternas skyldigheter och rättigheter. Då kan lagtexten få en utfyllande 

funktion och föreskriva vad som gäller när parterna inte själva särskilt kommit överens om 

det. Endast om avtalet inte tillhandahåller närmare besked i en vissa fråga griper lagens regler 

                                                 
67 Ramberg, Agell & Sigeman (2010) s. 61. 
68 Ibid. s. 47 f. 
69 Ibid. s. 47. 
70 Adlercreutz & Mulder (2009) s. 12. 
71 Ramberg, Agell & Sigeman (2010) s. 77. 
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in. Det är så kallade dispositiva regler. De flesta lagar och regler om avtal är dispositiva eller 

supplerande, vilket innebär att de kan avtalas bort eller ändras genom närmare reglering av 

frågan i avtalet. Motsatsen till dessa regler är de tvingande regler som har företräde framför 

parternas avtalsvillkor och inte går att avtala bort. Syftet med dessa tvingande regler är 

vanligen att skydda en svagare part.72 

 

Avtalsrätten brukar delas in i allmän och speciell avtalsrätt. Den allmänna behandlar sådant 

som är gemensamt för alla avtal medan den speciella behandlar särskilda typer av avtal, 

såsom köp, entreprenad och konsultavtal. Det finns detaljerade lagar som reglerar vissa 

avtalstyper, ett exempel på dessa är köplag (1990:931) (KöpL). Vissa avtalstyper är inte 

reglerade i lag, exempelvis entreprenadavtal och konsultavtal. För sådana avtalstyper får man 

tillämpa allmänna avtalsrättsliga principer. Den allmänna avtalsrätten är delvis reglerad i lag 

(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Den 

reglerar dock inte avtalstolkning eller rättigheter och skyldigheter i samband med 

avtalsförhandlingarna, vilket komplicerar frågan om vad som utgör gällande rätt.73 AvtL är 

enligt Ramberg såväl ofullständig som ålderdomlig. Den levande avtalsrätten framgår främst 

av rättspraxis, juridisk doktrin och pågående europeisk rättsutveckling.74 

 

Inom EU och på privat initiativ drivs utvecklingen mot en harmoniserad europeisk civilrätt 

och avtalsrätt. Den danske professorn Ole Lando har med stöd av en arbetsgrupp och EU-

kommissionen utarbetat de erkända Principles of European Contract Law (PECL). Syftet med 

arbetet har varit att genom en komparativ analys utarbeta ett system av moderna sakligt 

lämpade avtalsrättsliga regler. Principerna omfattar den allmänna avtalsrätten jämte vissa 

obligationsrättsliga principer och kan tillsammans med UNIDROIT Principles, även om de 

inte ses som en etablerad rättskälla i Sverige, ges tyngd jämförlig med den avtalsrättsliga 

doktrinen och kan därmed nyttjas vid domstolarnas avtalstolkning.75 

 

Frågan om ingående av avtal och om när och hur avtalsbundenhet uppstår grundas, enligt 

Ramberg, traditionellt på tre moment: (1) Den rättshandlandes vilja att binda sig. (2) 

Viljeförklaringen, sättet den kommuniceras på. (3) Motpartens tillit, hur motparten uppfattar 

                                                 
72 Ramberg, Agell & Sigeman (2010) s. 78 f. 
73 Ibid. s. 80. 
74 Bernitz (2008) s. 14. 
75 Ibid. s. 45 f. 
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viljeförklaringen. När man har två överensstämmande viljeförklaringar föreligger ett avtal.76 

När parterna står i begrepp att sluta ett avtal, men ännu inte bundit sig, befinner de sig på 

förhandlingsstadiet (in contrahendo) Som utgångspunkt har de då inga skyldigheter mot 

varandra. I vissa fall föreligger dock ett ansvar för illojalitet och skada i samband med 

avtalsförhandlingarna (culpa in contrahendo). En part kan bli skadeståndsskyldig om den inte 

underrättar motparten om att den har för avsikt att inte slutföra avtalsförhandlingarna.77 

 

Utgångspunkten i den svenska avtalsrätten är att avtal kan komma till stånd utan särskilda 

formkrav. Ett avtal kan även slutas muntligt eller genom konkludent handlande.78 AvtL utgår 

från anbud-acceptmodellen och löftesprincipen. Löftesprincipen innebär att anbudsgivaren är 

ensidigt bunden av sitt anbud och mottagaren kan välja om han vill accepterade det bindande 

anbudet. När accepten ämnar blir också anbudsmottagaren bunden och därigenom uppstår 

ömsesidigt bundenhet. Sverige tillämpar inte kontraktsprincipen, som används i många andra 

länder, vilken innebär att båda parter samtidigt binds vid ett avtals skriftliga undertecknande. 

Det är vanligt att parter som förhandlar med varandra kommer överens om att avvika från 

anbud-acceptmodellen och bestämmer att de inte ska vara bundna innan de båda undertecknat 

ett skriftligt kontrakt (avtalad skriftform). Vid komplicerade transaktioner kan det även vara 

underförstått att parterna inte skall anses bundna innan de undertecknat ett skriftligt kontrakt. 

Formkrav uppställs och motiveras ofta av behovet att säkerställa bevisning om avtalet och 

dess innehåll.79 

 

I nordisk civilrätt tillmäts även handelsbruk och annan sedvänja (kutym) avsevärd rättslig 

betydelse i kommersiella förhållanden och låter ibland sådan sedvänja få företräde framför 

dispositiv rätt, dock ej före tvingande rättsregler. Handelsbruk och annan sedvänja erkänns 

som en egen, självständig, rättskälla på handelsrättens område. Den behöver inte åberopas för 

att anses som något underförstått avtalat. Sedvänja kan beskrivas som gängse skick och bruk 

eller gängse uppfattning. Det skall vara fråga om handelsmönster med en sådan utbredning, 

som iakttagits så länge, att de har accepterats som en riktig ordning, något som parterna på 

den aktuella marknaden normalt inrättar sig efter. Med handelsbruk förstås sedvänja som har 

nått en hög grad av fasthet och som avser handlingsmönster inom affärslivet. Det kan avse 

innebörden av olika i affärslivet brukade uttryck eller faktiska förfaranden. Det kan också 

                                                 
76 Ramberg, Agell & Sigeman (2010) s. 80. 
77 Ramberg, Agell & Sigeman (2010) s. 84 f. 
78 Ibid. s. 84. 
79 Ibid. s. 81 ff. 
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vara fråga om förhållanden med en mer omedelbar rättslig anknytning, gällande vilka krav 

som brukar ställas på varor eller tjänster för att dessa inte skall anses felaktiga eller 

innebörden av merkantila uttryck. Handelsbruk har inte en lika framträdande roll på 

tjänsternas område, men går i princip att applicera på motsvarande vis som för varor.  

 

Handelsbruk är allt som oftast specifikt för en viss bransch och kan avgränsas regionalt eller 

lokalt. Från handelsbruket bör partsbruk frånskiljas, vilket förstås som praxis som två parter 

inom näringslivet kan ha låtit bilda mellan sig i tidigare, motsvarande, affärsförbindelser. 

Typfallet för partsbruk är praxis som utbildats i en löpande fast affärsförbindelse mellan en 

viss leverantör och en viss kommersiell köpare eller beställare. Vedertaget är att man tar fasta 

och fäster vikt vid sådan praxis när ställning skall tas till innebörden av ett nytt avtal mellan 

parterna. Avser det nya avtalet en transaktion av samma slag som tidigare bör parterna kunna 

utgå ifrån att det nya avtalet ingås och genomförs på samma villkor som tidigare gällt, 

såtillvida inget tyder på motsatsen. Parterna är alltså normalt bundna av den praxis som 

utbildats dem emellan, en uppfattning som Grönfors m.fl. är stark anhängare av.80 

 

Domstolarna har, enligt förhärskande uppfattning inom doktrinen, rätt att självständigt pröva 

om handelsbruk bör tillämpas istället för dispositiv rätt. Det har i doktrinen inte ansetts rimligt 

att låta lagregler eller grundläggande okodifierade rättsprinciper generellt skall ge vika för 

handelsbruk på ett visst område. Bättre uttryckt, har domstolarnas möjlighet att nyttja 

handelsbruk framhållits som ett lämpligt tvistlösningsinstrument i lagförarbeten.81 

 

I bland annat 3 § KöpL slås handelsbrukets och annan sedvänjas rättsliga betydelse fast: 

”Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, praxis som har 

utbildats mellan parterna eller av annan sedvänja som måste anses bindande för parterna.”  

I motiven till KöpL underströks det även att:  

”Av synnerligen stor betydelse för bedömande av avtalets rättsverkningar äro de sedvänjor 

som särskilt inom den större handeln under tidernas lopp utvecklat sig. Även om dessa 

handelsbruk (kutymer) icke erhållit den allmänna utövning eller vunnit den stadga eller 

fasthet att de måste anses äga giltighet såsom sedvanerätt i egentlig mening, bör till dem tagas 

största hänsyn. I all synnerhet gäller detta vid avgörande av handelstvister köpmän emellan.” 

                                                 
80 Bernitz (2008) s. 43 och Grönfors (1995) s. 234. 
81 Bernitz (2008) s. 43. 
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Vidare uttrycks det som skäligt att en köpman fordras äga eller förskaffa sig kännedom om 

handelsbruk inom den bransch, hans affär tillhör.82 

 

Sedvänja spelar också en stor roll som normkälla inom andra delar av civilrätten och det bör 

även framhållas att god sed-standarder och kommersiell praxis kan inneha en stor 

avtalsrättslig betydelse. Detta även när dessa inte uppfyller kraven för att utgöra handelsbruk 

eller annan sedvänja. De tillmäts sålunda betydelse vid avtalstolkning och även vid 

bedömningen av om ett avtalsvillkor bör åsidosättas eller jämkas såsom oskäligt.83 

 

Enligt Karlgren är sedvänja gällande av egen kraft, icke på grund av att kontrahenter i 

allmänhet tänkt sig ha densamma karaktär som klausul i avtalet.84 Enligt Karlgren går även 

sedvänjans betydelse, gällande ledning för domstolarnas utfyllande verksamhet, inte att 

ifrågasättas i de fall där lagen tiger och domstolspraxis ej har utbildats.85 Enligt Karlgren har 

en part, redan genom avsiktsförklaringen vid ett köp, förklarat sig vilja alla de rättsverkningar 

som följer av rättssystemets köpregler. Den handlande har, enligt Karlgren, genom 

köpförklaringen underkastat sig eller hänvisat till alla de enligt rättssystemet med köp 

förbundna rättsverkningar, vare sig de är centrala eller mer perifera till sin natur.86  

 

3.2 Avtalstolkning 

När avtalet väl har kommit till stånd dyker ofta frågar relaterade till vem, när och vad som 

uttryckligen avtalats i avtalet, alltså problem med att fastställa avtalets innehåll. Om det i 

stället är fråga om att tolka en oklar avtalsbestämmelse, och parterna har skilda uppfattningar 

om dess innebörd, uppstår en helt annan frågeställning. Man skiljer i teorin mellan egentlig 

tolkning (för tolkning av lydnaden av avtalets bestämmelser) och utfyllning (hur luckor i 

avtalet skall fyllas). Fasta bör dock tas på avtalshelheten samt på samspelet mellan vad 

parterna uttryckligen sagt och skrivit och vad parterna underförstått antagit.87 

 

Tolkning av avtal kan jämföras med lagtolkning. Vid lagtolkning beaktar man inte endast den 

rent språkliga (semantiska), utan även andra faktorer som logiska, systematiska, historiska, 

funktionella eller ändamålsinriktade (teleologiska). Vidare tillkommer frågan om det skall 

                                                 
82 Proposition 1989/90:89 s. 65 ff. 
83 Bernitz (2008) s. 43 f. 
84 Karlgren (1960) s. 10 f & 27. 
85 Ibid. s. 29. 
86 Ibid. s. 36. 
87 Ramberg & Ramberg (2010) s. 148. 
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tolkas extensivt eller restriktivt. Att något utelämnats kan bero på att det skall regleras på ett 

annat sätt än det som förstås av lagtexten, exempelvis motsatsslutsvis (tolkning e contrario), 

eller att det istället ska behandlas på samma sätt (tolkning ex analogia). Vid lagtolkning söks 

ofta vägledning i lagens förarbeten, vilket även kan ha sin motsvarighet i avtalspreliminärer 

eller standardavtal (agreed documents). Det är dock tolkningskällor som enligt Ramberg bör 

tillämpas med försiktighet.88 

 

För att lösa tolkningsfrågan och frågan om vad överenskommelsen egentligen består av 

försöker man i svensk rätt i första hand att fastställa den gemensamma partsavsikten, som är 

central för avtalets innebörd. Den fastställs genom att analysera överenskommelsens innehåll 

språkinriktat (objektiv analys), norminriktat (analogt), ändamålsenligt (subjektiv metod), 

systeminriktat, lojalitetsinriktat (ondtros- eller dolusprincipen) eller genom att tillämpa en 

omständighetsinriktad eller skälighets- och rimlighetsbedömning. Man söker i första hand 

lösningen av en omtvistad fråga ledning i det material som är specifikt för den konkreta 

avtalssituationen. Sådant material är främst avtalets lydelse och vad parterna åsyftat, men 

även andra fakta såsom vad parterna åsyftat och material som förekommit vid 

förhandlingarna. Detta material betecknas som tolkningsdata.89 Svenska domstolar söker i 

allmänhet att finna lösningar inom ramen för en friare tolkning, mot bakgrund av 

omständigheterna i situationen som helhet. HD tar, i sin rättspraxis, ofta vid tveksamma 

tolkningsfall utgångspunkt i den ifrågavarande lydelsen och låter alla relevanta avtalsmoment 

komma in i bilden. Detta i syfte att söker klarlägga vad som typiskt sett ter sig som en rimlig 

och lämplig tolkning under särskilt beaktande av gängse praxis och dispositiv rätt.90 

 

För att klarlägga avtalets innehåll tillämpas olika analysmetoder. I en språkinriktad analys har 

avtalets ordalydelse (det objektiva förklaringsinnehållet) en självklar central betydelse. Man 

antager att ordalydelsen ger uttryck för parternas gemensamma vilja. Det skall mycket till för 

att en part skall kunna göra sannolikt att båda parter avser något annat än det som 

framkommer av avtalets ordalydelse. När det föreligger ett skriftligt avtalsdokument är det 

naturligt att dokumentet utgör ett självständigt underlag för avtalstolkningen. Parternas viljor 

undanträngs till förmån för viljeförklaringen. I kommersiella sammanhang är det, från allmän 

synpunkt, viktigt att åstadkomma förutsebarhet i fråga om avtalsinnehållet. I praktiken blir det 

                                                 
88 Ramberg & Ramberg (2010) s. 148. 
89 Adlercreutz & Mulder (2009) s. 93. 
90 Bernitz (2008) s. 83. 
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skrivna avtalsdokumentet vanligtvis avgörande för tolkningen i svensk rätt.91 Det finns en 

möjlighet att använda sig av integrationsklausuler, som anger att endast 

kontraktshandlingarna skall ligga till grund för uttolkningen. 92 I regel skall förklaringarna, 

såsom de framträder för en utomstående betraktare och med fog förstås av denna, ligga till 

grund för avtalstolkningen. Metoden är objektiv därför att man bortser från parternas 

subjektiva uppfattningar. Är det omöjligt att på så sätt fastställa en gemensam partsavsikt får 

tolkaren istället ta fasta på vad parterna givit uttryck för och förklarat (förklaringsprincipen). 

Det händer även att avtalet tolkas i strid mot en entydig ordalydelse (korrigering), på grund av 

andra omständigheter som tyder på att parterna avsett något annat än vad som skriftligen 

kommit till uttryck. Ibland krävs även att begrepp som är mångtydiga eller inte är 

uttömmande preciseras. Oklarhet kan ge upphov till svårigheter då språket inte förmår att 

förmedla parternas avsikt, särskilt om parterna medvetet använt uttryck med oklar innebörd.93 

 

I en norminriktad analys så tillämpas den dispositiva rätten analogt, i syfte att reglera och 

fastställa avtalsinnehållet i de delar avtalet saknar uttryckliga bestämmelser eller definitioner. 

Att parterna inte uttryckligen reglerat en viss fråga behöver dock inte nödvändigtvis betyda att 

de är överens om att dispositiv rätt ska fylla den luckan. Det finns även lagar (se KöpL) där 

partsbruk och annan sedvänja är jämställt med uttryckliga avtalsvillkor vid utfyllnad. Inte 

endast normer som uttryckts i lag kan alltså vara av betydelse, utan även handelsbruk och 

annan sedvänja. Hänsyn bör vid tolkningen även tas till vad som är vanligt förekommande 

avtalsinnehåll, eftersom att det förmodligen ligger i linje med var parterna har förväntat sig. 

Språkbruk kopplat till en specifik bransch är en fråga som typiskt sett tolkas normenligt. 

Ibland kan lagen eller rättspraxis uttryckligt ge tolkningshjälp för sådana situationer där det är 

vanligt att avtal är fullständiga.94 

 

I en ändamålsinriktad analys hämtar man stöd för tolkningen i ändamålet med avtalet, för att 

bättre förstå mångtydiga uttryck eller hur man skall förhålla sig till sådant som inte uttryckligt 

framgår i avtalet. Det är processrättsligt viktigt för de tvistande parterna att inför domstolen 

som prövar frågan förklarar vad ändamålet av avtalet är, eftersom att det inte kan avgöras av 

domstolen ex officio. Avtalens ingress eller avtalspreliminärer kan även här vara av rättslig 

betydelse. Som delar av den ändamålsinriktade analysen ingår betydelseregeln och Ejusdem 

                                                 
91 Ramberg & Ramberg (2010) s. 148 f. 
92 Ibid. s. 167. 
93 Ibid. s. 150 f. 
94 Ibid. s. 153 ff. 
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generis-regeln. Den förstnämnda utgår från att avtalstext inte är överflödig och skall ha en 

självständig betydelse. Den andra innebär att en generell formulering, som följer efter en 

uppräkning av visa konkreta bestämmelser, kan ge anledning till att tolkas som att den 

generella formuleringen avser situationer av samma slag som de som är särskilt uppräknade. 

Den senare bör dock tillämpas med försiktighet då den generella lydelsen kan vara avsedd att 

ha en upplysande (eller deskriptiv) funktion.95 

 

I de fall ett avtal är systematiskt uppbyggt, där avtalsbestämmelserna ingår i ett konsekvent 

och följdriktigt system kan man tillämpa en systeminriktad analys. Avtalstypen (sui generis) 

är här avgörande. Med stöd i den systeminriktade analysen kan man försöka finna en tolkning 

av en enskild bestämmelse, som harmoniserar med avtalets övriga bestämmelser och som inte 

avviker från dess systematiska uppbyggnad. En uppfattning om avtalskontexten och det 

bakomliggande syftet med avtalet kan underlätta tolkningen av enskilda avtalsvillkor. I denna 

analys ingår även tolkningsregeln som uttrycks skriver går före tryckt, vilken innebär att ett i 

förväg tryckt avtalsdokument, vilket tillagts handskriven text, bör man utgå ifrån att parterna 

avsett avvika från grundtexten. Detsamma gäller för att det som lagts till senare bör ha 

företräde för det som författats tidigare. När ett avtal innehåller motstridiga bestämmelser, har 

individuellt framförhandlade villkor företräde framför allmänna villkor som inte varit föremål 

för särskild förhandling.96 

 

I en lojalitetsinriktad analys undersöker man om problem som sammanhänger med 

fastställande av avtalets innehåll har sin grund i missförstånd mellan parterna. Det anses inom 

doktrinen rimligt att en part åläggs skyldighet att varna motparten under 

avtalsförhandlingarna om denne förstår att den andra parten missuppfattat vad avtalet går ut 

på. Denna princip kallas ondtros- eller dolusprincipen och innebär att parten, som känt till att 

motparten uppfattat avtalet på ett annat sätt än denne själv, blir bunden av motpartens 

uppfattning. Parten får alltså bära risken för missförstånd denne har varit medveten om. I 

domskäl där frågan om ond tro har avhandlats har formuleringar som uppvisar krav vid 

fastställandet av en parts avsikt eller insikt begagnats. För att en parts insikt skall bli relevant 

krävs att denne haft insikt om, måste ha insett, bort inse, haft anledning räkna med eller kan 

antas ha uppfattat förhållandet. Det går alltså att tillämpa även på fall när en part faktiskt inte 

insåg missförståndet men borde ha insett risken för missförstånd, även om tanken med 

                                                 
95 Ramberg & Ramberg (2010) s. 154 ff. 
96 Ibid. s. 160 f. 
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principen är att motverka att parter medvetet lurar motparten. Principen tillämpas särskilt 

extensivt vid avtal som ingåtts mellan ojämbördiga parter.97 

 

En omständighetsinriktad analys ger parternas beteenden före avtalets ingående betydelse för 

avtalets tolkning. Återigen kan det som förekommit före avtalets ingående få betydelse, såsom 

avtalspreliminärer eller andra uttryck vid avtalsförhandlingar som utkast eller letters of intent. 

Hur en part uppträtt (sagt och gjort) när de tidigare slutit avtal av samma beskaffenhet 

(partsbruk) kan även det inverka. Även en parts agerande efter avtalets ingående kan tillmätas 

betydelse. Särskilt om en part funnit sig i en viss tillämpning av avtalet (agerat konkludent 

eller passivt), trots att avtalstexten och annan tolkningsdata inte ger stöd för en sådan 

tillämpning. Detta görs då det kan belysa hur avtalsparterna uppfattat avtalet. Tiden för 

avtalets upprättande är alltså inte avgörande, såtillvida en integrationsklausul infogats i avtalet 

och avtalet i övrigt inte är oklart eller ofullständigt skrivet. Ett förbud mot sidlöpare och 

senare ändringar kan även det hindra att parternas beteende tas i beaktning.98 

 

I en skälighetsinriktad analys strävar avtalstolkaren efter att avtalets innehåll, istället för att 

fastställa avtalsinnehållet och senare jämka detta, framstår som skäligt och med en rimlig 

balans mellan parternas intressen. Domstolarna tenderar dock, enligt Ramberg, att föredra 

metoden att genom tolkning fastställa ett skäligt avtalsinnehåll framför metoden att först 

fastställa ett oskäligt avtalsinnehåll för att sedan jämka detta med stöd av AvtL 36 §.99 

 

Det finns även ett antal tolkningsregler som kan tillämpas, exempelvis oklarhetsregeln och 

minimiregeln. Vid tillämpning av oklarhetsregeln kan ett oklart avtalsinnehåll tolkas till 

nackdel för den som bär skuld till oklarheten, (in dubio contra stipulatorem), oftast 

avtalsupprättaren. Ytterligare en variant av oklarhetsregeln är att en oklarhet tolkas till 

nackdel för den som haft störst möjlighet att avvärja densamma. Det ligger alltså i parten som 

tillhandahållit textens intresse att uttrycka sig klart och tydligt för att inte riskera att inte 

uppnå sitt syfte med överenskommelsen.100 Minimiregeln används på så sätt att oklarheter i 

ett avtal tolkas till fördel för den förpliktade parten, i och med att denna oftast har en 

naturaprestation (in dubio contra proferentem).101  

                                                 
97 Ramberg & Ramberg (2010) s. 161 ff. 
98 Ibid. s. 164 ff. 
99 Ibid. s. 190. 
100 Ibid. s. 170 f. 
101 Ibid. s. 154. 
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3.3 Standardavtalsrätt 

De tryckta kontraktsformulären, med sina standardiserade avtalsklausuler, utgör ett typiskt 

inslag i modernt affärsliv. Användningen av dylika tryckta formulär har med tiden blivit allt 

vanligare och inom många branscher förekommer det knappast mera några individuella avtal. 

Detta gäller såväl för företagens inbördes avtalsrelationer som för de i förhållande till andra 

företag. AvtL är utformad med tanke på avtal vars innehåll utformas i sin helhet i det enskilda 

fallet. Avtalen ingås istället i mycket stor utsträckning helt eller delvis på grundval av 

färdigarbetade formulär med standardiserade avtalsklausuler.102 Sverige och övriga Norden 

saknar civillagar, vilket innebär att många avtalstyper inte är närmare lagreglerade och 

förekomsten rättspraxis är ofta mager. Gällande standardavtal är man nödgad till att hålla sig 

till analogier från befintlig lagstiftning såsom KöpL eller okodifierade allmänna 

rättsprinciper.103 Samma avtalsrättsliga regler skall tillämpas såväl för standardavtal som för 

avtal som i sin helhet är individuellt förhandlade.104  

 

Genom standardavtalens utbredning har nya problem uppkommit och avtalsrätten har fått en 

mer kollektivistisk prägel. Många viktiga standardavtal konstituerar egna avtalstyper, vilket 

kan ha betydelse för vilka regler man skall utgå ifrån.105 Standardvillkoren är vanligtvis 

tryckta standardformulär, många gånger omfattande och betecknas ofta allmänna 

leveransbestämmelser, allmänna avtalsvillkor, normalkontrakt eller liknande. De har vanligen 

formen av ett tryckt eller på annat sätt mångfaldigat dokument, där parterna bara behöver fylla 

i individuellt överenskomna villkor utöver de standardiserade villkoren, som ofta återfinns på 

dokumentets baksida eller motsvarande. En annan vanlig metod är att samla standardvillkoren 

i en särskild handling som finns tillgänglig för parterna och till vilken man ger en hänvisning i 

det enskilda avtalet. Standardavtal behöver dock inte alltid ha formen av särskilda formulär. 

Standardiserade avtalsklausuler, vilka är upptagna i andra handlingar eller som framgår av 

skyltar eller anslag som ordersedlar eller fakturor, är exempel på dessa. Det kan i dessa fall 

röra sig om ett fåtal standardklausuler eller rentav en enda.  

 

Det gemensamma draget för samtliga standardavtal är att avtalsförhållandet mellan parterna 

åtminstone till en viss del reglerats av i förväg formulerade standardvillkor eller 

                                                 
102 Bernitz (2008) s. 13 f. 
103 Ibid. s. 20 f. 
104 Ibid. s. 27. 
105 Hellner, Hager & Persson (2010) s. 29. 
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standardklausuler. Villkoren har alltså inte varit föremål för individuell förhandling. I EU:s 

direktiv om oskäliga villkor i konsumentavtal definieras standardavtal såsom:  

”Sådana avtal, som helt eller delvis ingås enligt i förväg formulerade standardiserade villkor, 

avsedda att tillämpas likartat i ett större antal konkreta avtalssituationer av viss art i vilka 

åtminstone den ena avtalsparten växlar, och som såvitt gäller dessa villkor inte har blivit 

föremål för individuell förhandling.”106  

Den som hävdar att ett standardvillkor har varit föremål för individuell förhandling har 

bevisbördan för detta. Huruvida ett avtal skall definieras som ett standardavtal eller ej avgörs 

efter att en samlad bedömning gjorts, där hänsyn tas till hur stor del av villkoren som har 

förhandlats individuellt.107  

 

Nära standardavtal står modellkontrakt upprättade av branschorganisationer och liknande i 

syfte att utnyttjas av organisationens medlemmar, efter egen bedömning, när de ingår en viss 

typ av avtal. I definitionen mellan standardvillkor och modellkontrakt befinner sig kontrakt 

grundade på olika former av mallar, vilka framstår som individuellt framförhandlade men i 

själv verket hämtats från ena partens frekvent använda uppsättning avtalsvillkor.108 

Standardavtalen kan vidare indelas i ensidigt upprättade standardavtal och gemensamt 

upprättade standardavtal (agreed documents). De förstnämnda är utformat av en part och de 

senare i samverkan mellan berörda parter eller organisationer på båda sidor. Detta, i syfte att 

åstadkomma genomarbetade rättigheter och skyldigheter som är rimligt avbalanserade. 

Företagen i olika branscher söker dock ofta att utveckla mer enhetliga villkor, så kallade 

branschvillkor, vilka utarbetas i samverkan mellan branschorganisationer i näringslivet. Detta 

behöver inte nödvändigtvis ske nationellt, utan kan även ske på europeisk nivå.109 Svenska 

myndigheter tillämpar numera i stor omfattning standardiserade avtal vid upphandling, vilka i 

stor utsträckning har ersatt tidigare gällande offentligrättsliga föreskrifter för myndigheternas 

tillhandahållande av nyttigheter. Dessa avtal bygger normalt på standardavtal, standardvillkor 

och mallar upprättade inom myndighetens verksamhet.110 

 

Till standardavtalen anknyter åtskilliga rättsliga problem, vilka inte har egentlig motsvarighet 

vid avtal som i sin helhet består av individuellt avtalade villkor. Det går numera att urskilja 

                                                 
106 Bernitz (2008) s. 15 f. 
107 Ibid. s. 16. 
108 Ibid. s. 17. 
109 Ibid. s. 18 f. 
110 Ibid. s. 19 f. 
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rättsprinciper som är mer eller mindre specifika för standardavtal, vilket har upplöst de gamla 

principerna om avtalsrättens enhetlighet.111 Det har inom den allmänna avtalsrätten skett en 

utveckling mot en standardavtalsrätt, i betydelsen rättsregler som särskilt anknyter till 

standardavtal.112 Till problemen hör frågan hur uppställda standardvillkor införlivas med det 

enskilda avtalet. Andra problem hänger samman med tolkning av standardavtal, där de gängse 

tolkningsprinciperna för de individuellt framförhandlade avtalsvillkoren delvis används.  

 

I HD:s rättspraxis finner man en tendens att tydligare än förr betona skillnaden mellan 

standardvillkor och individuellt överenskomna avtalsvillkor. En stor fråga är på vilket sätt 

man kan motverka de nackdelar som är förknippade med sådana standardvillkor som alltför 

ensidigt gynnar den starkare avtalsparten. Man kan i vissa fall tänka sig att rättsprinciper som 

gäller inom konsumenträtten tillämpas analogt utanför sitt egentliga tillämpningsområde eller 

att konsumenträttsliga överväganden i vart fall kan påverka bedömningen. Domstolarna 

tillämpar i sådana fall judiciell kontroll, så kallad dold och öppen kontroll.113 Särskilda regler 

för standardavtals införlivande med enskilda avtal, tolkning och kontroll samt tillåtligheten 

för och skäligheten av olika specifika villkorstyper har alltså genom rättspraxis införlivats för 

rättsområdet man kan benämna standardavtalsrätten.114 

 

Gällande tolkning av standardavtal så appliceras de allmänna tolkningsprinciperna och 

metoderna vid tolkning av standardavtal. Bernitz hävdar att de objektiva och subjektiva 

tolkningsmetodernas åtnjuter en än starkare ställning vid tolkning av standardavtal. Detta 

genomförs särskilt, enligt Bernitz, genom att tyngd läggs på viljeförklaringen och hur den 

utläses i dess systematiska sammanhang med allmänna förnuftsavväganden och fria 

tolkningar mot bakgrund av sedvana och dispositiv rätt.115 Viljeförklaringen lämnar dock, 

enligt Bernitz, sällan särskilt stor hjälp vid tolkning av allmänna avtalsvillkor i standardavtal. 

Detta i och med att de allmänna avtalsvillkoren sällan ägnas större uppmärksamhet när de 

enskilda avtalen ingås och förs sällan upp på agendan av parterna vid avtalsförhandlingarna. 

Detta föranleder ofta att den gemensamma partsavsikten förefaller oklar vid en granskning av 

standardvillkoren. Enligt Bernitz bör andra tolkningsprinciper än de som är gängse vid 

individuellt avtalade villkor bör därför oftare tillgripas. Enligt Bernitz tillmäts prioritetsregler, 

                                                 
111 Bernitz (2008) s. 27. 
112 Ibid. s. 29. 
113 Ibid. s. 28. 
114 Ibid. s. 29. 
115 Ibid. s. 78 ff. 
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som de om att individuellt framförhandlade villkor och ifyllda eller tillskrivna villkor på 

formulär får företräde framför stridande bestämmelser i formuläret samt regeln om att skrivet 

går före tryckt, en stor betydelse. Detta är i och för sig något som ofta regleras i 

standardavtalen genom en reglerad inbördes prioritering och konfliktlösningsmekanismer. Det 

finns även en regel om att allmänna avtalsvillkor normalt och ger vika för särskilda muntliga 

utfästelser och att preciserade avtalsvillkor ges företräde framför allmänt hållna klausuler. 

Standardavtalets uppbyggnad och disposition och en viss klausuls placering i formuläret och 

dess samband med närliggande författningsbestämmelser kan också verka styrande för 

tolkningen av vad som är den avsedda innebörden av standardvillkoren.116 

 

Enligt Adlercreutz & Mulder torde oklarhetsregeln vara en avtalstolkningsregel som har sitt 

främsta och möjligen uteslutande användningsområde i standardavtalsrätten. De hävdar vidare 

att domstolarna, vid oklart skrivna avtal och villkor, ofta söker vägledning i vad utfyllande 

regler ger vid handen. Detta kan ge samma resultat, men tar sikte på det individuella fallet och 

fäller avgörandet efter vad som framstår som den naturligaste och ändamålsenligaste 

lösningen på tolkningstvisten.117 

 

3.4 Inkorporering av standardavtal och standardvillkor 

För att ett standardavtal eller standardvillkor skall kunna göras gällande i ett enskilt avtal 

mellan två eller flera parter måste det anses utgöra en del av avtalet. Standardavtalet eller 

standardvillkoret måste införlivas, eller inkorporeras, i det enskilda avtalet. Vidare måste 

standardvillkor bringas till motpartens kännedom före avtalsslutet för att bli led i avtalet. 

Detta föranleds av den fundamentala avtalsrättsliga principen om att avtal bara kan medföra 

rättsverkningar mellan parterna. Det är inte möjligt att genom avtal förplikta en helt 

utomstående som inte visat sig villig att bli bunden av förpliktelsen. På grund av detta så 

fordras tydlighet i vad som må avses avtalat.118 

 

Reglerna för inkorporering framgår ej av tvingande eller dispositiv rätt. Det är istället fråga 

om rättsprinciper som framförallt utbildats i HD:s rättspraxis och vidareutvecklats i doktrinen. 

Genom ett antal viktiga avgöranden har frågan successivt reglerats och blivit klarare. 

Bedömningen av, huruvida ett standardavtal eller standardvillkor är att anse som inkorporerat 

                                                 
116 Bernitz (2008) s. 84 ff. 
117 Adlercreutz & Mulder (2009) s. 102. 
118 Bernitz (2008) s. 52 f. och NJA 1949 s. 645, Grammofonskiveförsäljning. 



35 

 

eller ej, behöver många gånger nyanseras och genom att hänsyn tas till avtalssituationen och 

typen av standardvillkor. Allmänt gäller att svenska domstolar inte är formalistiska och ställer 

sig förstående till de praktiska behov som kan tala för att standardvillkor bör kunna bli del av 

avtal på ett simplifierat sätt. Domstolarna upprätthåller dock fortsatt vissa krav. För att 

standardavtal och standardvillkor formellt skall utgöra en del av avtalet måste de bringas till 

motpartens kännedom muntligen eller skriftligen före avtalsslutet för att bli led i det enskilda 

avtalet. Normalt sker detta genom hänvisning direkt till standardvillkoren i avtalet.119 

 

Detta gäller även för särskilt välkända och spridda standardavtal eftersom att de, med vissa 

reservationer (vilka jag återkommer till senare), inte anses utgöra handelsbruk. Ingår 

standardvillkoren i samma dokument som de individuellt framförhandlade avtalsvillkoren är 

det i regel inget problem. Men om de redovisas separat på baksidan av dokument eller 

liknande krävs en tydlig hänvisning till dessa. Vidare ökar kravet på hänvisningens tydlighet 

vid situationer där standardvillkoren återfinns i en handling skild från den som upptar de 

individuellt framförhandlade villkoren. I regel anses det dock räcka med att en uttrycklig och 

tydlig hänvisning i det enskilda avtalet till standardvillkoren. Detta sker med förmån i en så 

kallad referensklausul och förutsätter att villkoren finns tillgängliga på sådant sätt att 

motparten har tillfälle att utan svårighet ta del av dem före avtalets ingående. Detta är något 

som framgår av åtskilliga HD-avgöranden. Detta kan göras genom att villkoren finns intagna i 

kontraktshandlingarna, vilka tillställts motparten, eller finns lättillgängliga på företagets 

hemsida eller i företagets kataloger och broschyrer.120 I regel kan det inte ställas upp något 

krav på att motparten faktiskt tagit del av villkoren. Avgörande är således att motparten haft 

möjlighet att utan svårighet ta del av standardvillkoren före avtalsslutet.121  

 

Strängare krav upprätthålls dock i rättspraxis i fråga om oväntade, överraskande och särskilt 

tyngande standardvillkor (något jag återkommer till senare). Många gånger medför praktisk 

hänsyn till det möjliga vid återkommande masstransaktioner att mer uttunnade former för 

avtalsslut får godtas på säljarsidans gängse allmänna villkor, vilket leder till att man faller 

tillbaka till det som må anses avtalat. I det avseendet kan även konkludent handlande även 

leda till att allmänna standardvillkor kan göras gällande.122 

 

                                                 
119 Bernitz (2008) s. 58 f. och NJA 2000 s. 462, SAS. 
120 Bernitz (2008) s. 58 f. och NJA 2000 s. 462, SAS. 
121 NJA 1978 s. 432, Adriaresor. 
122 Bernitz (2008) s. 60 ff. och NJA 1981 s. 323, Parkab. 
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Handelsbruk tillmäts som sagt en avsevärd rättslig betydelse i den kommersiella civilrätten 

och betraktas som en självständig rättskälla. Relaterat till standardvillkor så bör skillnad 

mellan handelsbruk i betydelsen faktiska sedvänjor i anslutning till kommersiella avtal och 

allmänt använda standardvillkor göras. Om de senare betraktas som handelsbruk åsidosätter 

de dispositiv rätt på områden, om inte annat avtalats i det individuella avtalet. Standardavtal 

som är allmänt använda tillerkänns en särställning i doktrinen. Enligt Bernitz kan alltså 

sådana avtalsvillkor bli tillämpliga på avtal som inte särskilt avtalat om att detta inte skall ske, 

eller på grund av omständigheterna i övrigt inte anses olämpligt.123 Den rättspraxis som finns 

är inte uttömmande, men stöder än så länge inte uppfattningen att välkända standardavtal kan 

utgöra handelsbruk.  

 

Enligt Bernitz har den spretiga synen i doktrinen lett till att man bör vara försiktig med att 

betrakta villkor som handelsbruk. Detta med hänsyn till det sätt på vilka partsintressen och 

styrkeförhållanden mellan dessa normalt spelar in vid villkorens utformning. Detta är något 

som bör beaktas särskilt vid avtalsvillkor som framstår som särskilt tyngande för motparten. 

Enligt Bernitz kan man generellt hävda som regel att även vitt spridda standardavtal inte anses 

utgöra handelsbruk. Enligt honom är dock detta påstående inte undantagslöst, då exempelvis 

Incoterms torde kunna anses utgöra handelsbruk tillsammans med andra instrument i den 

internationella storhandeln. Enligt Bernitz kan brett accepterade standardavtal, vilka tillämpas 

inom en begränsad krets av företag som är väl förtrogna med standardavtalet, som helhet 

tänkas utgöra handelsbruk. De kan även anses utgöra en del av det enskilda avtalet mellan två 

parter på grund av partsbruk (något jag återkommer till senare). Avtal som riktar sig mot stora 

kretsar av konsumenter eller näringsidkare kan dock, enligt Bernitz, svårligen anses utgöra 

handelsbruk.124  

 

Jan Ramberg är en som särskilt företräder uppfattningen att brett tillämpade standardavtal kan 

utgöra eller bör jämställas med handelsbruk och på denna grund utgöra del av enskilda avtal. 

Detta förutsätter dock enligt Ramberg att någon form av referens till standardavtalet finns 

eller att det kan anses utgöra partsbruk. Ramberg anser vidare att även om det inte formellt 

anses inkorporerat, så bör det ges betydelse vid avtalstolkning i enlighet med den 

norminriktade avtalstolkningsanalysen.125 

                                                 
123 Bernitz (2008) s. 54 och NJA 1985 s. 397 II, Lindås. 
124 Bernitz (2008) s. 54 ff. 
125 Ramberg & Ramberg (2010) s. 141 ff. 
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Oenighet råder dock fortsatt inom svensk doktrin. I rättspraxis vid kommersiella tvister 

tenderar domstolarna även att fortsatt referera till dekret (responsa) gällande handelsbruk 

utfärdade av handelskamrarna.126  Handelskamrarna kan genom dekreten förklara 

standardvillkor som handelsbruk. Handelskamrarna har, av bland annat Karlgren, hävdats ofta 

betrakta påtagligt ensidigt utformade standardvillkor som handelsbruk. Detta är något som 

Karlgren funnit olämpligt och vill likna detta vid något han benämner rättsmissbruk, med 

hänvisning till den dispositiva rättens starkare rättsliga grund. Karlgren resonerar vidare att 

det faktum att handelskamrarnas ofta i dekret fastslår att av dem eller av andra 

branschorganisationer utarbetade standardvillkor bör utgöra handelsbruk, bör bemötas med 

stor skepsis. Karlgren menar att sådana förfaranden för bildande av eller fastslagande av 

handelsbruk är belysande för handelsbrukets svaga rättsliga grund.127  

 

Detta är en syn som delas av Wilhelmsson, som menar att den standardavtalsrättsliga 

doktrinen på många punkter har fjärmat sig från den traditionella avtalslärans betoning på den 

gemensamma partsviljan och viljeförklaringen som en förutsättning för bindande verkan. 

Enligt Wilhelmsson har utvecklingen föranlett en mer vidsträckt bindande verkan för 

standardvillkor. Detta hävdar han, de korrigerande instrumenten och 

omständighetsbedömningarna till trots. Wilhelmsson menar att användandet av 

standardvillkor och standardavtal för utfyllnad endast bör anses bindande i det enskilda fallet 

om det går att anföra sakliga, materiella, skäl för en sådan användning. Enligt honom bör 

dessa även framspringa ur ett antytt behov av att skapa precisa och ändamålsenliga regler för 

avtalsförhållandet.128 

 

Enligt Bernitz föreligger det en särskild situation vid partsbruk. Enligt honom är domstolarna, 

in dubio, benägna att anse det som avtalet ingånget på samma villkor som det tidigare när 

näringsidkare tidigare har haft affärsförbindelser med varandra av viss omfattning. Detta 

gäller även i fråga om däri ingående standardvillkor. Enligt Bernitz kan det, om ett företag 

ändrar i sina tillämpade standardvillkor, räcka med att kunder som företaget har en fast 

affärsförbindelse till, tydligt uppmärksammas på villkorsändringarna genom en 

cirkulärskrivelse eller motsvarande. Om en part som inte tidigare åberopat egna villkor vill 

                                                 
126 Bernitz (2008) s. 42 f. 
127 Karlgren (1960) s. 70 ff. 
128 Wilhelmsson (1984) s. 66 ff. 
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ändra detta och fortsättningsvis tillämpa ett annat standardavtal, så torde även detta fordra ett 

tydligt klargörande för motparten.129 Som ovan nämnts stöder även Ramberg synen på att 

standardavtal och standardvillkor blir föremål för en vidare tillämpning när de betraktas som 

partsbruk.130 Även Adlercreutz anser att i situationer där man kan jämställa gemensamt 

utarbetade avtalsvillkor med partsbruk bör de kunna göras gällande att hänvisningen varit 

underförstådd, mycket beroende på brukets frekvens.131 Även Wilhelmsson anser att 

bundenhet vid standardvillkor kan uppstå konkludent om det kan anses föreligga en fast 

affärsförbindelse, i vilken man tidigare tillämpat vissa standardvillkor. Enligt Wilhelmsson 

kan det vidare vid en bedömning, in casu, åberopas som argument för bundenhet att de 

använts tidigare eller att de avsett att använda dessa.132 Att bundenhet kan uppstå utan 

uttrycklig viljeförklaring, är en bedömning som ligger i linje med Karlgrens syn på sedvänja. 

Enlig Karlgren är sedvänja något parterna, i och med viljeförklaringen, implicit underkastar 

sig, tillsammans med övriga mer centrala och perifera inslag i det outtalade avtalsrättsliga 

regelverket.133 Grönfors & Dotevall stöder även de synen på att parterna är bunden av sin 

egen praxis. Enligt dem kan jämkning enligt 36 § AvtL bli aktuell om en näringsidkare 

frångår vedertagen praxis genom att exempelvis åberopa en strikt tillämpning av ett visst 

villkor gentemot en avtalspart mot vilken en part vid flera tillfällen varit mer generös.134  

 

Enligt Adlercreutz finns det en tendens som slagit igenom mer i vissa fall och mindre i andra, 

att särbehandla så kallade oväntade och tyngande avtalsvillkor i standardavtalsförhållanden.135 

Det krävs enligt rättspraxis att tyngande eller oväntade villkor i standardavtal skall redovisas 

särskilt tydligt för att de skall anses införlivade och utgöra del av det enskilda avtalet. Om 

dessa särskilda krav inte tillmötesgås anses villkoret inte utgöra del avtalet. Detta skall dock 

betraktas skiljt från principerna för tolkning, oskälighet och jämkning av tyngande villkor. 

Vid tydlighetsbedömningen tas hänsyn till villkorens art, formerna för deras presentation, 

arten av transaktion och typen av motpart. Större krav ställs på klargörande av tyngande eller 

oväntade villkor när det är fråga om uppgörelser som framstår som ekonomiskt 

betydelsefulla, åtminstone för den ena parten. Som tyngande villkor karaktäriseras normalt 

villkor i ensidigt upprättade standardavtal vilka ställer motparten i ett väsentligt 

                                                 
129 Bernitz (2008) s. 62 f. och NJA 1933 s. 260, Edvard och NJA 1949 s. 87, Pråmuthyrning. 
130 Ramberg & Ramberg (2010) s. 143. 
131 Adlercreutz (2001) s. 65. 
132 Wilhelmsson (2008) s. 72. 
133 Karlgren (1960) s. 70 ff. 
134 Grönfors & Dotevall (2010) s. 258. 
135 Adlercreutz (2001) s. 64. 
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ogynnsammare läge än dispositiv rätt. Som brukligt är, blir bedömningen mer förlåtande i 

avtalsförhållanden mellan näringsidkare. Enligt Bernitz är friskrivningsklausuler, 

förfalloklausuler och i vissa fall skiljedomsklausuler är avtalsvillkor som kan betraktas som 

tyngande villkor. Enligt Bernitz bör särskilt tyngande villkor bringats till motpartens 

kännedom eller denne eljest känt till eller bort känna till villkoret för att det skall utgöra del i 

det enskilda avtalet.136 

 

Enligt Adlercreutz är oväntade avtalsvillkor villkor som skiljer sig från dispositiva regler eller 

andra i branschen sedvanliga villkor. Enligt Adlercreutz kan de möjligen även betraktas som 

oväntade på grund av den särskilda avtalssituationen. Detta ställer ofta högre krav på 

synbarhet och ett effektivt tillkännagivande.137 Enligt Bernitz bör det i fråga om oväntade och 

överraskande avtalsvillkor inte krävas samma grad av tydlighet som för de tyngande 

avtalsvillkoren. Enligt utgörs dessa av villkor som avtalsparten inte känt till och endast med 

svårighet kunnat ta del av och inte ens i en vid mening kan anses utgöra något som parterna 

överenskommit. Enligt Bernitz bör det alltså framgå att motparten klart har accepterat de 

bedömt oväntade villkoren för att dessa skall anses utgöra del av avtalet.138 Vidare har 

näringsidkare, främst i förhållande till konsumenter, en skyldighet att tillställa motparten viss 

viktig information om avtalsvillkoren innan avtalet ingås, så kallad prekontraktuell 

information. Föreskriven information som är ägnat att påverka tolkningen av avtalet eller 

omfattningen av mottagarens bundenhet ingår i denna informationsplikt.139 

 

I kommersiella relationer kan det hända att beställaren hänvisar till det standardavtal som 

denne vill tillämpa, medan leverantören hänvisar till ett annat. Då uppstår en situation som 

vanligtvis benämns battle of forms, eller kolliderande standardavtal. Hur situationen ska 

bedömas i sådana situationer är ett omdiskuterat problem inom avtalsrätten. Olika 

uppfattningar och lösningar har förts fram och diskuterats. En sådan situation erbjuder fyra 

olika lösningsmöjligheter som stödjer sig på avtalsrättsliga argument: (1) Att låta det första 

standardavtalet gälla om det ej mötts av en klar reklamation (first shot). (2) Att låta det sista 

obestridda standardavtalet gälla (last shot). (3) Att tillämpa sådana standardvillkor som i 

huvudsak likartat ingår i båda standardavtalen och i övrigt låta domstol fritt tolka och utfylla 

avtalet. (4) Att låta ett avtalslöst tillstånd uppkomma och underlåta åt parterna att förhandla 

                                                 
136 Bernitz (2008) s. 64 f. samt NJA 1978 s. 432, Adriaresor och NJA 1980 s. 46, Lastbilscentral. 
137 Adlercreutz (2001) s. 64 f. 
138 Bernitz (2008) s. 67 samt NJA 2007 s. 962, Freivik Consult och NJA 1979 s. 401, Andréens Trähus.  
139 Bernitz (2008) s. 69. 
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om frågan. Enligt Bernitz löses detta problem mestadels i praktiken och på bästa sätt genom 

att fri avtalstolkning tillämpas med utgångspunkt i de överensstämmande standardvillkoren 

och utfyllnad av dispositiv rätt.140 

 

I och med att standardvillkoren måste ha bringats till motpartens kännedom före eller vid 

avtalsslutet för att bli del av avtalet leder detta till att villkor, som motparten får kännedom 

om först när de i efterhand tillställs denne, ej ingår i avtalet. Enligt Bernitz kan ett slutet avtal 

inte ensidigt ändras eller kompletteras genom att motparten tillställs standardvillkor efter 

avtalsslutet. Problem med att fastställa avtalsslutet uppkommer dock i många situationer där 

avtalsslutet inte är formaliserat. Om standardformulär ändras sedan det enskilda avtalet slutits 

gäller de ursprungliga och inte de ändrade villkoren, om inte avtalet ger stöd för annat eller att 

motparten godtar ändringen. Löpande avtal som successivt förnyas brukar kunna sägas upp 

för villkorsändring.141 

 

Vid entreprenadarbeten är avtalen i regel underkastade något av entreprenadbranschens 

standardavtal, framför allt Byggandets Kontraktskommités Allmänna Bestämmelser 04 (AB). 

Utöver AB tillkommer andra standardavtal, vilka bygger på samma principer och förekommer 

med större och mindre likheter med AB, inriktade på andra kvalificerade former av 

entreprenadarbeten. De olika undertyper som finns av AB skiljer sig främst i 

organisationsförhållanden som inverkar på fördelning av arbetsuppgifter. Standardavtalen är 

branschavtal vilka fungerar på ett sätt som liknar en lag för byggnads- och 

anläggningsindustrin. Många entreprenader utförs dock utan att det träffas uttryckliga avtal 

om annat än de individuella arbetsmomenten som fordras för arbetets utförande. Även om 

bestämmelserna på ett sätt som i fråga om utförlighet liknar och i många avseenden överstiger 

lagstiftning är de lika litet som en lag uttömmande och skiljer sig ofta i sakliga hänseenden 

från de avtalstyper som är föremål för svensk lagstiftning.142 

 

För att AB 04 skall tillämpas förutsätts det att det avtalats om att dessa villkor skall gälla. 

Enligt rättspraxis kan dock bestämmelserna och principerna i AB få tillämpning och agera 

vägledning för bedömningen av frågor villkoren för en entreprenad, trots avsaknad av en 

                                                 
140 Bernitz (2008) s. 73 f. 
141 Bernitz (2008) s. 76 f. och NJA 1970 s. 478, köp av abachiträ. 
142 Hellner, Hager & Persson (2010) s. 135 ff. 
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särskild överenskommelse om detta.143 Enligt rättspraxis kan dock AB inte tillerkännas 

ställning vare sig som en samling allmänna rättsgrundsatser eller som handelsbruk, som 

uttränger dispositiva lagregler.144 I ett rättsfall uttalade sig HD om dåvarande AB 72 om vilka 

krav man skall ställa för att allmänna avtalsvillkor ska bli en del av avtalet. Hänvisning 

gjordes till ett tidigare rättsfall145, där två näringsidkare i ett köpeavtal hade hänvisat till vissa 

allmänna leveransbestämmelser som ej tillställts motparten. Frågan rörde där dock om en 

tyngande skiljedomsklausul, vars tillämpning blev fråga i målet och uttrycktes av domstolen 

kräva en tydligare hänvisning. I domskälet till det senare fallet framhärdade HD att det vore 

verklighetsfrämmande att lägga avgörande betydelse vid om ett exemplar av de allmänna 

bestämmelserna tillställts motparten eller ej. Detta på grund av att motparten genom en enkel 

förfrågan hos den andra parten eller den egna branschorganisationen skulle kunnat erhålla 

önskade upplysningar om dessa.146 En hänvisning till AB utan att ett fysiskt exemplar 

tillställts motparten ansågs av HD alltså fullgöra kravet på hänvisning och därmed 

inkorporering av AB i entreprenadavtalet. Enligt Bernitz lämnar standardavtal såsom AB 04 

vissa frågor att i första hand överenskommas i det enskilda fallet. Det är inte ovanligt att äldre 

upplagor av standardavtal fortfarande används i affärslivet eller att företag kan ha avvikande 

uppfattningar om vilken version som är lämpligast för en viss typ av transaktion. 147 

 

Enligt Bernitz förefaller det faktiska utrymmet för tillkomst och utveckling av handelsbruk 

och liknande sedvänja ha minskat i Sverige under senare år. Enligt honom var 

förutsättningarna för en spontan utveckling av sedvänja inom olika tillverknings-, handels- 

eller transportnäringar större förr, när företagen i allmänhet var mindre och mer lokalt 

förankrade än fallet numera. Enligt honom har även standardavtalsrätten utvecklats och 

utbretts i samma utsträckning, vilket helt naturligt minskat utrymmet för en obunden 

utveckling av merkantila sedvänjor. Upplysningar om handelsbruk och annan sedvänja kan 

inhämtas från handelskammare eller hos myndigheter med specialkompetens som 

Konsumentverket.148 Enligt honom bör det även observeras att välkända standardavtal 

successivt publiceras i nya, nästintill överarbetade upplagor och att de ofta föreligger i olika 

versioner inriktade på de skilda behov som kan föreligga inom närliggande branscher eller vid 

specialiserade ordrar. Enligt Bernitz ter sig de nu upprätthållna försiktiga kraven, om 

                                                 
143 RH 2001:77 
144 NJA 1985 s. 397 II, Lindås. 
145 NJA 1949 s. 609, Skiljedomsklausul. 
146 NJA 1980 s. 46, Lastbilscentral. 
147 Bernitz (2008) s. 57. 
148 Ibid. s. 42 f. 
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hänvisning och tydliggörande för att standardavtal skall anses utgöra del av det enskilda 

avtalet, väl motiverade mot bakgrund av det allmänna önskemålet om klarhet och god ordning 

i avtalsförhållanden.149  

                                                 
149 Bernitz (2008) s. 57. 
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3.5 Sammanfattning och preliminära konklusioner 

Avtalet har en regleringsfunktion. Genom att i avtalet uppställa handlingsföreskrifter regleras 

parternas mellanhavanden. Avtalet är bindande och därför rättsligt sanktionerat i mån inte 

annat framgår av avtalet eller av omständigheterna. Avtalen är vidare ofta ofullständiga och 

innehåller ibland endast en översiktlig beskrivning av parternas skyldigheter och rättigheter. 

Dispositiv lagtext kan få en supplerande funktion som föreskriver vad som gäller när parterna 

inte själva särskilt kommit överens om det. Det finns detaljerade lagar som reglerar vissa 

avtalstyper medan andra avtalstyper inte är reglerade i lag, exempelvis entreprenadavtal. För 

sådana avtalstyper får man tillämpa allmänna avtalsrättsliga principer. Den levande 

avtalsrätten framgår främst av rättspraxis, juridisk doktrin och pågående europeisk 

rättsutveckling. 

 

När två överensstämmande partsviljor, där båda har uppfattat den framlagda viljeförklaringen 

på samma sätt föreligger ett avtal. Ett avtal kan även slutas utan formkrav, alltså även 

muntligt eller genom konkludent handlande. Avtalets innehåll måste sedan bestämmas genom 

tolkning, egentlig tolkning eller utfyllning. Fasta tas på avtalshelheten och samspelet mellan 

parterna, vad de uttryckligen sagt och skrivit, underförstått antagit, sedvänja och dispositiv 

rätt. Avtalets ordalydelse har då en självskriven central betydelse. Ordalydelsen antas ge 

uttryck för den gemensamma partsviljan och det skall mycket till för att en part skall kunna 

göra sannolikt att båda parter avser något annat än det som framkommer av avtalets 

ordalydelse. Parternas viljor undanträngs till förmån för viljeförklaringen. I de delar avtalet 

saknar uttryckliga bestämmelser eller definitioner använder avtalstolkaren sedvänja och den 

dispositiva rätten analogt i syfte att bestämma och tolka avtalsinnehållet. Att parterna inte 

uttryckligen reglerat en viss fråga behöver dock inte nödvändigtvis betyda att de är överens 

om att sedvänja eller dispositiv rätt ska fylla den luckan.  

 

Handelsbruk, partsbruk och annan sedvänja tillmäts i svensk civilrätt avsevärd rättslig 

betydelse i kommersiella förhållanden och får ibland företräde framför dispositiv rätt vid 

avtalstolkning. Dock ej framför tvingande rättsregler. Dessa normer är jämställda med 

uttryckliga avtalsvillkor vid utfyllnad. Hänsyn tas till ändamålet med avtalet, i syfte att bättre 

förstå mångtydiga uttryck eller hur man skall förhålla sig till sådant som inte uttryckligt 

framgår i avtalet. Avtalens ingress eller andra avtalspreliminärer kan i detta avseende få 

rättslig betydelse. När avtalsbestämmelserna ingår i ett konsekvent och följdriktigt system kan 

avtalet tolkas systematiskt. Avtalstypen blir avgörande för dess tolkning. Hänsyn tas vidare 
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till om motparten förstått eller missuppfattat vad avtalet eller villkoret som helhet går ut på. 

Istället för att fastställa avtalsinnehållet och senare jämka detta, kan det tolkas så att det 

framstår som skäligt och med en rimlig balans mellan parternas intressen. Tolkningsregler 

som oklarhetsregeln och minimiregeln kan också äga tillämpning vid oklara skrivningar. Ett 

oklart avtalsinnehåll tolkas till nackdel för den som bär skuld till oklarheten, oftast 

avtalsupprättaren.  

 

Samma avtalsrättsliga regler skall tillämpas såväl för standardavtal som för avtal som i sin 

helhet är individuellt förhandlade. Regler för inkorporering och tolkning av standardavtal har 

en stor avtalsrättslig betydelse, där de gängse tolkningsprinciperna för de individuellt 

framförhandlade avtalsvillkoren delvis tillämpas. Gällande tolkning av standardavtal 

appliceras de allmänna tolkningsprinciperna och metoderna vid tolkning av standardavtal. De 

objektiva och subjektiva tolkningsmetoderna ges en central roll vid tolkning av standardavtal. 

Fokus hamnar på den gemensamma partsavsikten och hur den utläses i dess systematiska 

sammanhang med allmänna förnuftsavväganden och fria tolkningar mot bakgrund av 

sedvänja och dispositiv rätt, med stöd av öppen och dold kontroll. Den gemensamma 

partsavsikten förefaller dock tämligen svårfunnen vid en granskning av standardvillkor i och 

med att de allmänna avtalsvillkoren sällan ägnas större uppmärksamhet vid avtalsslutet. 

Prioritetsregler, som ger individuellt framförhandlade och ifyllda eller tillskrivna villkor 

företräde framför allmänna avtalsvillkor tillmäts en stor betydelse vid tolkning av 

standardvillkor. Allmänna avtalsvillkor ger vika för särskilda muntliga och preciserade 

utfästelser. Ett visst villkors placering i formuläret och dess samband med närliggande 

författningsbestämmelser kan också verka styrande för tolkningen av vad som anses vara den 

avsedda innebörden av villkoret. En avtalstolkningsregel som torde ha sin främsta tillämpning 

på standardvillkor är oklarhetsregeln. Domstolarna söker ofta vid oklara fall vägledning i vad 

utfyllande regler ger vid handen, vilket kan ge samma resultat, men tar sikte på det 

individuella fallet och fäller avgörandet efter vad som framstår som den skäligaste och mest 

ändamålsenliga lösningen till tolkningsfrågan. 

 

För att ett standardavtal eller standardvillkor skall kunna göras gällande i ett enskilt avtal 

mellan parterna måste det utgöra en del av avtalet. Reglerna för detta har uppställts i 

rättspraxis samt tolkats och vidareutvecklats inom doktrinen. Standardvillkor måste införlivas 

eller inkorporeras med det enskilda avtalet och skriftligen eller muntligen bringas till 

motpartens kännedom före avtalsslutet. Normalt sker detta genom tydlig hänvisning direkt till 
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standardvillkoren i avtalet (referensklausul) och förutsätter att villkoren finns tillgängliga på 

sådant sätt att motparten har tillfälle att utan svårighet ta del av dem före avtalets ingående. 

Det kan i regel inte ställas något krav på att motparten faktiskt tagit del av villkoren. I vissa 

fall får tolkaren, på grund av omständigheterna, falla tillbaka på bedömningen av vad som må 

eller konkludent anses avtalat. De nu upprätthållna kraven på hänvisning och tydliggörande 

för att standardavtal skall bli del av det enskilda ter sig även väl motiverade mot bakgrund av 

det allmänna önskemålet om klarhet och god ordning i avtalsförhållanden.  

 

Väl spridda och använda standardavtal tillerkänns en särställning inom doktrinen. Även om 

oenighet råder om dess faktiska betydelse och dess, eventuella, ställning som handelsbruk. I 

doktrinen görs skillnad mellan handelsbruk i betydelsen faktiska sedvänjor i anslutning till 

kommersiella avtal och allmänt använda standardvillkor. Vitt spridda avtalsvillkor kan, enligt 

viss doktrin, bli tillämpliga på avtal förutsatt att det inte är särskilt avtalat om att detta ej skall 

ske, eller att det inte anses olämpligt på grund av omständigheterna i övrigt. I fråga om brett 

accepterade standardavtal som tillämpas inom en begränsad krets av företag som är väl 

förtrogna med standardavtalet kan avtalet, enligt vissa doktrin, som helhet tänkas utgöra 

handelsbruk. Dekret om att avtalsvillkor eller annan sedvänja anses utgöra handelsbruk 

(responsa), utfärdade av handelskammare, åberopas frekvent och har tillerkänts en 

särställning som rättskälla i svenska domstolar. Handelskamrarna har dock i doktrinen 

kritiserats för att allt för ofta betrakta ensidigt utformade klausuler som handelsbruk och 

åsidosätta tillämplig dispositiv rätt, med en starkare rättslig grund.  

 

Den rättspraxis och doktrin som finns stöder i huvudsak inte uppfattningen att spridda och 

välkända standardavtal kan utgöra handelsbruk, även om företrädare för en sådan linje står att 

finna i doktrinen. Större uppslutning finns bakom att standardvillkor och dekret som 

förklarats utgöra handelsbruk av handelskamrarna nyttjas av domstolarna i stor omfattning 

som tolkningsunderlag. Enligt rättspraxis kan exempelvis bestämmelserna och principerna i 

AB vid en oreglerad entreprenad få tillämpning och agera vägledning för tolkning, trots 

avsaknad av en särskild överenskommelse om att detta skall ske. AB har dock i rättspraxis 

varken tillerkänts en ställning som en samling allmänna rättsgrundsatser eller som 

handelsbruk som undantränger dispositiva lagregler. Enligt viss doktrin bör bruk av 

standardvillkor för utfyllnad endast anses bindande i det enskilda fallet om det går att anföra 

sakliga skäl för en sådan användning, vilket bör framspringa ur ett antytt behov av att skapa 

precisa och ändamålsenliga regler för avtalsförhållandet. Ett flertal inom doktrinen delar 
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synen på standardvillkors eventuella rättsliga ställning som sedvänja, som något som, även 

om det inte kan anses utgöra handelsbruk i sig, åtminstone bör utgöra underlag för analogier 

vid avtalstolkning. Detta gäller i ännu större grad för egentlig avtalstolkning.  

 

Gällande frågan om standardvillkor kan anses utgöra partsbruk, utgörs den rådande 

uppfattningen i doktrinen att bundenhet vid standardvillkor kan uppstå konkludent eller 

implicit genom att det anses föreligga en fast affärsförbindelse, i vilken man tidigare tillämpat 

vissa standardvillkor. Har näringsidkare tidigare haft affärsförbindelser med varandra av viss 

omfattning är även domstolarna, in dubio, benägna att anse det som att avtalet är ingånget på 

samma villkor som det tidigare. Parterna är bundna av sin egen praxis och det kan bli aktuellt 

med jämkning av avtalet om någon av dem frångår vedertagen praxis. Om en part som 

tidigare åberopat egna villkor och vill ändra detta och fortsättningsvis tillämpa ett annat 

standardavtal, torde det fordra att detta tydligt klargörs för motparten. Enligt doktrinen blir 

standardvillkor vidare föremål för en vidare allmän tillämpning när de betraktas som 

partsbruk. I situationer, där standardvillkor kan jämställas med partsbruk, bör det kunna göras 

gällande att hänvisningen varit underförstådd. Detta är en bedömning som givetvis är mycket 

beroende på brukets frekvens. Att bundenhet kan uppstå utan uttrycklig viljeförklaring är en 

bedömning som ligger i linje med den etablerade synen på sedvänja som något parterna i och 

med viljeförklaringen underförstått underkastar sig. Detta gör parterna tillsammans med 

övriga mer centrala och perifera inslag i det outtalade avtalsrättsliga regelverket. Inom 

doktrinen anses det vidare att det faktiska utrymmet för en obunden tillkomst och utveckling 

av handelsbruk och annan sedvänja har minskat i takt med näringslivets och 

standardavtalsrättens utveckling. Detta är något som kan antas inskränka utvecklingen och 

försvåra bestämmandet av vad som kan anses utgöra såväl handelsbruk som partsbruk eller 

annan sedvänja. 

 

Strängare krav upprätthålls i rättspraxis i fråga om oväntade, överraskande och särskilt 

tyngande klausuler i standardvillkor. Det krävs att dessa särskilt tydligt redovisas för att de 

skall införlivas och utgöra del av det enskilda avtalet. Särskilt tyngande villkor bör bringas till 

motpartens kännedom eller denne eljest känt till eller bort känna till villkoret för att det skall 

anses utgöra del i det enskilda avtalet. I fråga om oväntade och överraskande avtalsvillkor, 

vilka skiljer sig från dispositiva regler och i branschen sedvanliga villkor eller på grund av 

den särskilda avtalssituationen, ställs det högre krav på synbarhet och ett effektivt 

tillkännagivande. Villkor som avtalsparten inte känt till och endast med svårighet kunnat ta 
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del av och inte ens i en vid mening kan anses utgöra något som parterna överenskommit anses 

i regel vara oväntade. Det bör alltså framgå att motparten klart har accepterat de oväntade 

villkoren för att dessa skall anses utgöra del av avtalet. Oväntade villkor medför även en 

skyldighet att tillställa motparten prekontraktuell information som är ägnad att påverka 

tolkningen av avtalet eller omfattningen av mottagarens bundenhet. I och med att 

standardvillkoren måste ha bringats till motpartens kännedom före eller vid avtalsslutet för att 

bli del av avtalet, leder detta till att villkor som motparten får kännedom om först när de i 

efterhand tillställs honom ej ingår i avtalet. Ett slutet avtal kan inte ensidigt ändras eller 

kompletteras genom att motparten tillställs standardvillkor i efterhand. Om standardavtal eller 

villkor ändras sedan det enskilda avtalet slutits gäller alltså de ursprungliga och inte de 

ändrade villkoren, om inte avtalet ger stöd för annat eller motparten godtar ändringen.  
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4 Analys och diskussion 
 

Enligt mig är, de i rättspraxis utarbetade reglerna för inkorporering av standardvillkor, 

uppställda på ett sådant sätt att de är förenliga med de upphandlingsrättsliga principerna om 

likabehandling och proportionalitet, med små modifikationer. Standardavtal och 

standardvillkor, vilka utgör del i de kommersiella villkoren i ett förfrågningsunderlag, måste i 

ett upphandlingsförfarande bringas till motpartens kännedom på ett sådant sätt att de inte 

försätter anbudsgivarna i en ojämlik ställning. Detta bör rimligtvis ske genom att 

leverantörerna skriftligen, i form av en klar och tydlig hänvisning, tillställs standardavtal eller 

standardvillkor i en referensklausul. Antingen i förfrågningsunderlaget eller i en 

komplettering till detta. Anbudsgivarna erbjuds, på så sätt, tillfälle att utan svårighet ta del av 

villkoren före avtalets ingående. Det skriftliga villkoret, att ett standardavtal eller 

standardvillkor utgör del av förfrågningsunderlaget, är även att betrakta som sakligt och 

objektivt utformat och uppställer inga omotiverade hinder eller tar ovidkommande hänsyn till 

andra faktorer. Förfrågningsunderlaget måste innehålla alla krav, kriterier och villkor som rör 

upphandlingen, vilket innebär att inkorporering av standardvillkoren måste ske i detta. Även 

om anbudsgivarna faktiskt inte tagit del av villkoren så har de åtminstone i denna fråga 

behandlats likvärdigt. Att, som i civilrätten, falla tillbaka på bedömningen av vad som må 

anses avtalat eller är att anse som konkludent överenskommet kan, enligt mig, svårligen vara 

förenligt med transparensprincipen i detta avseende.  

 

Förfrågningsunderlaget, vilket i ett civilrättsligt sammanhang i det närmaste kan betraktas 

som en avtalspreliminär, utgör underlag för det slutgiltiga avtalet, vilket tecknas mellan den 

upphandlande myndigheten och leverantören. När det föreligger ett skriftligt avtalsdokument 

är det inom den civilrättsliga avtalstolkningen naturligt att dokumentet utgör ett självständigt 

underlag för avtalstolkningen. Den gemensamma partsviljan undanträngs till förmån för 

viljeförklaringen, vilket i praktiken gör det skriftliga avtalsdokumentet avgörande för 

överenskommelsens tolkning. Denna viljeförklaring, vilken baseras på ett 

förfrågningsunderlag vilket måste anses uttömmande utformat för att godtas. Avgöranden i 

svenska domstolar visar att förfrågningsunderlag som inte innehåller all relevant information 

eller är för otydligt inte godtas, eftersom att det anses strida mot transparensprincipen. 

Transparensprincipen förutsätter att uppgifter som är relevanta för föremålet för 

upphandlingen inte hemlighålls och att tillräcklig information om upphandlingen och 

anbudets utvärdering lämnas. I kommersiella sammanhang är det från allmän synpunkt även 
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viktigt att åstadkomma förutsebarhet i fråga om avtalsinnehållet, vilket i sin tur påverkar 

tolkningen av avtal och kan liknas vid en form av civilrättslig transparensprincip, om än en 

betydligt mindre vidsträckt sådan.  

 

Det är inte heller tillåtet att på ett väsentligt sätt ändra förutsättningarna, genom att lägga till 

krav eller förutsättningar eller bortse från tidigare angivna, för en offentliggjord upphandling. 

Ett sådant agerande kan få till följd att upphandlingen ogiltigförklaras och i sin helhet måste 

tas om. Att förfrågningsunderlaget är att anse som uttömmande och komplett är således något 

som utgör en förutsättning för att det skall betraktas som såväl likabehandlande som 

transparent. I förhållande till frågan om standardvillkoren betyder detta att dessa tydligt måste 

inkorporeras i förfrågningsunderlaget och innehålla all relevant information, eller en 

tillräckligt tydlig hänvisning till denna, för att anses som transparent. 

Proportionalitetsprincipen förutsätter vidare att villkoren för upphandlingen står i rimlig 

proportion till de mål som eftersträvas och att förfrågningsunderlagets innehåll och villkor stå 

i rätt proportion till upphandlingens art. 

 

Utgångspunkten i civilrätten för oväntade och tyngande villkor, att villkor som avtalsparten 

inte känt till och endast med svårighet kunnat ta del av och inte ens i en vid mening kan anses 

utgöra något som parterna överenskommit, ligger här i linje med transparensprincipen. Det 

bör alltså framgå, såväl enligt den upphandlingsrättsliga som den civilrättsliga regleringen, att 

motparten har känt till och haft möjlighet att ta del ett villkor för att detta skall anses att denne 

förstått och accepterat detta. Detta, såväl för att villkoret skall utgöra del av avtalet som för att 

upphandlingsförfarandet skall anses korrekt genomfört. Bedömningen av vad en anbudsgivare 

svårligen kunnat ta del av bör vidare ta hänsyn till om avtalsbestämmelserna ingår i ett 

konsekvent och följdriktigt system. Enligt min mening bör även villkor som ingår i ett 

konsekvent utformat system per definition ses som transparent och likabehandlande. 

Prekontraktuell information (som ej utgörs av förfrågningsunderlaget) och ageranden som kan 

påverka tolkningen men ej berör samtliga anbudsgivare bör, i detta avseende, få en begränsad 

betydelse för bedömningen av om ett villkor har framställs tydligt nog. Detta i och med 

transparensprincipens och likabehandlingsprincipens krav på att föremålet för upphandlingen 

klart skall framgå i förfrågningsunderlaget och anbudsgivarna skall behandlas likvärdigt. 

Tillställs endast en leverantör viss prekontraktuell information har förfarandet per definition 

ej likabehandlat leverantörerna och upphandlingen bör således tas om.  
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Hur tolkningen av förfrågningsunderlaget och det slutgiltiga avtalet bör genomföras är enligt 

mig en intressant fråga. Tolkningsregler som oklarhetsregeln och minimiregeln äger i 

civilrätten tillämpning vid oklara skrivningar, vilka föranleder att avtalsinnehåll tolkas till 

nackdel för den som bär skuld till oklarheten, vilket i detta fall utgörs av den upphandlande 

myndigheten. Transparensprincipen åsidosätter dock dessa regler, i och med att 

upphandlingen skall vara klart utformad. Ett oklart utformat villkor, relaterat till föremålet för 

upphandlingen, torde föranleda att upphandlingen potentiellt behöver tas om i sin helhet, 

snarare än att det tolkas till avtalsupprättarens nackdel. Tolkningen av förfrågningsunderlaget 

och det sedermera avtalet måste således, enligt mig, vara intakt och indirekt ligga i linje med 

de upphandlingsrättsliga principerna. Detta är något jag kommer att återkomma till. 

 

Hur principerna om transparens och likabehandling påverkar synen på handelsbruk och 

partsbruk, och i förlängningen frågan om inkorporering av standardvillkor, är i mina ögon en 

väldigt intressant fråga. Inom den civilrättsliga doktrinen företräds linjen att även om vitt 

spridda standardavtal och standardvillkor inte i sig bör anses utgöra handelsbruk, så bör dessa 

tillmätas en särställning som underlag för analogisk tolkning. Inom doktrinen hävdas även att 

standardavtal och standardvillkor kan anses utgöra del av avtalet genom konkludent 

handlande eller att det underförstått anses överenskommet, om dessa anses utgöra partsbruk i 

en fast affärsförbindelse. Påverkas denna bedömning av att det är fråga om ett avtal som är ett 

resultat av ett upphandlingsförfarande med ett förfrågningsunderlag som grund? Är de 

civilrättsliga instituten handelsbruk och pratsbruk förenliga med upphandlingsregleringen? 

 

Ponera att en myndighet annonserar en upphandling av entreprenadarbeten och tre potentiella 

anbudsgivare visar intresse. Den första anbudsgivaren, som vi kan kalla A, är ny i 

entreprenadbranschen och saknar en tidigare relation till myndigheten. Den andra, B, är väl 

etablerad i entreprenadbranschen och har tidigare utfört ett begränsat antal entreprenadarbeten 

på uppdrag av myndigheten. Den sista, C, har återkommande utfört entreprenadarbeten åt 

myndigheten och har en relation som i det närmaste kan betecknas som en fast 

affärsförbindelse, med inslag av praxis som kan benämnas partsbruk. Dessa tre anbudsgivare 

ska enligt de upphandlingsrättsliga principerna om transparens och likabehandling beredas 

väg att delta i upphandlingen på lika villkor och omotiverade hinder. Detta säkerställs genom 

att ett klart, tydligt, sakligt och objektivt förfrågningsunderlag utformas. A utgår från de 

uttryckliga skrivningarna i förfrågningsunderlaget och stöder sig på att det ska vara 

uttömmande utformat när denne utformar sitt anbud. A har som näringsidkare en skyldighet 
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att skaffa sig den kännedom som krävs om handelsbruket i branschen och kommer att ta detta 

i beaktade vid utformandet av sitt anbud. Såväl B som C är väl medvetna om att 

handelsbruket i branschen är relevant såväl för arbetets utförande såväl som för tolkningen av 

förfrågningsunderlaget och hur dessa brukar se ut. C är vidare väl bekant med myndighetens 

arbetssätt och vet att myndigheten förutsätter att vissa arbeten brukar ske på ett visst sätt inom 

myndigheten eller på uppdrag av denna. Arbetet sker efter interna standardiserade riktlinjer 

och bilagor till dessa, som vanligtvis tillämpas på denna typ av arbeten, men som ej åberopats 

i denna upphandling. B och C kommer att utforma sina anbud, grundat på deras tolkning av 

förfrågningsunderlaget utifrån deras tidigare erfarenheter från liknande arbeten, såväl för 

myndigheten som för andra aktörer. Upphandlaren på myndigheten utgår vidare ifrån att C, 

vid ett eventuellt vinnande anbud, kommer att förstå att arbetet även i detta fall skall utföras i 

enlighet med deras riktlinjer för vissa arbeten. Det tar upphandlaren för givet med hänvisning 

till att det är de civilrättsliga reglerna som tillämpas efter avtalsslutet. Det är standardvillkor 

som de åberopat i tidigare och nu löpande kontrakt men inte i detta, vilka myndigheten 

betecknar som en form av partsbruk i deras fasta affärsförbindelse med anbudsgivare C. 

Tolkningen av förfrågningsunderlaget, och sedermera anbuden, kommer på grund av de 

föreliggande omständigheterna förmodligen att väsentligt skilja sig på flera punkter, med 

rättsliga följder utifrån hur förfrågningsunderlaget, och sedermera avtalet, i ett civilrättsligt 

sammanhang tolkas. I ett sådant scenario får de civilrättsliga omständigheterna innan 

upphandlingen betydelse för såväl utformningen av anbuden såväl som de rättsliga 

efterföljderna. Är förfrågningsunderlaget och upphandlingsförfarandet i detta avseende 

transparent och likabehandlande? Går det att hävda att anbudsgivarna deltar i upphandlingen 

på lika villkor, utan omotiverade hinder som inte hänför sig till upphandlingsförfarandet som 

sådan? Svaret på de båda frågorna, är enligt mig, ett nej. 

 

De civilrättsliga reglerna skall alltså tillämpas på det som sker innan och efter 

upphandlingsförfarandet, samtidigt som upphandlingsförfarandet och förfrågningsunderlagets 

utformning inte ska påverkas eller vara beroende av faktorer som inte hänför sig till 

upphandlingsförfarandet. Detta måste, enligt min mening, resultera i att åtminstone delar av 

handelsbruket och partsbruket, i dessa frågor, inte äger tillämpning vid avtal som föregåtts av 

ett upphandlingsförfarande. Nationella standarder eller likvärdigt tillerkänns en central 

ställning som instrument för att upphandlingsförfarandet skall präglas av objektivitet. 

Nationella standarder kan betraktas som en form av kodifierat handelsbruk, okodifierat 

handelsbruk kan vara något som avsetts som likvärdigt med dessa. Okodifierat handelsbruk 



52 

 

strider till sin natur mot transparensprincipen, i den mån det inte är fråga om handelsbruk 

leverantörerna, i egenskap av näringsidkare, bör ha kännedom om. Det skulle i så fall vara 

fråga om handelsbruk som tillerkänts en sådan nationellt erkänd ställning, genom dess 

faktiska tillämpning eller handelskammares utfärdande av dekret, att det anses uppfylla 

transparensprincipens krav på saklighet och tydlighet samt likabehandlingsprincipens krav på 

objektivitet. Ett relevant och tillämpligt handelsbruk måste enligt mig inneha en sådan 

ställning att anbudsgivare förutsätter dess tillämpning på det ifrågavarande 

upphandlingsförfarandet. Handelsbruket skulle då kunna åberopas som underförstått 

överenskommet och som något som bör ligga till underlag för tolkning av avtalet.  

 

Partsbruk är dock något som, enligt mig, till sin natur strider mot likabehandlingsprincipen. 

Att under ett upphandlingsförfarande förutsätta, och sedermera efter avtalsslutet åberopa, 

partsbruk till stöd för en tolkning att ett icke åberopat standardavtal eller standardvillkor skall 

anses utgöra del av avtalet, torde bestämt strida mot likabehandlingsprincipen. Det skulle, per 

definition, utgöra diskriminerande behandling av anbudsgivare på grundval av tidigare 

relationer. Det strider även mot huvudregeln att det inte är möjligt att på ett väsentligt sätt 

ändra förutsättningarna för en offentliggjord upphandling. Det är vare sig möjligt att lägga till 

krav eller kriterier som inte fanns med från början, eller att bortse från dem som tidigare 

angivits. En genomförd upphandling som inte innehåller all relevant information och ett 

objektivt och sakligt utformat förfrågningsunderlag anses ej vara korrekt genomförd och skall 

tas om i sin helhet. Att i efterhand hävda att ett standardavtal bör utgöra del av 

förfrågningsunderlaget är något som, enligt mig, bör ses som en väsentlig ändring. 

 

Oaktat att det som sker civilrättsligt innan upphandlingsförfarandet är påbörjat, och efter att 

det avslutats, omfattas av de svenska civilrättsliga reglerna, går det, enligt min mening, inte 

att klart avgränsa upphandlingsregleringens tillämpning till att endast omfatta 

upphandlingsförfarandet som sådant. De för arbetet relevanta civilrättsliga omständigheterna 

före och efter upphandlingsförfarandet, omfattas och påverkas i vissa fall indirekt av 

upphandlingens rättsprinciper och regler. Detta är även en hållning som implicit åtnjuter stöd i 

doktrinen och går att utläsa i EU-domstolens såväl som svensk rättspraxis. I dessa har 

upphandlingar ogiltigförklarats på grundval av att förfrågningsunderlaget inte varit 

uttömmande utformat i enlighet med principerna om transparens. Ett avtal som grundar sig på 

ett ofullständigt förfrågningsunderlag diskvalificerar snarare upphandlingsförfarandet som 

sådant än att väsentligt ändra detta genom utfyllning.  
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Att positivt eller negativt särbehandla eller på annat sätt favorisera leverantörer på grund av 

tidigare relationer är inte tillåtet. Tidigare relationer kommer oaktat detta att påverka 

anbudsgivare när de bedömer ett förfrågningsunderlag, som slutligen påverkar deras kalkyler 

och utformningen av deras anbud. En anbudsgivare tolkar förfrågningsunderlaget och 

utformar anbudet på grundval av dennes syn på i branschen gällande handelsbruk samt 

eventuellt partsbruk och andra tidigare civilrättsligt relevanta relationer till den upphandlande 

myndigheten. Upphandlingsförfarandet må vara offentligrättslig reglerat, men själva avtalet 

(viljeförklaringen) som till sist kommer till stånd, med förfrågningsunderlaget och dess 

handlingsföreskrifter som reglerar arbetet som grund, kommer att tillämpas och tolkas i 

enlighet med den civilrättsliga regleringen. Förfrågningsunderlagets utformning är alltså 

civilrättsligt relevant och tolkningen av detta påverkas av pre- och postkontraktuella 

civilrättsligt betingade omständigheter. Den civilrättsliga tolkningen av 

förfrågningsunderlaget bör, enligt min mening, på grund av denna koppling, underkastas de 

upphandlingsrättsliga principerna. Särskilt i de fall där förfrågningsunderlaget i all 

väsentlighet ej individuellt har ändrats efter anbudstilldelningen och är att anse som intakt vid 

avtalsslutet.  

 

Tolkningen av förfrågningsunderlaget måste alltså ligga i linje med principerna om 

likabehandling och transparens för att upphandlingsförfarandet skall anses korrekt genomfört. 

En tolkning av detta som lämnar utrymme för inflytande av handelsbruk och partsbruk, i fråga 

om kompletterande (implicit eller konkludent) inkorporerade standardavtal eller 

standardvillkor, eller ett tolkningsunderlag baserat på dessa, är en tolkning som, i min 

mening, strider mot principerna om likabehandling och transparens. Den civilrättsliga 

tolkningen av det slutgiltiga avtalet och förfrågningsunderlaget kan alltså, enligt min mening, 

inte frångå tolkningen av förfrågningsunderlaget, som en uttömmande och transparent 

kontraktshandling. Det finns dock, enligt mig, utrymme för att standardvillkor som betraktas 

som handelsbruk och partsbruk kan ges inflytande för tolkningen av andra villkor i det 

slutgiltiga avtalet. Detta, endast om det slutgiltiga avtalet betraktas som ofullständigt eller 

oklart ur en aspekt som inte rör föremålet för upphandlingen eller förfrågningsunderlaget. Då 

finns det, enligt min mening, utrymme för att utfylla eller tolka detta med tillämpning av 

handelsbruk, partsbruk eller annan sedvänja och dispositiv rätt. Detta på grund av att den 

civilrättsliga regleringen styr parternas mellanhavanden efter upphandlingsförfarandet och 

den upphandlingsrättsliga regleringen avgränsar sig till upphandlingens föremål. Det är även 
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möjligt att tolka villkor och bestämmelser i förfrågningsunderlaget i enlighet med sedvänja 

och dispositiv rätt. Värt att beakta i detta sammanhang är att även upphandlingar för belopp 

under de tröskelvärdena inom svensk rätt omfattas av de upphandlingsrättsliga principerna 

och således skall tillämpas på all svensk upphandling.  
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5 Slutsats 
 

Min bedömning av frågan, om regleringen av inkorporering och tolkning av standardavtal och 

standardvillkor påverkas av att avtalet är ett resultat av ett upphandlingsförfarande, är att det 

har en stor påverkan på hur man ser på de ifrågavarande reglerna om standardavtalen och 

standardvillkorens tillämpning och tolkning. Om införlivandet sker genom en referensklausul 

i förfrågningsunderlaget, i enlighet med de i rättspraxis uppställda reglerna för inkorporering, 

anses standardavtalet eller standardvillkoret utgöra del av upphandlingens kommersiella 

villkor. Standardavtal och standardvillkor tillerkänns i regel inte ställning som handelsbruk, 

vilket i sig inte gör grund för att införlivas i det enskilda avtalet, men kan ges ställning som 

tolkningsunderlag för egentlig tolkning. Införlivande genom att ett standardavtal eller 

standardvillkor betraktas som partsbruk låter sig dock inte göras, med hänvisning till 

principerna om transparens och likabehandling. Dessa principer påverkar även tolkningen av 

ett avtal med ett förfrågningsunderlag som grund, i frågor rörande föremålet för 

upphandlingen. Standardavtal och standardvillkor kan endast få en utfyllande eller tolkande 

funktion i de fall där förfrågningsunderlaget, i förhållande till frågorna rörande 

upphandlingens föremål, är att anse som sakligt uttömmande och objektivt utformat och 

överensstämmande med de EU-rättsliga upphandlingsprinciperna. Detta förutsätter vidare att 

standardavtalet eller standardvillkoret i det närmaste är att betrakta som handelsbruk, 

partsbruk eller annan sedvänja.  
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