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Scenario – fiktivt fall

• Myndigheten ”Allehandaverket” har avropat en städtjänst från 

Kammarkollegiets ramavtal för städtjänster. 

• Kontrakt har tecknats med en av ramavtalets leverantörer, ”Dustbusters 

AB”.

• Snart efter kontraktstecknandet hör HR-ansvarig, ”Inga Dammberg” av sig 

och påtalar att verket är missnöjt med den avropade städtjänsten. Enligt 

henne brister leverantören på följande punkter:

▪ Dustbusters AB påbörjade tjänsten en vecka för sent. Och har dessutom 

vid första städtillfället dykt upp på fel adress. 

▪ I den dagliga städningen har moppning skett med mopp som varit så blöt 

att golvet förstörts och verkets personal har i det närmaste brutit sig 

sönder och samman efter att ha rört sig i lokalerna.



Vad köpte vi?

• Avgörande är vad som är eller får anses avtalat mellan parterna. Viktigt att 

det finns ett skriftligt kontrakt, även om endast en ”avtalssida”, med 

hänvisning till ramavtalet med bilagor. Ofta krävs kontrakt enligt 

ramavtalen. 

• Normalt i avtalsrelationer gäller att anbud anger innehåll och accepten 

innebär ett godtagande av anbudsinnehållet. Båda parter är bundna av 

sina viljeförklaringar, 1 § avtalslagen.

Båda parter bundna = avtal

Innehåll         Godtagande

Anbud        Accept 



• Upphandling speciellt – en form av trestegsmodell. Förfrågan från 

myndigheten utgör avtalsinnehåll och det ska accepteras av leverantören 

(annars ”orent anbud”). Avtalsbundenhet först vid kontraktstecknande om 

myndigheten har angett det i tilldelningsbeslutet. 

En form av återkallande

Tilldelningsbeslut

Avtalsbundenhet när kontrakt tecknats                        

om myndigheten har angett det i beslutet              

Innehåll                     Måste accepteras, annars ”orent”

HR bunden                Leverantören bunden under viss tid

Förfrågan Anbud ”Accept”

Avbrytande



Avtalstolkning om innehåll finns, men är vagt/oklart

Utgångspunkter

• Pacta sunt servanda – avtal ska hållas! 

• Avtalsrätten och de allmänna tolkningsprinciperna tillämpliga.

”Vid tolkningen av parternas avtal är hovrättens utgångspunkt att tolkningen 

ska ske enligt de principer som allmänt får anses gälla vid tolkningen av 

avtal mellan kommersiella parter. Det förhållandet att avtalsingåendet har 

skett efter upphandling eller att den ena parten, kommunen, är ett 

offentligrättsligt subjekt, får därmed inte någon självständig betydelse” 

(T 1447-14).



Tolkningsprinciper

▪ Partsavsikt. En gemensam partsavsikt står sig i stort sett alltid mot 

ordalydelsen. (Subj.)

▪ Part kan ha uttryckt något (som inte avsågs) och motparten 1, måste ha 

insett det – dolusregeln eller 2, borde ha insett det - culparegeln. 

▪ Avtalskontexten - vad har sagts och gjorts i anslutning till 

avtalsingåendet. Bevisning kan få betydelse. (Subj.)

▪ Konkludent handlande. Nära samband med utebliven reklamation – en 

tyst avsiktsförklaring i efterhand. Ej gällande pris om annat pris finns 

avtalat eller om priset är oskäligt, 47 § köplagen (T 1412-07). (Subj.)



▪ Ordalydelsen. (Obj.)

▪ Oklarhetsregeln. Tolkning till nackdel för avtalsförfattaren. NJA 1950 s. 

86. Restriktiv tillämpning.



Avtalsutfyllnad om innehåll saknas

▪ Materiella rättsregler, exempelvis köplagen. Tvingande eller 

indispositiva. 

▪ Sedvänja/partsbruk på grund av tidigare avtalsrelation.

▪ Handelsbruk (kutym i branschen), exempelvis standardavtal.

▪ Allmänna rättsgrundsatser/rättsprinciper.

▪ Vad som är lämpligt och rimligt. 



Några tankar om avtalsskrivning i upphandlingar

Viktigt med tydliga villkor

• Möjligheten att ställa frågor under avropsprocessen kan tydliggöra ett 

avtalsvillkor innan avtalsbundenhet. 

Viktigt att noga överväga avtalsvillkoren

• Avtalsvillkoren måste godtas av ramavtalsleverantören, annars ”orent” 

anbud”.

• Ojämbördigt förhållande där myndigheten dikterar villkoren. 

• Oskäliga avtalsvillkor kan verka hämmande för viljan att inkomma med 

anbud och kan eventuellt angripas avtalsrättsligt, 36 § avtalslagen.



Vad köpte vi? – utifrån scenariot

Kontraktsinnehållet

1 § ”Den dagliga städningen ska påbörjas en vecka efter kontraktets start”. 

2 § ”I den dagliga städningen ska ingå moppning av golv på samtliga öppna                                      

ytor”

3 § ”Städningen ska utföras i myndighetens lokaler i Stockholm.”



Myndighetens uttryck (och bakomliggande avsikt) ↔ 

leverantörens intryck

Myndighetens uttryck i 1 §: ”Den dagliga städningen ska påbörjas en vecka 

efter kontraktets start”.                                      

Myndighetens avsikt: har med ”en vecka efter kontraktets start” avsett sju 

kalenderdagar efter kontraktstecknandet. 

Leverantörens intryck: har intrycket av att städning ska påbörjas närmaste 

vardag (”kontorstid” enligt en annan kontraktsbestämmelse), en vecka efter 

att myndigheten gett skriftliga instruktioner, som en del av kontraktet. 



Myndighetens uttryck i 2 §: ”I den dagliga städningen […] ingå moppning av 

golv […]”

Myndighetens avsikt: har avsett att moppning ska ske med primärt torra 

golvvårdsmetoder, såsom beskrivet i Kammarkollegiets förfrågningsunderlag 

(punkten 5.1.2). 

Leverantörens intryck: Leverantören har intrycket av att moppning ska ske efter 

personalens bedömning av vad som är lämpligt. ”Tjänsten ska tillhandahållas 

sakkunnigt med för tjänsten lämpliga metoder. Tjänsten ska utföras i enlighet 

med upprättat kontrakt och instruktioner från avropsberättigad” (AV 7.7.1.1).

Inget finns angivet i instruktionen, men städledaren har vid uppstartsmötet hört 

Inga Dammberg uttrycka att ”man kan fråga sig om det verkligen blir ordentligt 

rent när man endast använder torra golvvårdsmetoder”. Myndigheten har också 

”godtagit” användandet av våta golvvårdsmetoder under flera veckors tid. 

(Konkludent handlande om ej reklamation tillräckligt snabbt).

. 



Myndighetens uttryck i 3 §: ”Städningen ska utföras i myndighetens lokaler i 

Stockholm.”

Myndighetens avsikt: Bestämmelsen är klar och tydlig. Leverantören har 

meddelats om flytten (ändringen) via mejl.

Leverantörens intryck: Har möjligen fått meddelande om flytt via mejl. Har inte 

förstått det som avtalsinnehåll då ingen ändring av kontraktet i enlighet med 

vad som anges i kontraktsvillkoren har stipulerats.



Vad kan vi göra gällande?

• Avtalsbrott i form av fel eller dröjsmål/försening (oavsett vara eller tjänst). 

Ett myndighet får inte efterge ett avtalsbrott om det leder till en väsentlig 

förändring av kontraktet.

• Kammarkollegiets Allmänna villkor (AV).

• Eventuellt egna kompletterande villkor, om det är tillåtet enligt ramavtalet.

• Utfyllande bestämmelser. I kommersiella avtal (avtal mellan två juridiska 

personer) gäller:

▪ Köplagen vid köp av varor.

▪ Köplagen eller konsumenttjänstlagen analogt vid köp av tjänst.



Fel i vara eller tjänst

• Fel enligt Allmänna villkor:

▪ Om leverantören inte uppfyller sina åtaganden enligt gällande kontrakt. 

Krav enligt kontrakt, ramavtal och allmänna villkor ska uppfyllas.

▪ Om varan eller tjänsten inte är lämplig för det allmänna ändamål som den 

typen av vara/tjänst är avsedd för eller det särskilt angivna ändamålet.

▪ Om varan eller tjänsten inte tillhandahålls med omsorg och på ett 

fackmannamässigt sätt, i enlighet med god sedvänja m.m.

Vad ingår i kontraktet?

▪ Säkerhetsskyddsavtal och eller personuppgiftsbiträdesavtal (i vissa fall)

▪ Skriftliga ändringar och tillägg till Kontrakt

▪ Kontrakt med bilagor, inklusive Allmänna villkor



▪ Eventuellt kompletterande Avropsförfrågan

▪ Avropsförfrågan med bilagor

▪ Eventuella tillåtna kompletteringar av Avropssvar

▪ Avropssvar med bilagor

Vad ingår i ramavtalet?

• Med ramavtal avses huvuddokumentet inklusive bilagor (definition i 

Huvuddokumentet), däribland Kammarkollegiets förfrågningsunderlag.

• Fel enligt köplagen: 

▪ Om varan avviker från avtal, ett allmänt eller specifikt ändamål, inte är i 

enlighet med (anbuds-)prov eller liknande, eller vad köparen med fog 

kunnat förutsätta, 17 § köplagen. 

• Fel enligt konsumenttjänstlagen: 

▪ Om tjänsten avviker från vad beställaren haft rätt att kräva, 9 §

konsumenttjänstlagen.



Dröjsmål/försening gällande vara eller tjänst

• Dröjsmål enligt Allmänna villkor:

▪ När effektiv leveransdag infaller efter avtalad leveransdag. 

▪ Ibland specialreglering beroende på ramavtal. I vissa ramavtal ingår 

exempelvis försening i felregleringen.

• Dröjsmål enligt köplagen: 

▪ Om varan inte avlämnas eller om den avlämnas för sent, 22 § köplagen. 

Avlämnandetiden framgår av 9 § köplagen.

• Dröjsmål enligt konsumentjänstlagen: 

▪ Om uppdraget inte har avslutats inom den tid som har avtalats eller, om 

någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt 

till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. 



▪ Dröjsmål föreligger också om näringsidkaren inte iakttar en 

överenskommen tid för påbörjande av tjänsten eller för ett arbetes 

framskridande, 24 § konsumenttjänstlagen.



Vad kan vi göra gällande? Utifrån 

scenariot

• Gällande 1 §. Avtalsbrott till följd av försening/dröjsmål gällande tjänstens 

påbörjande. Vad gäller städ regleras det genom felbestämmelsen, ”inte 

uppfyller sina åtaganden enligt kontrakt”. 

• Gällande 2 §. Avtalsbrott till följd av fel vid utförande av tjänst – uppfyller 

inte krav om golvvårdsmetod. 

• Gällande 3 §. Ändringar av kontrakt får ske om det inte strider mot LOU. 

Frågan är dock om det har skett en avtalsförändring på sätt som föreskrivs 

i AV (punkten 7.8 och 7.20). Om en ändring av villkoren skett – avtalsbrott 

till följd av fel.



Hur går vi vidare?

• Vi kommunicerar!!! 

• Vi reklamerar!

• Påföljder



Reklamation

• Reklamation 

• Hur gör vi den?

• Varför gör vi den?

• När gör vi den?

• Vad innebär den?

• Att tänka på…



Hur gör vi den? - innehåll

• S.k. Neutral reklamation

• ”[…] innebär att köparen måste ange antingen vari felet huvudsakligen 

består, hur det visar sig, eller i vilket avseende varan enligt köparens 

uppfattning avviker från avtalad standard” (Prop. 1988/89:76 s.123).

• Den neutrala reklamationen följs av en särskild reklamation som innehåller 

vilka påföljder som önskas göras gällande



Hur gör vi den? - innehåll

• En (särskild) reklamation bör vara skriftlig och innehålla:

1. En utförlig beskrivning av kontraktsbrottet,

2. en precisering av vilken påföljd den drabbade parten önskar göra gällande 

med anledning av kontraktsbrottet, samt

3. en precisering av alternativa påföljder (om den först utkrävda påföljden inte 

skulle medföra full kompensation).

(exemplet hämtat från Hultmark, Reklamation vid kontraktsbrott s.125)



Varför gör vi den? - Syfte

• Skadebegränsning – ”Ändamålet är att minimera den totala gemensamma 

förlusten. Det sker direkt genom en begränsning av den egna förlusten och 

indirekt genom medverkan till att begränsa motpartens förlust”

(Hultmark, 1996 s.28)

• Detta innebär att leverantören omgående kan vidta åtgärder för att 

avhjälpa felet.



Varför gör vi den? - Syfte

• Bevissäkring

• Parterna ska kunna 

säkra bevisning om det 

bakomliggande 

kontraktsbrottet.



När gör vi den?

• Inom skälig tid från det att vi märkt eller borde ha märkt felet.

• Den tidpunkt som vi borde ha märkt felet följer oftast av den s.k. 

undersökningsplikten

• Avtalad leveransdag

• Leveranskontrollperiod

• Garantier



Vad innebär den? 

• Vi talar om att vi inte anser att varan/tjänsten är avtalsenlig – anspråket är 

skyddat så att säga.

• Vi begränsar den gemensamma skadan

• Vi ger oss rätten att göra påföljder gällande



Att tänka på – formalia

• På vems risk sänds reklamationen?

• Reklamation vid upprepade kontraktsbrott.

• Skyldigheten att reklamera är en passivitetsregel såtillvida att den innebär 

att vissa rättsverkningar inträder om man inte reklamerar.

• Vid motparts medvetna kontraktsbrott.



Lite att tänka på om vi försummar eller 
låter bli att reklamera

• Förskjutning av bevisbördan

• Förlust av rätten att göra kontraktsbrott gällande

• Skadeståndsskyldighet (nedsättning av skadestånd motsvarande skada som 

försummelsen innebär).

• Förlust av vissa påföljder



Påföljder

• Den som drabbas av ett 

avtalsbrott kan göra gällande 

olika påföljder.

• Val av påföljd.

• Utgångspunkten är att försätta 

den skadelidande parten i 

samma utgångsläge som om 

kontraktet hade fullgjorts på ett 

korrekt sätt!



Vilken påföljd ska jag välja?

Påföljder

• Varför

• Köparens skyldigheter

• Säljarens skyldigheter

• Avhjälpande/Omleverans

• Prisavdrag

• Vite

• Skadestånd

• Förtida upphörande

• Hävning.



Fullgörelse

• Rätt att kräva avtalsenlig prestation.

- avhjälpande 

- omleverans

• Fullgörelse är ofta en kostnadseffektiv påföljd.

• Prisavdrag – ersättning för värdeskillnad.



Vite
• Avtal innehåller ofta vitesklausuler

• Vite är ett på förhand bestämt belopp –

ett normerat skadestånd.

• Kan verka preventivt

• Behöver inte bevisa skadan eller 

skadans storlek, utan endast att 

avtalsbrott föreligger.

• Vitesfaktura

• Kostnadsdrivande?



Skadestånd

• Ska försätta den part som 

drabbats av avtalsbrott i samma 

ekonomiska position som om 

prestation skett i enlighet med 

avtalet.

• Skadeståndets storlek

• Täckningstransaktion

• Följdförluster – indirekt skada?



Skadestånd (2)

• Bevisbörda

• Obs! Skyldigheten att begränsa 

skadan.

• Den avtalsbrytande parten är 

inte ersättningsskyldig för sådan 

skada som hade kunnat undvikas



Hävning

Huvudregel - Motparten har gjort 

sig skyldig till ett väsentligt 

avtalsbrott.

• Väsentlighetsbedömning, där bl.a. 

följande aspekter ska beaktas:

- Den drabbade parten går miste 

om det som han huvudsakligen 

kunde ha förväntat sig enligt avtalet.

- Det framkommer av avtalet att 

omständigheten utgör ett väsentligt 

avtalsbrott.

• Hävningens verkningar

• Hävningsmeddelande

- Häv inom skälig tid.

- Inte spekulera

(prisförändringar)

- Skadeförebyggande 

åtgärder kan vidtas



Behöver vi avsluta relationen?

• Hävning

• Uppsägning

• Förtida upphörande



Frågor?


