
Avtalsrätt 
Tillfälle 1, torsdagen den 26 mars 2020  

– varför avtal? parter, ingående, innehåll, lagregler, allmänna 
villkor, praxis



Innehåll
1. Inledning – Varför avtal?
2. Avtals ingående – ”4 grundingredienser”
3. Parterna – ”Vem är du? Vem är jag?”
4. Lagstiftning – Tvingande och dispositiv
5. Ingående av avtal – Avtalslagens modell
6. Typer av avtal
7. Avtalsinnehåll
8. Aktuell lagstiftning
9. Relationen mellan lagar, avtal och praxis
10. Allmänna leveransbestämmelser – LFG 10
11. Avslutning



Varför avtal?
• Syfte

– Åstadkomma en förändring eller säkerställa något 
bestående

– Förpliktelser och ansvarsfördelning

– Ekonomisk överenskommelse

– Skriftliga avtal: Styrka överenskommelsen

Leveransavtal

Logistikavtal

Ramavtal

ServiceavtalSamarbetsavtal



Avtals ingående – ”4 huvudingredienser”

• Vem?
– Vilka parter är bundna av avtalet?

• Vad?
– Vad har respektive part åtagit sig att göra?

• När?
– När ska respektive part fullgöra sin prestation?

• Var?
– Var ska respektive part fullgöra sin prestation?



Parterna – ”Vem är du, vem är jag?”

• Rättssubjekt - rättskapacitet
– Fysisk person

– Juridisk person

• Rättslig handlingsförmåga
– Fysiska personer (exempelvis myndiga enligt lag).

– Juridiska personer
a) Legala ställföreträdare

b) Fullmäktig 
+ beslutsförmåga



Parterna – ”Vem är du, vem är jag?”

a) Legala ställföreträdare
– Styrelsen

– VD?

– Firmatecknare?

b) Fullmäktig med rättshandlingsbehörighet
1. Skriftlig fullmakt

2. Ställningsfullmakt – men se upp! 

3. Uppdragsfullmakt – men ”falsus procurator”!



Tillämplig lagstiftning

• Ingen heltäckande reglering

• Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar 
på förmögenhetsrättens område (Avtalslagen)

• Avtalsrättslig lagstiftning
– Dispositiva regler v. tvingande regler  

– Avtalslagens 3 kap.: om rättshandlingars ogiltighet

– 36 § Avtalslagen: jämka eller åsidosätta om oskäligt



Ingående av avtal

• Avtalslagens modell: 

• Anbud och accept
• Anbud = Offert

– Acceptfrist
• Hjälpregel: 3 § avtalslagen – s.k. ”legal acceptfrist” 

• Muntliga anbud – omedelbart

• Konkludent handlande, realhandlande, passivitet = 
det behövs ingen underskrift, inget påskrivet 
kontrakt! 



Typer av avtal

• Konsensualavtal
– Giltigt oavsett formen för ingående av avtalet

• Formalavtal
– Endast giltigt om vissa formkrav uppfyllda

– T.ex. fastighetsköp

• Realavtal
– Bindande genom att part fullgör sin prestation



Avtalsinnehåll

• Leveransavtal
– Momentant eller flera leveranser?

– Tidsbegränsat eller tillsvidare? 
• Uppsägningstid: bestämd v. ”skälig uppsägningstid”

• Cash is king – ”Zug-om-Zug”! 

• Äganderättsförbehåll 

• Ansvarsfriskrivningar och beloppsbegränsningar

• Tillämplig lag och tvisteforum

• ”Samarbetsavtal?”



Aktuell lagstiftning
• Tillämplig lagstiftning

– Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område (Avtalslagen)

– Köplagen (1990:931)

– (Konsumentköplagen (1990:932))

– (Konsumenttjänstlagen (1985:716))

• Näringsidkare – eller konsument?

• Vara - eller tjänst?

• Svenskt – eller internationellt?



Relationen mellan lagar, avtal och praxis 

• Normer
– Avtalet

– Partsbruk, sedvänja, handelsbruk 

– Dispositiv rätt 



Leveransbestämmelser

• Syftet med leveransbestämmelser

• År 2010 – LFG 10

– Lastfordonsgruppen (LFG) & Motorbranschens 
riksförbund



Leveransbestämmelser – LFG 10

• Innehåll
– Ansvar för godset

– Försening (leveranstid)

– Pris och betalning

– Ansvar för fel

– Befrielsegrunder (force majeure)

• Vägledning – riktlinjer för tillämpning av LFG 10

• De 4 huvudingredienserna? 

• Inkorporering av standardvillkor 



Avslutning

”4 ingredienser”
”vem är du…”?
Hur avsluta?

Cash is king!
Ansvarsbegränsning!

Inkorporering 



Nästa tillfälle

Tisdagen den 12 maj 2020, kl. 9:00 – 10:00
• Händelsekedjan från offert till ingånget avtal.

• Hantering av tilläggsorder – vad gäller i 
förhållande ursprungligt avtal?



Tack för din uppmärksamhet!



Ramberg Advokater
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