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Er avtalsrätt – Företagsintern utbildning i avtalsrätt 

Kursen utgår från att grunden för alla avtal – lagstiftningen – visserligen är som 

den är och är lika för alla, men att sättet som en organisation förhåller sig till 

den i sina avtal i större eller mindre utsträckning skiljer sig från andras. I stället 

för i förväg konstruerade övningsexempel som syftar till att belysa typsituationer 

kommer den del av kursen som svarar mot traditionella övningsdelar därför att 

kretsa kring frågorna ”Hur är det hos er?”, ”Hur förhåller ni er – i er organisation 

– till de rättsregler som har presenterats?”, ”Vilka problem relaterade till de här 

rättsreglerna har ni stött på?” och ”Hur kan ni – i er organisation, utifrån era 

behov och er verklighet – skapa förbättringar i förhållande till de behandlade 

rättsreglerna?” Varje moment ur kursinnehållet kommer att avslutas med en 

diskussion kring dessa frågor.  

Kursen vänder sig till i första hand säljare och inköpare. Den omfattar tre dagar 

och kostar 135 000 kr. 

Kursledare är advokat, jur. dr Jon Kihlman. 

Innehåll 

1. Introduktion, Avtalsrätt, etik och moral 

2. Allmänt om avtal och avtalstolkning 

 Letters of Intent, Memorandums of Understanding. Avtalsvillkors 

funktion. Rangordningar, standardavtal, mallar, templates och 

”boiler plates”. Integrationsklausuler och formkrav för ändringar.  

 



 
 

3. Tvistelösning 

 Allmän domstol eller skiljenämnd? Är medling ett alternativ? Kan 

slantsingling vara det? 

4. Nationella och internationella avtal 

 Vilka regler skall tillämpas när parterna inte väljer lag? Vilka 

problem uppstår om parterna ”väljer fel”? Hur skall man välja? Är 

”svensk rätt” ett bra val? 

5. Slutande av avtal 

 Förfrågningsunderlag, RFQ, RFO, anbud, offerter, accepter, 

förhandlingar och formkrav. 

6. Ramavtal och andra avtal över tid. 

 Ramavtal som binder eller som inte binder. Prognoser och andra 

verktyg som förutsättningar för bra ramavtal. Stående anbud. 

Ramavtal eller flera leveranstider?  

7. Firmateckningsrätt och fullmakt 

 Behörighet, befogenhet och attesträtt. Inskränkningar beträffande 

inköpspris eller totalt åtagande? 

8. Köp av varor, tjänster, funktioner och andra nyttigheter. Upplåtelse av 

immateriella rättigheter.  

 När är köplagen tillämplig? Vad gör man när köplagen inte är 

tillämplig? Resultat och ”best efforts”. 



 
 

9. Funktionerna ”avlämnande” och ”riskövergång”. 

 Köprättens koppling mellan avlämnande och dröjsmål samt mellan 

riskövergång och felbedömning. Vad innebär det att ett ansvar är 

”strikt”?  

10. Avlämnande och riskövergång, Incoterms 2010  

 När sker avlämnandet? När går risken över till köparen? Kan 

risken ”gå tillbaka”? Incoterms 2010 som alternativ till 

lagregleringen. Vem står risken vid lastning och lossning? När går 

risken över för en konsulttjänst? När avlämnas den? Hur påverkar 

det avtalsutformningen? 

11. Bedömningen om leverans har skett enligt avtalet. 

 Har leverans skett i tid? Har avtalsenligt objekt levererats? Har 

leveransen i övrigt skett i enlighet med avtalet? Bevisfrågor, 

garantier och reklamation.  

12. Bedömningen om köparen har uppfyllt sina skyldigheter. 

 Skyldigheten att tillhandahålla underlag och annan information. 

Skyldigheten att hämta eller ta emot en vara. Skyldigheten att 

betala i tid.  

13. Bedömningen om övriga delar av avtalet har uppfyllts. 

 Sekretessåtaganden, konkurrensförbud, CSR-åtaganden. 

14. Onödiga avtalsvillkor 

 Överlåtelseförbud, rätt till uppsägning vid konkurs, 

omförhandlingsklausul, skriftlighetskrav för ändring, 

försäkringsskyldighet, rätt för köparen att undersöka en vara inför 

leverans, skyldighet att agera lojalt, skyldighet att försöka lösa 

tvister genom förhandling innan part stämmer eller påkallar 

skiljeförfarande. 



 
 

15. Påföljder vid avtalsbrott 

a) Avtalsbrott utan påföljd. 

b) Tillgängliga påföljder, påföljdernas funktion. 

c) Skadestånd 

 Det positiva och det negativa kontraktsintresset. 

 Ansvarsbegränsningar, force majeure, kontrollansvar m.m. 

 Förutsebar skada enligt CISG och Unidroit Principles. 

 Direkt och indirekt skada enligt köplagen, andra begränsningar av 

ersättningen omfattning. 

 Ansvarsgrunder: Strikt ansvar, vårdslöshet och grov vårdslöshet. 

 Skadebegränsningsskyldighet. 

 Vite och skadestånd. 

 Vite vid andra avtalsbrott än dröjsmål. 

d) Avhjälpande 

 Reparation eller omleverans. 

e) Prisavdrag 

 Beräkning av prisavdrag. Förhållandet mellan prisavdrag och 

skadestånd. Prisavdrag vid konsulttjänster? 

f) Hävning 

 Väsentlighetskrav för hävning av avtal. Hävning inför framtiden 

eller även beträffande förfluten tid. Övriga begränsningar av 

hävningsrätten. 

 

 


