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BAKGRUND 
   Sten Folkesson, förbundsjurist för Byggmaterialhandlarna satt som första 
representant för förbundet med vid förhandlingarna när ABM 07 kom att ersätta 
det gamla förlegade ABM 92. Under två års förhandlande och åtskilliga möten 
där man vände och prövade formuleringarna av varje ord fick han en osedvanlig 
inblick i det som kom att kallas ”the battle of form” eller fritt översatt till 
svenska ”kriget om villkoren”. För över 20 miljarder årligen köps och säljs det 
varor enligt ABM 07. Hela proceduren leddes av ”köparna” som mobiliserade 
flera jurister under förhandlingarna medan säljarna bara i undantag hade juridisk 
kompetens under förhandlingarna. Det blev en osedvanlig insyn i spelet om 
villkoren, som han nu har möjlighet att redovisa för er under detta seminarium. 
   Han har nu också fått ett antal år på sig för att bevaka bygghandlarnas 
intressen och har kunnat få erfarenhet. I vissa fall kan han säga ”vad var det jag 
sa” och i andra fall har det inte blivit fullt lika dramatiskt som han först trodde. 
   Det finns många miljoner att spara i branschen, speciellt när man använder 
ABM 07 vid försäljning av varor, samtidigt som han säger att bättre köpavtal 
finns knappast att få. Sten Folkesson menar att redan på rubriken ”Allmänna 
bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet” kan man läsa att 
det köpvillkor och inte säljvillkor. 
   Med en fantastisk berättarteknik som i föreläsningsform tillsammans med 
aktiva deltagare som ställer frågor och tar fram exempel får deltagaren vara med 
om häpnadsväckande uppvaknande om vad som menas med ” The battle of 
forms”. 
  
Innehåll 
• Varubegreppet, vad är en vara i förhållande till produkt och vad menas med 

varor i yrkesmässig byggverksamhet? 
• Försening och förseningsvitet. 
• Fel i vara och ersättning för skada man lidit till följd av fel i vara. 
• Försäkringsvillkoren. 
• Snabbgenomgång av de väsentliga punkterna. 
• Täckbestämmelser. 
• Orderbekräftelsens betydelse 
• Avbeställning  
• Produktsäkerhet och produktansvar. 

 
 



   Som ni alla förstår blir det mycket aktiva och intensiva timmar och därför 
hamnar detta seminariet på ”känna till” nivån. Finns det dem som vill att 
deras säljare eller inköpare skall hamna på ”kunna” nivån finns det extra 
kurser som man får gå. Det går också att lägga upp ett 
affärsutvecklingsprojekt som går ut på att spara pengar på att bli mycket 
bättre på avtalsvillkor när man säljer. För de bygghandlare som är mycket 
Proffsinriktade kan detta vara ett mycket lönsamt affärsutvecklingsprojekt. 
   Man blir inte fullärd, men man kommer att förstå hur viktigt det är att man 
kan betydligt mer om affärsjuridiken när man skriver avtal. 
  Över 3000 personer har redan gått detta seminarium och det är fortfarande 
ett av de mest efterfrågade både bland bygghandlare och dess leverantörer 
som är stödmedlemmar till förbundet. Det samlade intrycket är: ”Helt 
otroligt, en AHA upplevelse”. ”Sten Folkesson är jättebra, men man vågar 
knappt sälja när man hört honom”. ”Vi skrev egna säljvillkor istället för att 
sälja på ABM 07 efter vi hört honom”. ”Han trollband oss i fyra timmar, 
tiden har aldrig gått så fort”.  
 
Distans 
   Seminariet levereras nu på distans i nutid. Vad betyder det? Antingen kan 
det sändas till ett konferensrum där flera deltagare kan höra och se Sten 
Folkesson via storbildskärm. Flera konferensrum kan var inkopplade 
samtidigt. Vi har sänt till sex konferensrum samtidigt med i genomsnitt 15 
deltagare i varje konferensrum. Samtidigt kan enskilda var uppkopplade från 
en dator var som helst. Vi kan på så sätt leverera ut ett seminarium till en hel 
organisation samtidigt. 

 
 



 
Tid 

   0 – 4 timmar när tillräckligt många (5) finns anmälda på överenskommen 
tid. 

 
Kurslitteratur 
    Ingår i priset och är en Lathund om ABM 07. Skriven av Sten Folkesson och i 
den finns det mesta om avtalsvillkoren och Sten Folkessons förklaringar och 
synpunkter. Lathunden finns som pdf fil att hämta hem för den som vill ha den i 
pappersformat. 
Kursansvarig 
  Förbundsjuristen för Byggmaterialhandlarna Sten Folkesson. 

Materialet kommer från erfarenheter efter lång tid som förbundsjurist. 

 

Adress 

Nubit AB 
Flädie kyrkvag 27 
237 91 Bjärred 
Tel: 070- 2707410 
Mail: sten@nubit.se 

 
 
 
 
 
 

Anmälan 
Maila namn på deltagaren/-arna, ange företag, mailadress till var och en, samt 
telefonnummer. 
Vill du ha offert kontakta oss med offertförfrågan innan beställning. 


