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Sammanfattning 
 

Varje dag sluts en rad olika avtal, de flesta av dem är vi själva omedvetna om. Ett 

avtal ingås när vi löser biljett till tunnelbanan på morgonen, när vi köper lunch på 

en restaurang, tankar bilen på eftermiddagen eller hänger in ytterkläderna i garde-

roben på en nattklubb. Den främsta anledningen till att människor ingår ett avtal 

är att de ser ett mervärde i det. Avtalets funktion är att ge uttryck åt parternas 

överenskommelse. 

 

För det fallet att det uppstår en tvist mellan två personer, angående ett avtals inne-

håll, är det angeläget att det finns verktyg för domstolarna att använda för att lösa 

den uppkomna dispyten. De metoder och regler som finns tillgängliga skall hjälpa 

till att tolka vad som uttryckts i avtalet mellan kontrahenterna. Vid tolkningsförfa-

randet är det viktigt att bestämma vilka omständigheter som påverkar avtalets in-

nebörd. De två huvudgrupperna inom tolkningsläran, som utvecklats av rättsve-

tenskapen och Högsta domstolen, består av den objektiva och subjektiva tolkning-

en. 

 

Den ledande teorin inom avtalsrätten vid Lag (1915:218; AvtL) om avtal och 

andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område tillkomst var den så kallade 

tillitsteorin. Denna innebar att acceptantens befogade förväntan av anbudet skulle 

vara avgörande för avtalstolkningen. Det var således ett subjektivt inslag inbyggt i 

tolkningen. Rättsfall gällande avtalstvister har under det senaste decenniet visat att 

Högsta domstolen, i lejonparten av målen valt att understödja sina domar på en 

objektiv tolkning av avtalets lydelse. Tendensen från Högsta domstolen torde in-

nebära att mottagarens befogade förväntan har ersatts av förklaringsteorin.  

 

Förklaringsteorin innebär att, den mellan parterna visade, viljeförklaringen skall 

bedömas utifrån objektiva faktorer, på det sätt en neutral, förståndig person skulle 

tolkat den. Det sagda innebär att det som Högsta domstolen fäster extra vikt vid, 

om det inte finns någon gemensam partsvilja, är synbara omständigheter, som till 

exempel avtalets lydelse. 

 

Tolkningslärans huvudregel, enligt min uppfattning, torde innebära att avtalets 

lydelse tolkas utifrån ett allmänt språkbruk. Huvudregeln kan dock inte anses ha 

högst dignitet, utan frångås om en gemensam partsvilja kan urskiljas. Kan en 

gemensam partsvilja inte skönjas skall domstolen undersöka huruvida någondera 

parten insett eller måste ha insett att motparten tolkat avtalet annorlunda än 

han/hon gjort, en tolkning enligt den så kallade dolusregeln. Om så varit fallet 

binds den senare vid sin medkontrahents tolkning med mindre än att han/hon 

klargjort sin syn på avtalet. Enligt förklaringsteorin, hur en bonus pater familias 

skulle sett på de omständigheter som förelegat mellan de i avtalet förekommande 

personerna. För den händelse att dolusregeln kan användas i målet, slår även den-

na metod undan huvudregeln.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Varje person ingår under sina levnadsår tusentals av frivilliga avtal. Den främsta 

anledningen till att människor ingår avtal med varandra, är att de ser ett mervärde 

i uppgörelsen. Det finns en mängd olika situationer i det dagliga livet som leder 

till avtal, även om vi inte tänker på dem som avtalsförfaranden. För exempel, när 

vi handlar i en butik, använder kollektivtrafiken eller hänger in ytterkläder i garde-

roben på en nattklubb. Som nämnts är det oftast den ekonomiska aspekten som 

bestämmer om två individer väljer att ingå avtal eller inte. Det kan tänkas att en 

butik beräknar sitt försäljningspris utifrån butikshyran, inköpspriset, och löner. 

Utöver detta lägger butiken även på några kronor som blir en ren vinst på varan. 

Om en individ anser att priset är acceptabelt, det vill att priset på varan är lägre än 

i övriga butiker, och sedermera väljer att köpa varan, har ett mervärde skapats för 

båda parter.  

 

Avtalets funktion är dels att ange vilka som ingått överenskommelsen och dels att 

binda individerna till vad de kommit överens om. Uppgörelsen bildar således en 

rättslig relation mellan parterna, vilket innebär att det finns rättsliga sanktioner att 

använda mot en trilskande avtalspart.
1
Grundsatsen inom förmögenhetsrätten är att 

ingångna avtal så långt som möjligt skall upprätthållas, vilket uttrycks genom pac-

ta sunt servanda principen. Denna innebär att de personer som kommit överens 

om till exempel ett köp, har förbundit sig att fullfölja uppgörelsen.  Säljaren har 

lovat att leverera varan och köparen att betala för densamma. Uppstår en tvist 

mellan kontrahenterna kan någondera av dem vända sig till domstol för att få av-

talets innehåll tolkat. Vid tvistelösningen använder sig domstolen av vissa meto-

der, vilka dessa är kommer redovisas i kapitel fyra.  

 

Finns den omständighet som är tvistig inte reglerad i avtalet går den inte att lösa 

med hjälp av tolkning och får då lösas med hjälp av utfyllnad. När domstolen an-

vänder sig av utfyllnad har den möjlighet att använda sig av såväl dispositiva som 

tvingande bestämmelser. Mer om utfyllnad kommer att delges läsaren i kapitel 

fem. 

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsens avsikt är att utreda vilka metoder och regler som tillämpas av domsto-

larna vid avtalstvister. Vidare kommer arbetet klarlägga huruvida dessa metoder 

och regler har någon inbördes rangordning.  Uppsatsen kommer också utreda hu-

ruvida tolkningsreglerna alltid varit desamma, eller om en utveckling skett sedan 

tillkomsten av Lag (1915:218; AvtL) om avtal och andra rättshandlingar på för-

mögenhetsrättens område. Syftet kommer att uppnås genom besvarandet av föl-

jande frågor: 

 

                                                 
1
 Adlercreutz, A. & Mulder, J-B. Avtal: Lärobok i allmän avtalsrätt. 2009, s. 11f. 
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 Vilka olika metoder och regler finns att tillgå i svensk rätt för att lösa en 

avtalstvist? 

 Finns det någon hierarki mellan de befintliga tolkningsmetoder och regler 

som används? 

 Har tolkningen förändrats under tidens lopp? 

 

 

1.3  Metod och material 

 

Arbetets avsikt är, som redan uttryckts, att undersöka de olika tolkningsmetoder 

och regler som finns tillgängliga för svensk domstol, samt utreda deras inbördes 

förhållande. Den metod som används är en klassisk rättsdogmatisk metod, vilken 

tar utgångspunkt i att finna gällande rätt. Användandet av relevanta rättskällor är 

en förutsättning för att kunna fastställa och analysera gällande rätt. 

 

Materialet som brukas lämnar en bred och omfattande bild av den nordiska tolk-

ningsläran i allmänhet och den svenska i synnerhet. Fakta från relevant doktrin 

stärks av lagtext, förarbeten samt praxis från främst svenska domstolar. Genom att 

använda den rättsdogmatiska metoden förklaras även utvecklingen på rättsområ-

det. Utifrån en kort historisk sammanfattning kommer en bild av den nutida 

svenska tolkningsläran växa fram tillsammans med de faktorer som bidragit till 

utvecklingen.  

 

1.4  Disposition 

 

Uppsatsen inleds i kapitel två med en kort bakgrund till vad avtalstolkning inne-

bär, samt vilka verktyg som finns för domstolarna för att lösa avtalstvister. Däref-

ter redogörs i kapitlet mer ingående för avtalstolkningens grunder. Tredje kapitel 

innehåller en beskrivning av bevisbördan, samt vem som har ansvaret för att bevi-

sa att ett visst förhållande föreligger. Därefter följer i kapitel fyra en redogörelse 

för innehållet i de tolkningsmetoder och regler som domstolarna använder sig av i 

svensk rätt. Detta sker med hjälp av lagstiftning, praxis och doktrin. I kapitel fem 

lämnas en kort bakgrund till vad utfyllning innebär och vilka instrument som 

domstolarna har för att kunna fylla ut ett tvistigt avtal. Senare i kapitlet skildras 

avtalsutfyllnadens regler mer ingående. I sjätte kapitlet utreds huruvida det finns 

någon rangordning mellan de olika tolkningsmetoder och regler som redovisats. 

Detta görs till att börja med genom att se till vad som skrivs i doktrinen för att 

bringa klarhet i om rättsvetenskapens uppfattningar bekräftas i praxis. Kapitel sju 

rymmer en undersökning huruvida tolkningsläran förändrats sedan avtalslagens 

tillkomst, detta för att se om tolkningsmetodernas inbördes förhållande växlat med 

tiden, eller möjligen på grund av samhällsordningen. I kapitel åtta analyseras hu-

ruvida avtalstolkningen ändrats över tid, vilka metoder och regler som skall anses 

gällande rätt och hur de placeras i en hierarki till varandra. Kapitel nio rymmer 

slutsatsen, vilken kommer innehålla en konklusion på vad som diskuterats i analy-

sen. 
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1.5  Avgränsning 

 

Det område som undersöks är vidsträckt och behöver därför vissa inskränkningar. 

För att begränsa omfattningen av information har jag valt att fokusera på redan 

befintliga avtal, det innebär att jag utesluter information angående hur avtal upp-

står i möjligaste mån. Avtal av muntlig art har valts bort, eftersom det oftast rör 

sig om parternas ”ord mot ord” och att materialet från främst praxis är begränsat.  

Jag har i tillägg till detta dessutom valt att inte reflektera över en tolkning av stan-

dardavtal, detta på grund av att uppsatsens längd inte ger utrymme för det. Andra 

områden exempelvis ogiltighetsläran som även den kan tyckas relevant, har ex-

kluderats med motivering att den faller utanför ramen för det som undersöks. 

Uppsatsen avser att belysa på vilka olika sätt en domstol kan lösa en uppkommen 

tvist. Det sagda innebär att andra tolkningsförfaranden än domstolarnas har ute-

lämnats.  

 

 

2.  Avtalstolkning 

 

2.1  Allmänt 

 

Vid tolkning av avtalstvister försöker domstolen, i första hand reda ut om den 

tvistiga omständigheten varit uppe till diskussion mellan parterna. Vidare utreder 

domstolen huruvida någondera kontrahenten insett eller måste ha insett att den 

andre tolkat avtalet på ett annat sätt än han/hon själv gjort, Samt om denne i så-

dant fall underlåtit att delge motparten sin syn på innehållet. 

 

För att ingå ett villkorat avtal krävs att kontrahenterna är överens om en rättsver-

kan. Det innebär att det, för att ett avtalsvillkor skall föreligga, krävs att den tvis-

tiga omständigheten varit uppe i de inom uppgörelsens förekommande personers 

medvetande, samt att rättsföljden vid ett avtalsbrott avtalats.  

 

Om enbart det första kriteriet är uppnått föreligger inget avtalsvillkor utan som 

mest en omständighet som inte berikats med en rättsföljd. Ett exempel på en över-

enskommelse som inte berikats med en sådan, är ett avtal som konstaterar att en 

leverantör skall meddela återförsäljaren om en avtalad leveranstid inte kan hållas, 

samt meddela skälet till detta. Vad som gäller om leverantören bryter mot avtalet 

anges inte, alltså har det inte avtalats på vilket sätt framtida avtalsbrott skall regle-

ras. Det kan även vara så att parterna vid avtalsförhandlingen inte förutsett att en 

omständighet i uppgörelsen framledes skulle kunna bli tvistig, eller att de rent av 

valt att inte reglera avtalsförhållandet. En sådan omständighet kan i slutändan lö-

sas genom utfyllnadsregler.
2
  

 

Skulle däremot avtalsinnehållet både ge uttryck för hur den uppkomna situationen 

skall regleras, samt vad som sker om någon av de inblandade personerna bryter 

mot avtalet, så är båda kriterierna för ett avtalsvillkor uppfyllda. Förtydligat inne-

                                                 
2
 Fohlin, P. Avtalstolkning. 1989, s. 23. 
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bär detta, att om avtalsvillkoret och rättsverkningen uttrycks i avtalet så föreligger 

ett avtalsvillkor som reglerar en uppkommen tvist.
3
  

 

Med tolkning i andra hand menas att domstolen skall utreda om en omständighet 

som inte varit uppe för diskussion mellan parterna, men ändå har formulerats i 

avtalet och sammankopplats med en rättsföljd, innebär ett avtalsvillkor.  Ett ex-

empel på ett sådant förfarande är när en part undertecknat ett avtal utan att ha läst 

igenom det, eller när en konsument ingår ett köpeavtal med en näringsidkare som 

använder sig av ett standardavtal. 
4
 

 

Den svenska lagstiftningen innehåller inga lagregler om hur en domstol skall för-

fara för att lösa en avtalstvist. Av motiven till avtalslagen framgår att innebörden 

av en uttryckt vilja bestäms: 

 
”genom tolkning av förklaringen, varvid hänsyn naturligtvis bör tagas icke blott till dennas ordaly-

delse utan till samtliga omständigheter, som kunna vara av betydelse för ett riktigt bedömande av 

dess innebörd”.
5
 

 

Uttalandet ger inte någon klarare bild av vilken typ av förfarande som skall an-

vändas vid en avtalstvist. De bestämmelser som ändå finns, för avtalstolkning och 

utfyllning, har skapats och utvecklats genom rättspraxis, vilket betyder att det inte 

finns någon mall från lagstiftaren som skapar enhetliga och förutsägbara regler.
6
 

Den regelmässighet som ändå skapats av domstolarna bygger istället på framväx-

ten av olika tolkningsmetoder och regler. Dessa är dock inte lika förutsägbara som 

lagstiftade regler skulle varit. Även om metoder och regler hjälper domstolarna är 

tolkningen beroende av de speciella omständigheterna i det enskilda fallet. Det 

sagda innebär inte att domstolarna dömer efter eget skön, utan att den omfattning 

av metoder och regler som finns, ger stort utrymme för skillnader i domar, främst 

mellan underrätterna.  

 

3.  Bevisbördan 
 

 

Den grundläggande tesen inom civilrätten är att den person som hävdar att en 

omständighet föreligger även har att styrka densamma. Således skall en person 

som hävdar att ett avtal slutits med ett visst villkor bevisa detta. Bevisningen kan 

utföras genom att parten presenterar det skrivna avtalet, eller annan bevisning som 

styrker det påstådda villkorets existens för rätten. I de flesta fall läggs bevisbördan 

på den som har störst möjlighet att säkerställa eller förete bevisning för en viss 

omständighet.
7
  Om den person som ålagts bevisbördan kan presentera en av rät-

ten godtagbar bevisning innebär detta att medkontrahenten måste påvisa en brist i 

den anförda bevisningen, eller föra fram egen bevisning i saken. På detta sätt kan 

                                                 
3
 Ussing, H. Aftaler paa Formuerettens Omraade. 1945, s. 432.  

4
 Fohlin, P. Avtalstolkning. 1989, s. 18. 

5
 NJA II 1915 s. 251. 

6
 Adlercreutz, A. & Gorton, L. Avtalsrätt II. 2010, s. 14. 

7
 Hedwall, M. Tolkning av kommersiella avtal. 2004, s. 112f. 
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bevisbördan växla mellan kontrahenterna. En omvänd bevisbörda kan i undan-

tagsfall också användas av domstolarna, detta brukar i skadeståndssammanhang 

kallas presumtionsansvar och används till exempel i samband med förvaring av 

någon annans egendom. Presumtionsansvaret används på grund av att det vanligt-

vis är enklare för besittaren att utreda och bevisa vad som orsakat exempelvis en 

skada.
8
 

 
Exempel 1 

En leverantör av hemgjord svartvinbärsdricka, Adam, kommer överens med en butiksinnehavare, 

Beata, om att leverera 1000 liter svartvinbärsdricka vilket också nedtecknas i ett avtal. Senare 

anser butiken att avtalet ändrats, genom en muntlig överenskommelse, till att enbart gälla 800 liter.  

 

Om leverantören bestrider att en ändring av det ursprungliga avtalet skett, så lig-

ger bevisbördan för detta hos butiksinnehavaren. Huvudregeln inom avtalsrätten 

är att den som påstår att en ändring av ett ursprungligt avtal har skett även har 

bevisbördan för detta. Om butiksinnehavaren kan bevisa sin version, genom en 

annan person som funnits närvarande vid den muntliga ändringen som bekräftar 

hennes version, så bollas bevisbördan över till leverantören som ska påvisa att det 

inte föreligger någon ändring.
9
  

 

Slutsatsen styrks genom fem avgöranden från Högsta domstolen, dessa är tagna 

från tre olika rättsområden, för att visa på hur domstolarna väljer att placera be-

visbördan mellan två parter i en rättegång. 

 
NJA 1951 s. 1 

En Byggnadsfirma (A) hade uppfört ett byggnadshus åt en privatperson (B) till en kostnad av 

19454 kr, av denna fordran hade B endast betalat 14576 kr. På grund av detta stämde A in en B vid 

domstol och yrkade att den senare skulle förpliktas att till A utge återstående betalning. B bestred 

talan och genmälde att parterna kommit överens om ett fast pris för uppdraget, B bekräftade dock 

att han hade en skuld till A på grund av uppdraget, men att skulden enbart var 864 kr. A bestred att 

huset hade uppförts mot ett fast pris. I målet slog Högsta domstolen fast att en entreprenör hade 

bevisbördan för ett påstående om att fast pris inte överenskommits.  

 

I domskälen angavs inte varför domstolen kommit fram till denna slutsats. Rätts-

fallet kom dock att kommenteras i de senare avgörandena från HD, som följer 

nedan. 
 

NJA 2001 s. 177 

Ett byggföretag hade kommit överens med en elinstallatör om att utföra vissa installationsarbeten. 

Efter att arbetet slutbesiktats erhöll installatören betalning från byggföretaget. Betalningen var 

dock inte i paritet med vad som installatören ansåg skäligt. Han stämde därför in byggföretaget vid 

domstol och krävde att det skulle åläggas att betala återstoden av hans fordran. Byggföretaget 

bestred kravet och hävdade att företagen kommit överens om ett fast pris. Frågan kom att gälla 

vem som hade bevisbördan för avtalsinnehållet. I domskälen konstaterade HD att rätten i avgöran-

det från 1951, i vilket det framgått att entreprenören haft bevisbördan för ett påstående om att fast 

pris inte avtalats, torde lutat sig mot den tidigare köplagen från 1905. Rättspraxis från den tidigare 

köplagen innebar, att en säljare alltid var skyldig att bevisa att visst pris inte överenskommits. 

Avgörandet i målet från 1951 hade enligt domstolen även kritiserats i doktrinen. Den nya, Köplag 

(1990:931; KöpL) innehöll enligt domstolen huvudregeln, att den part som påstått att ett visst 

avtal, angående pris eller andra beräkningsgrunder förelegat, även haft bevisbördan för detsamma. 

 

 

  

                                                 
8
 Se NJA 1999 s. 197. 

9
 Adlercreutz, A. & Gorton, L. Avtalsrätt II. 2010, s. 33. 
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NJA 2005 s. 205 

En konsument hade träffat avtal med en hantverkare, vilken skulle utföra vissa ombyggnadsarbe-

ten på ett bostadshus. För detta hade konsumenten erlagt en summa pengar i förskott. En tid efter 

uppdraget slutförts stämde näringsidkaren in konsumenten på grund av att den senare inte betalat 

hela summan för arbetet. Konsumenten bestred detta och menade att  parterna kommit överens om 

ett fast pris för arbetet, vilket innebar att det skulle rymmas under det pris som överenskommits 

vid avtalets ingående. Målet kom att gälla vem som hade bevisbördan för innehållet i avtalet. 

Domstolen noterade, att även om rättsfallet från 2001 frångått bevisbördan som den gällde 1951, 

så var det senare målet en tvist mellan två näringsidkare. Det kunde inte anses ge svar på hur ett 

förhållande som rör en näringsidkare och en konsument skulle avgöras. Vidare konstaterade dom-

stolen att den rättsgrundsats som slagits fast i och med 1951 års avgörande kommit att kritiseras i 

doktrinen. Det torde vara betydligt mer komplicerat för en part att påvisa att en viss överenskom-

melse inte har ingåtts, än det skulle vara för motparten att visa att så vore fallet. Domstolen slog 

således fast att den som påstår att en omständighet inträffat även har att bevisa detta.  

 

De ovan nämnda rättsfallen visar att när en omständighet om vilket pris eller be-

räkningsgrund avtalet innefattar, den part som påstår att en omständighet avtalats 

även har att påvisa detta. 

 
NJA 2006 s. 638 

Ett landsting hade mottagit ett dokument av en läkare, benämnt slutlig överenskommelse, för un-

derskrift, men inte hört av sig utan oskäligt uppehåll. Tvisten kom att gälla huruvida ett avtal 

kommit till stånd eller inte. Högsta domstolen klargjorde att, huvudregeln är att den som påstår att 

ett avtal föreligger även har bevisbördan för detta. Det kan dock finnas tillfällen då bevisbördan 

kastas om till motparten. Till stöd för detta påstående hänvisade domstolen till professor Adler-

creutz. I målet ansåg såväl underrätterna som HD att läkaren gjort det antagligt, genom både skrift-

lig bevisning och ett vittnesmål, att ett avtal förelegat. Läkarens bevisning kunde inte motbevisas 

från landstinget sida, vilket innebar att tingsrätten, hovrätten och sedermera Högsta domstolen 

konstaterade att ett avtal mellan parterna existerat. 

 

Rättsfallet pekar på det faktum, att om en part gjort det antagligt att ett avtal före-

ligger så kommer det an på motparten att påvisa brister i det framförda materialet, 

eller frambringa egen bevisning som avfärdar den andra partens påstående. 
 

NJA 2009 s. 64 

G (Gäldenären) hade lånat pengar till affärer av B (Borgenären). Avtalet upprättades genom ett 

skuldebrev, G ålade sig att betala 300 000 kr, till B senast en månad efter anfordran. B stämde en 

tid senare in G vid domstol och yrkade att domstolen skulle ålägga G att till B utge 300 000 jämte 

ränta på grund av att denna inte reglerat sin skuld vid anfordran. G bestred käromålet och invände 

att skulden redan var reglerad. B genmälde att det var riktigt att en betalning kommit B tillhanda, 

men att den summan avsåg en annan skuld. G bestred av det skulle förekommit en annan fordran 

mot honom. Frågan kom att gälla vem som haft bevisbördan för de åberopade omständigheterna. 

Högsta domstolen konstaterade att om en fordran är tvistig skall bevisbördan läggas på borgenären 

att styrka förhållandets existens. Detta på grund av att borgenären haft betydligt enklare, än mot-

parten, att säkerställa bevisning. Vidare ansåg HD att om bevisbördan lagts på gäldenären, denna 

skulle tvingas att företa bevisning för att en åberopad omständighet inte existerat. 

 

Jag anser att de refererade rättsfallen styrker att huvudregeln är, att bevisbördan 

läggs på den part som påstår att en omständighet föreligger. Utvecklingen i praxis 

har inneburit, vilket även konstaterats av Högsta domstolen, att den som har enk-

last att förelägga bevisning för ett sakförhållande, även skall anses ha bevisbördan 

för detsamma. Detta oberoende på om parterna är näringsidkare eller konsumen-

ter.  
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4.  Tolkningsmetoder 
 

 

När det uppstår oenighet om vad innehållet i ett avtal inneburit, är det viktigt att 

det finns vedertagna metoder och regler för att lösa tvisten. Sådana metoder och 

regler skall tolka vad som uttrycks i avtalet, vad de inblandande avsett, samt hur 

kontrahenterna agerat vid avtalets ingående. När en tolkning företas är det således 

av stor vikt att bestämma vilka sakförhållanden som påverkar innehållet.
10

 De två 

huvudgrupperna inom avtalstolkningen, som utvecklats av doktrin och praxis, 

består av objektiv och subjektiv tolkning. En närmare presentation av tolknings-

metoderna företas nedan.
11

  

 

4.1  Partsrelaterad tolkning 

 

Det är viktigt att skilja mellan objektiv och subjektiv tolkning. Kännetecknande 

vid subjektiv tolkning är att domstolen försöker klargöra om det funnits en 

gemensam vilja mellan de i avtalet förekommande personerna. Om det inte går att 

bryta ut en gemensam partsvilja får domstolen se till synbara omständigheter som 

kunnat innebära att den ena personen insett eller måste ha insett, medkontrahen-

tens uppfattning om innehållet. Insett eller måste ha insett innebär att någon varit 

helt förvissad, eller haft klart för sig att sannolikheten att motparten haft en annan 

tolkning av avtalet varit nästintill 100 procent. När det utreds huruvida det funnits 

omständigheter som gjort att endera parten insett, måste ha insett eller rent av 

borde ha insett, det senare begreppet ger uttryck för huruvida en person i liknande 

situation haft anledning att misstänka, att motparten tolkat avtalet på ett annat sätt 

talas det i doktrinen om att tolkningen sker utifrån en dolus eller culparegel.
12

 

 

 

4.1.1  Gemensam partsavsikt 

 

Har två personer kommit överens om ett samarbetsavtal och beslutat att reglera en 

viss omständighet på ett sätt som båda är tillfreds med, har den omständigheten 

reglerats i överensstämmande med den gemensamma partsviljan. För köpeavtal 

mellan näringsidkare, eller två privatpersoner, framgår av 3 § Köplag 

(1990:931;KöpL) att lagens bestämmelser endast skall tillämpas om inte annat 

följer av avtalet, handelsbruk eller sedvana.  Detta utlåtande i lagtexten torde peka 

på att den gemensamma partsviljan har en hög juridisk legitimitet och att förmö-

genhetsrätten lutar sig mot privatautonomins princip, vilket innebär att parterna i 

ett avtalsförhållande själva förfogar över avtalet.
13

 

 

 

 

                                                 
10

 Adlercreutz, A. & Gorton, L. Avtalsrätt II. 2010, s. 15. 
11

 Se även NJA 1990 s. 24.  
12

 Svensson, O. Tolkning och bristande finhet. I: Avtalslagen 90 år: aktuell nordisk rättspraxis. 

2005, s. 461.  
13

 Ramberg, J. & Ramberg, C. Allmän avtalsrätt. 2010, s. 30. 
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Exempel 2 

Låt oss återgå till våra vänner, Adam och Beata. Om Adam i sitt anbud till Beata råkat skriva 1000 

liter svartvinbärslikör istället för den, mellan parterna, sedvanliga läskedrycken som han egentli-

gen menat. Beata, som genom sina tidigare affärer med Adam, inser att han menar läskedrycken 

bryr sig inte om att anmärka på ordvalet i avtalet utan tackar enbart kort ”ja” med tanken på att 

svartvinbärsdricka kommer levereras.  

 

Frågan är nu, har Beata förbundit sig ett avtal gällande likör eller läskedryck? Den 

gemensamma partsavsikten medför att ett avtal gällande svartvinbärsdricka kom-

mit till stånd mellan parterna. Om istället Beata tyckt det var oväsentligt huruvida 

Adam tänkte leverera likör eller läskedryck torde avtalsinnehållet bindas vid 

läskedryck på grund av att den gemensamma partsavsikten gällt läskedrycken, det 

vill säga Adam avsåg att leverera läskedryck och för Beata var det likgiltigt om 

han levererade likör eller läskedryck. Den minsta gemensamma nämnaren i det 

här fallet blir läskedryck.
14

 

 

Eftersom det inom svenska domstolar gäller fri bevisföring, kan alla sakförhållan-

den som tyder på en gemensam partsavsikt vara av betydelse. Vad som gällt under 

tidigare avtalsförhållanden eller hur parterna uppträtt efter avtalsslutet kan således 

vara av intresse för domstolen. I exempel 2, torde en likgiltighet från Beatas sida, 

när hon blivit medveten om att hon mottagit läskedryck istället för det skrivna 

avtalets likör, kunna sägas utgöra bevisning för att det förelegat en gemensam 

partsvilja om att läskedryck skulle levereras. Samtidigt är det viktigt att konstatera 

att en part endast kan bindas vid ett förhållande som denne känt till. Det är således 

enbart uppträdandet och likgiltigheten inför de omständigheter som han eller hon 

vetat om som kan utgöra bevisvärde för att han/hon haft en viss uppfattning om 

avtalets innehåll.
 15 

 

 

4.1.2  Dolusregeln 

 

När en part insett eller måste ha insett att medkontrahenten tolkat avtalets innehåll 

på ett annat sätt än vad han/hon gjort, bör han/hon delge motparten detta. Även 

om medkontrahentens antagande varken stötts av avtalstexten eller av andra om-

ständigheter så tolkas överenskommelsen ändå till nackdel för den part som insett 

eller måste ha insett att motparten tolkat avtalet annorlunda än han/hon själv. Det-

ta tolkas analogt från 6 § 2 st. avtalslagen, regeln om oren accept.
16

 

 

Som tidigare uttryckts finns det begränsade möjligheter att hitta ledtrådar angåen-

de avtalstolkning i lagstiftningen. Ovanstående paragraf är dock ett undantag från 

detta, låt vara att den handlar om avtals ingående och giltighet. I paragrafen ut-

trycks huruvida parternas uppfattningar om en överenskommelse får till följd att 

ett bindande avtal kommit till stånd eller inte.
17

  

 

                                                 
14

 Adlercreutz, A. & Gorton, L. Avtalsrätt II. 2010, s. 58f. 
15

 Fohlin, P. Avtalstolkning. 1989, s. 36ff.  
16

Samuelsson, J. Tolkning och utfyllning: undersökningar kring ett förmögenhetsrättsteoretiskt 

tema. 2008, s. 604. 
17

 Lehrberg, B. Avtalstolkning. 2006, s. 44f. 
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Uppsatsen handlar dock inte om avtals ingående, så varför skulle denna paragraf 

vara av intresse? Jo, därför att regeln i 6 § 2 st. AvtL torde få en vidsträckt bety-

delse på situationer som rör parternas viljor med ett avtal, och på så vis även gå att 

använda analogt på avtalsvillkor som sträcker sig utanför paragrafen.  Ett exempel 

på en sådan situation är när anbudsgivaren misstagit sig på vad han erbjudit mot-

parten, eller att acceptanten misstagit sig både på anbudet såväl som på sin egen 

accept, dessa förhållanden regleras inte i paragrafen. Även inom doktrinen är åsik-

ten den att det inte finns något som visar på att paragrafen skall tolkas restriktivt 

efter textinnehållet, och att skiljaktig innebörd i parternas viljeförklaringar således 

kan avgöras analogt utifrån paragrafen.
18

Det torde därför vara vanligt att domsto-

larna väljer att anse, att en part som känner till medkontrahentens villfarelse utan 

att redogöra för sin skiljaktiga mening är bunden vid medkontrahentens uppfatt-

ning om avtalsinnehållet.
19

 För att ge innehållet en klarare innebörd skall jag för-

söka konkretisera det uttryckta: 

 
Exempel 3 

Låt oss anta att Adam i sitt anbud, angående ett erbjudande för Beata att köpa ett visst antal liter 

svartvinbärsdricka, istället skrivit svartvinbärslikör. Förutom detta är avtalstexten helt klar och det 

är otvetydigt att likör erbjuds. Beata svarar liksom tidigare med en blank accept. Innebär detta att 

ett avtal om svartvinbärslikör upprättats?  

 

Här får domstolen reda ut om Beata genom tidigare avtal mellan kontrahenterna, 

muntliga diskussioner som föregått avtalet, eller andra omständigheter känt till 

vad Adam velat försälja. För det fallet att det varit olagligt att framställa egen li-

kör till försäljning och att Beata vetat om att Adam varit en rättskaffens man, samt 

att tidigare avtal mellan parterna alltid inneburit leverans av läskedryck torde vara 

omständigheter som fått till följd att Beata insett eller måste ha insett att Adam 

syftat på svartvinbärsdricka i sitt anbud. När hon då svarat med en blank accept 

binder hon sig vid att köpa svartvinbärsdricka av Adam. Även om Beata velat 

köpa likör och det objektiva avtalsinnehållet styrkt hennes uppfattning, binds hon 

till att köpa läskedryck. Anledningen till detta är att hon vetat eller måste ha vetat 

att Adams uppfattning varit att, i strid med avtalstexten, leverera svartvinbärs-

dricka. För Adams del skulle avtalet även kunna förklaras ogiltigt med hänvisning 

till 32 § 1 st. avtalslagen, ett så kallat förklaringsmisstag, om Beata varit i ond 

tro.
20

 Utifrån ett tolkningsperspektiv kan detta även uttryckas så att Beata, genom 

att inte uppmärksamma Adam på hennes uppfattning om avtalets innehåll, med en 

analogi från 6 § 2 st. avtalslagen förbundit sig till en leverans om svartvinbärs-

dricka.
21

Om hon däremot varit i god tro angående anbudet binds Adam till att 

leverera likör, en tolkning som görs utifrån ett motsatsslut från 32 § 1st. avtalsla-

gen. 

 

4.1.3  Culparegeln 

 

Om den ena parten och enbart denna borde ha insett den andre kontrahentens upp-

fattning angående avtalet, binds han vid denna åsikt om han inte uttrycker sin 

egna motsatta åsikt för den andre i avtalet förekommande personen. Regeln avser 

                                                 
18

 Adlercreutz, A. & Gorton, L. Avtalsrätt II. 2010, s. 132. 
19

 Lehrberg, B. Avtalstolkning. 2006, s. 44f. 
20

 Karlgren, H. Avtalsrättsliga spörsmål. 1954, s. 161. 
21

 Adlercreutz, A. & Gorton, L. Avtalsrätt II. 2010, s. 134. 
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i högsta grad vilket tillvägagångssätt som bör beaktas innan en uppgörelse ingås. 

Det finns dock en inskränkning i hur metoden kan användas. Om ingen av parter-

na kan lastas för missförståndet, som medfört att den tvistiga situationen uppstått 

finns ingen lösning att finna med culparegeln. 
22

  

 

Huruvida culparegeln skall ses som en tolkningsmetod eller enbart en hjälpregel 

är rättsvetenskapen oense om. Adlercreutz & Gorton menar att, för de fall avtals-

parternas viljeförklaringar klart uttrycker att de tolkat avtalet på skilda sätt, det är 

viktigt att avgöra hur omständigheterna som är tvistiga skall avgöras. Domstolen 

har således att avgöra om det finns någon av de inblandade personerna som har en 

större skuld till att det föreligger en tvist om avtalsinnehållet, särskilt om ena kon-

trahenten insett eller borde ha insett att den andra parten tolkade avtalsinnehållet 

på ett annat sätt än han/hon själv gjort. Den som haft störst möjlighet att undanrö-

ja de tvistiga uppfattningarna får acceptera att medkontrahentens tolkning av avta-

let läggs till grund för överenskommelsen, om han inte påtalat sin syn på innehål-

let för motparten.
23

 Om båda parter anses ha del i skulden till den uppkomna tvis-

ten kan det tänkas att avtalet jämkas utifrån parternas ansvar för den uppkomna 

situationen. 

 

Fohlin menar att rekvisitet i culparegeln borde ha insett är objektivt till skillnad 

från dolusregelns måste ha insett, vilket är subjektivt. Culparegeln utgår enligt 

Fohlin alltså inte från att omständigheten varit möjlig att fastställa genom den 

kunskap ena parten haft om sakförhållanden runt avtalet. Utan det handlar istället 

om att fastställa ifall det med beaktande av situationen varit oaktsamt av någonde-

ra parten att inte skaffat sig kunskap om den andres uppfattning. Fohlin anser med 

andra ord det vara en metod för att fastställa vilka krav domstolarna kan komma 

att ställa på parterna vid en tvistig situation. Han menar vidare att det inte går att 

uppge vilken grad av undersökning parterna är skyldiga att företa för varandras 

uppfattningar. För att beskriva hur praxis betraktar culparegeln hänvisas till två 

rättsfall, som refereras nedan. Dessa visar på skillnaden i grad mellan måste ha 

insett i dolusregeln till att det kunde funnits en risk att motparten uppfattat avtals-

innehållet på ett annat sätt.
24

  

 
NJA 1957 s. 69 

Tvist huruvida ett avtal om stormskadad skog på fäbodsskifte omfattade båda de fäbodsskiftena 

som säljaren ägde, vilket köparen menat. Eller enbart det ena, vilket säljaren ansett. Högsta dom-

stolen konstaterade i sina domskäl att det i målet inte visats att säljaren insett att köparen lagt en 

annan innebörd i avtalsinnehållet och att det med hänsyn till omständigheterna runt avtalets upp-

komst inte kunde klandras säljaren att han inte uppmärksammat hur köparen uppfattat avtalet, 

således var han inte ensam ansvarig till missförståndet. 

 

Fohlin hänvisar dock till dissidenten Söderlunds uppfattning om avtalet, vilken 

ansåg att: 

 
 ”Per Olof P., som efter Alfred O:s anbud i allt fall haft visst rådrum för köpets avslutande, borde 

hava förstått, att bristande överensstämmelse i uppfattningen av avtalet sålunda kunde föreligga 

mellan parterna.” 

 

                                                 
22

 Se Schmidt, F. i SvJT 1959 s. 497 ff., samt i SvJT 1960 s. 420 ff. 
23

 Adlercreutz, A. & Gorton, L. Avtalsrätt II. 2010, s. 129. 
24

 Fohlin, P. Avtalstolkning. 1989, s. 88. 
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Söderlund menade att säljaren (Per Olof P) varit i ond tro gällande hur köparen 

(Alfred) sett på avtalsinnehållet. Säljaren borde ha insett att köparen antagit att 

han skulle få köpa båda skiftena och således haft en skyldighet att upplysa denne 

om att så inte varit fallet. När säljaren inte gjort det ansåg Söderlund att avtalet 

skulle fastställas till köparens åsikt.  

 

Det är förståligt att Fohlin hänvisar till dissidenten för att visa på att culparegeln 

används i svensk rätt. En hänvisning till rättsfallet och domskälen, hade även det 

visat på culparegelns betydelse, även om den inte ansågs tillämplig av majoriteten 

i målet, så finns det skäl till att betrakta culparegeln som gällande rätt, vare sig 

den skall ses som en tolkningsmetod eller hjälpregel. 

 
NJA 1986 s. 596 

Målet gällde en tvist mellan en konsument och en näringsidkare. Konsumenten hade köpt ett mon-

teringsfärdigt hus av en försäljare, där den senare hade verkat som en typ av mellanman mellan 

konsumenten och trävaruföretaget. Parterna var oense huruvida avtalet omfattat montering, eller 

om detta skulle tillkommit utöver priset. Högsta domstolen konstaterade att vid de fall en försäljare 

verkar som en mellanhand mellan näringsidkare och konsument, med uppgift att vidarebefordra 

anbuden till näringsidkaren, utgångspunkten var att det som försäljaren insett eller borde ha insett 

att konsumenten menat rörande avtalets innehåll överförts på näringsidkaren. Konsumenten hade 

begärt ett totalpris för huset, inkluderat slutmontering. För det fallet att det leveransavtal som upp-

rättades mellan parterna inte innehöll slutmontering, borde försäljaren insett risken för att konsu-

menten var av annan uppfattning, hade således ansvaret legat på försäljaren att klargöra detta. 

 

Rättsfallet är ett bevis på hur culparegeln kan användas. HD fastställde med beak-

tande av situationen, att det varit oaktsamt av försäljaren att inte skaffat sig kun-

skap om konsumentens uppfattning, och därvid bands vid konsumentens syn på 

avtalets innehåll. 

 

Det är väl långsökt att anse att en part skall bindas vid sin motparts uppfattning 

om ett avtalsinnehåll bara för att han/hon borde vetat hur medkontrahenten ansett 

att avtalet skulle tolkas anser Lehrberg. Det torde istället vara lämpligare att an-

vända culparegeln som en av flera hjälpregler, vilka kan ge domstolen ledtrådar i 

målet. Det bör dock inte uteslutas att culparegeln får en mer oberoende innebörd 

vid specifika situationer, men den skall inte tolkas som en etablerad tolkningsme-

tod. Det finns stora förbehåll för att rättsligt binda någon vid ett avtalsinnehåll 

som inte finns uttryckt i avtalet, bara på det skälet att han/hon borde insett att 

motparten kunde haft en annan uppfattning om avtalet.
25

 

 

Inom finsk förmögenhetsrätt, vilken i mångt och mycket påminner om den svens-

ka, har en lojalitetsprincip utvecklats. Ett rättsfall som visar på dess tillämpning 

är:  

 
FKKO 1993:130 

Staden Hangö hade ingått ett avtal med två byggföretag, angående uppförande av en djuphamn. 

Under förhandlingarna ändrade staden villkoren i avtalet, från att kajernas utsida skulle utgjorts av 

gummi bestämde staden att utsidan istället skulle beläggas med träpanel. Byggföretagen ansåg att 

träpanelen inte skulle klara påfrestningen den skulle utsättas för, men meddelade inte officiellt 

staden detta. Efter att hamnen tagits i bruk visade det sig att träpanelen inte klarade belastningen 

och hamnen skadades. Parterna hamnade på grund av detta inför domstol. Finska Högsta domsto-

len konstaterade att det ålegat byggföretagen att klargöra konsekvenserna av ett materialbyte, när 

så inte skett hade företagen brustit i lojalitet mot staden och kunde således inte undgå ansvar. 

                                                 
25

 Lehrberg, B. Avtalstolkning. 2006, s. 53f. 
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Den finska lojalitetsprincipen verkar vid en första anblick överensstämma med 

den svenska culparegeln. Inom den finska doktrinen anses att principen ger ut-

tryck för att avtalet är en form och resurs för samarbetet mellan parterna. Samar-

betets grund består av hänsyn och tilltro.
26

 I Finland klassas lojalitetsprincipen 

som en hjälpregel vid avtalstolkning.
27

 Även inom svensk doktrin är den härskan-

de synen att culparegeln skall ses som en hjälpregel, vilken kan leda domstolen i 

rätt riktning vid en tvistelösning. Jag delar doktrinens syn, att ge culparegeln ett 

större inflytande än som hjälpregel vid tolkningen, skulle innebära en fara för för-

utsägbarheten.  

 

4.2  Objektiv tolkning 

 

Det har i praktiken visat sig svårt att använda sig av subjektiv tolkning. Domsto-

larna väljer oftast att istället använda sig av avtalstexten för att lösa tvisterna. An-

ledningen till det är att det i flertalet fall är svårt att slå fast någon gemensam 

partsvilja, eller att någondera parten kan visa på att dolusregeln bör användas. Den 

objektiva tolkningen bygger inte enbart på uttryckens rent språkliga betydelse 

utan hänsyn tas till en rad olika omständigheter. Bland de metoder som finns inom 

den objektiva tolkningen finns branschorienterad, samhällsorienterad, systemori-

enterad samt skälighetsorienterad tolkning.
28

 

 

 

4.2.1  Språklig tolkning 

 

När ingen gemensam partsvilja föreligger, eller att det inte kunnat påvisas vad 

parterna insett eller måste ha insett om sin medkontrahents avsikt, kan avtalet tol-

kas utifrån ordalydelsen. Det torde finnas en uppfattning hos parterna att det som 

reglerats genom ordalydelsen är det väsentligaste i avtalet. Vid sådana tillfällen 

måste det klargöras vad parterna formulerat som avtalsinnehåll. Huvudregeln är 

att man gör en objektiv tolkning av avtalsinnehållet och att kontrahenterna binds 

vid den. Det finns dock ingen tillgänglig mall för vilken betydelse vissa begrepp 

eller ord skall ges. Är det däremot så att avtalet innehåller ett tryckt avtalsvillkor 

som kompletterats med en skriven text, får det till följd att det skrivna har företrä-

de framför det tryckta vid en tvist.  

 

Även vid de fall då ett begrepp har en klar vedertagen betydelse är det ändå den 

förklaring som parterna har syftat på vid användandet som är den gällande.
29

 Med 

språklig tolkning menas att domstolen ser på hur en i allmänhet förnuftig individ, 

enligt allmänt språkbruk, skulle tolka det lingvistiska innehållet.
30

 Ett rättsfall som 

berör detta är:  

                                                 
26

 Taxell, L-E. Avtalsrätt: bakgrund, sammanfattning, utblick. 1997, s. 66. 
27

 Nystén-Haarala. Tolkning och bristande finhet. I: Avtalslagen 90 år: aktuell nordisk rättspraxis. 

2005, s. 439. 
28

 Svensson, O. Tolkning och bristande finhet. I: Avtalslagen 90 år: aktuell nordisk rättspraxis. 

2005, s. 462. 
29

 Hedwall, M. Tolkning av kommersiella avtal. 2004, s. 68. 
30

 Lehrberg, B. Avtalstolkning. 2006, s. 83f. 
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NJA 1988 s. 408 

M.E. hade parkerat sin bil och sedan bistått en kamrat med hjälp att förflytta dennes musikutrust-

ning från bilen till hemmet. Under tiden lämnade M.E. kvar sin egen musikutrustning i bilen, som 

låstes. Bilen lämnades obevakad mellan 15-20 minuter. När han återkom hade bilen utsatts för ett 

inbrott och hans musikutrustning stulits. I försäkringsvillkoret stod att läsa att stöldbegärlig egen-

dom inte ersätts om den ”lämnats kvar” i bilen. Tvisten kom att gälla vilken innebörd termen 

”lämnats kvar” skulle ges rent tidsmässigt. Högsta domstolen konstaterade att ordet i detta sam-

manhang kan anses otydligt och att det med hänsyn till att det var fråga om en konsumentförsäk-

ring ålegat bolaget att bokstavligen ange i försäkringsvillkoren att stöldbegärlig egendom som 

lämnats utan uppsikt, även för en kortare stund, inte kommer ersättas. 

 

Rättsfallet visar hur svårt det är att tillämpa enbart formuleringen i ett avtal för att 

fastställa vilken innebörd en viss term skall ha. Det kan då krävas stöd från andra 

metoder för att exakt kunna fastställa innebörden av avtalsinnehållet.  
 

 

4.2.2  Avtalets kontext 
 

Det är svårt att förstå innebörden av en klausul som skilts från det sammanhang 

den härrör från. Den systeminriktade tolkningsmetoden innebär således att en av-

talsklausul bör tolkas tillsammans med resterande delar av avtalet. Oftast uttryck-

er Högsta domstolen i domskälen, att ett avtal skall tolkas som en sammanhäng-

ande enhet, med det menas att klausulen skall tolkas tillsammans med det övriga 

avtalet.
31

  

 

Förfarandet kan även användas när ett avtal är organiserat mot ett annat system, 

till exempel ett standardavtal. För de fall någon del av innehållet ter sig oklart får 

det tolkas i ljuset av standardavtalet, om inte omständigheterna runt avtalet pekar 

på något annat. Om parterna tidigare har ingått avtal med varandra kan domstolen 

tolka klausulen mot tidigare avtal för att se om sedvanan mellan parterna kan leda 

domstolen till en lösning.  

 

Det är vanligt att det  inom internationella avtal finns en referensklausul som hän-

visar till tidigare avtal parterna emellan, eller i vissa fall till rena standardavtal. 

Skälet till detta torde vara att det i en internationell jämförelse sällan finns, såsom 

i svensk rätt, dispositiva rättsregler att luta avtalet mot. För att internationella avtal 

skall omfatta allt som eftersträvas måste alla tänkbara omständigheter regleras i 

det individuella avtalet, vilket kan vara en praktiskt taget omöjlig uppgift. För att 

lösa det på ett mindre betungande sätt kan istället en avtalsklausul hänvisa till ett 

redan befintligt standardavtal som parterna känner till.
32

 

 
NJA 1992 s. 403 

Klemeko (K) tecknade ett återförsäljaravtal med Jernmanufaktur (J) gällande en produkt som an-

vändes inom byggsektorn. Avtalet innebar att J fick en ensamrätt till K:s produkter med förutsätt-

ningen att J skulle beställa en minimikvot av produkten varje år. Tvist uppstod senare huruvida J 

kunde anses lämnat en skadeståndsgrundad garanti angående minimikvoten. Högsta domstolen 

konstaterade att ett avtal bör tolkas som en sammansatt enhet, för att tolka en klausul bör man 

därför söka svaret på tvisten genom en jämförelse med övriga stadganden i avtalet. Genom att se 

till den enskilda klausulen kunde det finns en berättigad uppfattning från K:s sida om att en garanti 
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utfästs. En jämförelse med övriga klausuler i avtalet innebar enligt HD att en garanti ej utfästs utan 

enbart att K kunde säga upp avtalet om J inte förvärvat den stadgade minimikvoten. 

 

Rättsfallet visar att oklara avtalsklausuler kan lösas genom att domstolen tolkar 

avtalet som en helhet och inte bryter ut den omtvistade klausulen ur sitt samman-

hang. En systemorienterad metod i rättsfallet förordades även av hovrättsdissiden-

ten Eriksson. Denne menade att klausulen tolkad enligt formuleringen och lyft ur 

sitt sammanhang kunde ses som en utfästelse från J:s sida, att anskaffa en viss 

skadeståndsgrundad minimikvot vart år. Den omtvistade klausulen måste icke 

desto mindre bedömas utifrån vad avtalet i övrigt uttryckt. Jämförelsen med den 

övriga avtalstexten ansåg Eriksson hindrat klausulen från att tolkas som en ska-

deståndsgrundad garanti. Dissidentens förslag till domslut, är enligt min mening, 

en målande beskrivning för hur den systemorienterade metoden bör användas vid 

oklara avtal.  

 

 

4.2.3  Speciellt språkbruk  

 

Om två kontrahenter som verkar inom samma bransch, exempelvis byggindustrin, 

tvistar om ett uttryck i ett avtal bör det tolkas enligt branschens speciella språk-

bruk. Om däremot enbart den ena avtalsparten är verksam inom byggbranschen 

skall ett allmänt språkbruk användas för att tolka avtalet.
 33

  

 
NJA 1987 s. 835  

En uppfödare (Vision) av minkar hade vänt sig till en leverantör (Kvarnbolaget) för att köpa mink-

foder. Fodret som levererades var inte tjänligt som minkföda, vilket innebar att en stor del av dju-

ren avled. Genom dom av Göta Hovrätt förpliktades Kvarnbolaget, för att förfarit vårdslöst, utge 

skadestånd till Vision. Kvarnbolaget hade en ansvarsförsäkring hos ett försäkringsbolag (Skandia), 

i försäkringen fanns ett undantag för ersättning om skada uppkommit ”till följd av oriktiga utfäs-

telser angående levererad egendoms lämplighet för visst ändamål”. Kvarnbolaget, som försatts i 

konkurs, överlät senare till Vision sin rätt till kompensation från ansvarsförsäkringen. Försäk-

ringsbolaget ansåg emellertid att leverantören utfäst att fodret varit lämpligt till minkföda genom 

att leverera det, en utfästelse som visat sig vara oriktig. För att ha rätt till ersättning i sådana situa-

tioner skulle krävts att leverantören haft en produktansvarsförsäkring, vilket Kvarnbolaget inte 

hade. Vision väckte talan mot Skandia och yrkade att Skandia skulle åläggas att utge ersättning för 

den uppkomna skadan. Tvisten rörde huruvida leveransen kunde anses vara en utfästelse. Tingsrät-

ten konstaterade, vilket senare fastställdes av både hovrätten och Högsta domstolen, att det vid 

tolkning av villkoret ur försäkringsbranschens språkbruk kunde anses föreligga en utfästelse. Med 

tanke på att motpartens verkningsområde funnits utanför denna bransch kunde inte speciellt språk-

bruk användas. Enligt allmänt språkbruk hade inget stöd för försäkringsbolagets påstående funnits 

ansåg HD. I domslutet konstaterade HD att det enligt allmänt språkbruk inte kunde finnas något 

stöd för att en leverantör vid försäljning av fiskmjöl hade lämnat en garanti om mjölets lämplighet 

för ett visst ändamål, samt att det förhållandet att det funnits en produktansvarsförsäkring saknade 

betydelse i målet. 

 

Rättsfallet understryker att en viss branschs språkbruk inte kan användas om inte 

båda individerna har sin verksamhet eller i vart fall kännedom om branschens 

språkbruk. Den framstående norske rättsvetenskapsmannen Huser använder ter-

men, lokale standarder - på så sätt att två personer verksamma inom samma 

bransch, eller en viss del av landet, med stor sannolikhet skulle precisera ett av-

talsinnehåll enligt språkbruket i branschen eller delen av landet där de var verk-

samma. Vidare anser Huser att det vore orimligt om inte denna betydelse skulle 
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ges företräde före allmänt språkbruk. Det är dock, vilket även uttrycks ovan i NJA 

1987 s. 835, en förutsättning att båda kontrahenterna är verksamma inom samma 

bransch, eller i den del av landet varifrån språkbruket kan härröras.
34

 

 

 

4.2.4  Samhällsorienterad metod 

 
Om det inte går att påvisa någon gemensam partsvilja eller att tvisten går att lösa 

med dolusregeln, eller med hjälp av någon av de språkliga metoderna torde förfa-

randet vara att de av lagstiftaren antagna dispositiva lagreglerna används istället. 

Det vill säga att de föreslagna dispositiva lagreglerna enbart kan överges till för-

mån för avvikande individuella lösningar om det uttrycks i avtalet. Vidare får inte 

innehållet i avtalet tillämpas av domstol om tvingande samhällshänsyn talar mot 

detta, exempelvis pactum turpe.
 35

 Det är således av vikt för parterna att de vid 

avtalets ingående markerar när och hur de vill frångå avtalslagens dispositiva reg-

ler. 

 
NJA 1983 s. 808 

Målet rörde huruvida en klausul som skrivits in i avtalet av säljaren, vid försäljning av en fastighet, 

skulle ha företräde framför jordabalkens regler. Bestämmelsen innebar att köparen skulle överta 

”säljarens rättigheter och skyldigheter gentemot dennes entreprenörer”. Säljaren menade att klau-

sulen friskrev honom från fel i fastigheten som funnits även före överlåtelsen, vilket bestreds av 

köparen som ansåg att jordabalkens regler om prisavdrag skulle tillämpas på de fel som förelåg 

före ägarbytet. Högsta domstolen konstaterade att ett avtal som utarbetats ensidigt av säljaren 

måste vara ytterst tydligt för att säljaren skall kunna anses friskriven från förpliktelser som annars 

skulle gälla för honom enligt jordabalkens regler om felansvar. I avtalet hade det inte förekommit 

en sådan tydlighet, vilket innebar att jordabalkens regler om felansvar skulle användas. 

 

 

4.2.5  Skälighetsinriktad metod 

 

Det finns inom avtalsrätten en vedertagen uppfattning om att oskäliga avtal kan 

jämkas, oftast med hänvisning till den stora generalklausulen, 36 § i avtalslagen. 

Internationella avtal brukar hänvisa till ”good faith and fair dealing” i dylika 

fall.
36

 Det finns två olika sätt att tillämpa den skälighetsinriktade metoden. Det 

första sättet kallas öppen kontroll, vilket innebär att domstolarna först ser till avta-

lets innehåll. Om det skulle förefalla oskäligt jämkas det till ett innehåll som med 

hänsyn till situationen ter sig mer rättvist. Det andra sättet, vilken beskrivs som 

den dolda kontrollen innebär istället att domstolarna genom avtalstolkning, utan 

att använda sig av jämkning, fastställer ett rimligt avtalsinnehåll med balans mel-

lan kontrahenternas intressen.
37

  

 

Hedwall anser att den skälighetsinriktade metoden används enbart när parterna 

står i uppenbart missförhållande till varandra eller om mycket speciella omstän-

digheter existerat vid avtalets ingående.
38
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4.3  Särskilda tolkningsregler 

 

För det fallet att vare sig subjektiv eller objektiv tolkning ger ett otvetydigt svar på 

den uppkomna tvisten får en lösning härledas ur andra normer, såsom 
39

 

 

 

4.3.1  Oklarhetsregeln 

 

Det finns en risk att ett avtal med oklar innebörd kan komma att tolkas till nackdel 

för den som författat detsamma. Regeln har sitt ursprung i den romerska rätten 

och benämns på latin: in dubio stipulatorem.
40

 Att innehållet är otydligt skall gå ut 

över den part som haft störst utsikt att från början förhindra oklarheten, ofta ,men 

långt ifrån alltid, författaren. Det är inte enbart då lydelsen är oklar som regeln 

kan användas, utan även ett klart avtalsinnehåll kan falla under oklarhetsregelns 

tillämpningsområde. Det senare kan vara fallet när lydelsen utformats på ett sätt 

som är ägnat att en icke observant medkontrahent leds på villospår gällande avta-

lets omfattning.
 41

 I förhållandet mellan näringsidkare – konsument är oklarhetsre-

geln lagfäst, vilket framgår av 10 § Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsu-

mentförhållanden. Oklarhetsregeln torde enbart kunna användas på avtal av skrift-

lig form och främst då på standardavtal som ensidigt intagits av den ena personen. 

En förutsättning för att regeln skall komma till användning är att avtalsvillkoret 

inte varit uppe till förhandling mellan kontrahenterna.
42

 

 

 

4.3.2  Minimumregeln 

 

Ett avtalsvillkor och dess omfattning skall enligt svensk rätt tolkas så att den 

minst betungande tolkningen av avtalsinnehållet för den förpliktade individen bör 

nyttjas. 
43

 Det är framförallt avtal av benefikt slag som kan motiveras av denna 

regel, ett exempel är avhjälpande av fel. Det torde vara naturligt att, med stöd av 

minimumregeln, hävda att en butik får avhjälpa ett fel i varan på det för butiken 

minst betungande förfaringssättet. 

 

 

4.4  Sammanfattning 

 

En tolkning enligt subjektiv metod innebär att man söker efter en gemensam näm-

nare hos parterna för att kunna binda dem vid en gemensam uppfattning av avta-

let. En sådan granskning görs för att få reda på hur personerna uppträtt före, under 

och efter överenskommelsen. En sådan undersökning kan antingen ge en gemen-
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sam partsvilja, eller ge ledning till vad kontrahenterna insett eller måste ha insett 

om motpartens uppfattning av avtalsinnehållet.
44

 

 

Mellan de objektiva tolkningsmetoderna finns inte samma klara gränsdragning 

som mellan de subjektiva. De objektiva metoderna överlappar varandra och kan 

ibland vara svåra att skilja åt. Den gemensamma nämnaren mellan dem är att de 

utgår från en tolkning av avtalets lydelse i en objektiv mening. Den systeminrik-

tade metoden utgår från att avtalet skall ses som en helhet, den branschinriktade 

kan användas för att utreda huruvida ett allmänt eller speciellt språkbruk skall 

användas vid tolkningen. Samhällsorienterad metod bygger på att tvisten skall 

lösas med den normallösning lagstiftaren tagit fram. Den skälighetsinriktade tar 

sikte på att utreda huruvida avtalsinnehållet är skäligt.  

 

5.  När tolkning övergår till utfyllnad 
 

 

Det finns en vedertagen uppfattning om att när avtalsfrihet föreligger, så skall 

innehållet i överenskommelsen vara den primära rättskällan. Rättsregler och sed-

vana får i dessa fall verkan av en subsidiär rättskälla, som används endast om inte 

innehållet kan fastställas. Däremot är det är långt ifrån alla gånger som denna di-

stinktion följs av domstolarna, utan utfyllningen företas ofta under tolkningens 

täckmantel.
45

  

 

Komplettering används när det inte längre går att tyda avtalet genom innehållet.  

En utfyllnad av avtalstexten innebär till skillnad från tolkning att domstolen an-

vänder sig av lösningar som finns utanför avtalet. Detta innebär att domarna får 

applicera, eller skapa, rättsregler som löser det faktum, att förhållandet lämnats 

oreglerat i avtalet. Det finns dock en ram inom vilken domstolarna måste hålla sig 

när de löser tvister, ramen utgörs av de indispositiva lagreglerna.
46

 

 

 

5.1  Positiv utfyllnad 

 

När en uppgjord skyldighet inte reglerats konkret i en överenskommelse, finns 

möjligheten att ge förpliktelsen dess fullständiga innebörd genom utfyllning. 

Komplettering av ett befintligt avtalsinnehåll sker i första hand med hjälp av lag-

regler, främst dispositiva. Exempel på en sådan lagregel är 17 § 1st. köplagen. Det 

vill säga att köparen har rätt att kräva att det köpta objektet stämmer överens med 

vad som avtalats. Om inget konkret avtalats följer utfyllnadsreglerna i andra och 

tredje stycket av paragrafen. För köparen innebär således 17 § köplagen en positiv 

utfyllning av ett redan ingånget avtal. För att en domstol skall kunna använda sig 

av positiv utfyllnad krävs således att det finns stöd för ett sådant förfarande i en 
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rättsregel, genom partsbruk, sedvana eller handelsbruk som uppstått mellan par-

terna.
47

 

 

Ett rättsfall där en positiv utfyllning diskuterades var SPP-målet, se nedan. Högsta 

domstolen ansåg dock inte att en positiv utfyllning var tillämpbar i målet. 
 

NJA 1989 s. 614 

Inför en förestående skilsmässa träffades en överenskommelse mellan makarna att hustrun skulle 

tilldelas hälften av mannens efterlevandepension. Makarna utgick ifrån att detta var ett möjligt sätt 

att förfara, utan att undersöka det närmare. När det sedermera visade sig att överenskommelsen 

stred mot försäkringsvillkoren beslöt hustrun att väcka talan mot mannen. Hon yrkade att domsto-

len skulle bifalla hennes önskan att mannen skulle åläggas att teckna en separat pensionsförsäkring 

till henne, med samma efterlevandeskydd som den ursprungliga försäkringen. Högsta domstolen 

ansåg sig inte kunna fylla ut avtalet med vare sig förutsättningsläran eller allmänrättsliga principer. 

HD konstaterade att förutsättningsläran vanligtvis används för total eller partiell ogiltighet av 

rättsverkningar och att det inte fanns stöd i praxis för att använda den för att jämka ett avtal i skär-

pande riktning. Det innebar att förutsättningsläran inte kunde användas i målet. Av allmänna rätts-

grundsatser följde enligt domstolen att båda parter hade en skyldighet att undersöka om avtalet 

dem emellan varit möjligt med tanke på försäkringsvillkoren. Av det framförda ansågs ingendera 

parten mer vållande än den andra. Käranden hade även åberopat 36 § avtalslagen. HD konstaterade 

att denna kunde användas vid oskäliga avtalsvillkor. Ingen omständighet kunde dock anses oskä-

ligt och på grund av detta blev inte den stora generalklausulen tillämpbar. Utgångspunkten mellan 

parterna hade varit den att maken inte skulle drabbas av någon merkostnad vid överförandet av 

halva efterlevandeskyddet på kvinnan. Domstolen ansåg att en tilläggsförsäkring skulle innebära 

en sådan merkostnad och därför inte vore skälig, varför kvinnans yrkande ogillades. 

 

Enligt min uppfattning, tyder rättsfallet på att när försäkringsvillkoren omöjlig-

gjort en prestation och inget stöd funnits i vare sig lagstiftning, praxis eller 

branschpraxis kan en positiv utfyllning inte företas. Vidare anser jag att de fakta 

som framkommit i målet förhindrat en tilläggsförsäkring som skulle bekostas av 

mannen, med tanke på att den gemensamma partsviljan - att en merkostnad inte 

skulle drabba mannen - förhindrat detta. 

 

 

5.2  Negativ utfyllnad 

 

För det fallet att en domstol anser att det ursprungliga avtalsinnehållet, eller en del 

av det, inte kan göras gällande som rättsföljd, får den fylla ut avtalet med en förut-

sättning som innebär att en avtalspart, under vissa premisser helt eller delvis, slip-

per ifrån sin avtalade prestation. Det sagda innebär inte att avtalet anses ogiltigt, 

utan endast att den prestation som avtalats inte kan åberopas av motparten.
 48

 En 

omständighet som kan innebära att en part slipper ifrån sin prestationsskyldighet 

är motpartens kontraktsbrott, vilket förklaras i exemplet nedan.  

 
Exempel 4 

Adam vill teckna ett avtal med ett kabel-tv företag, under förutsättning att en viss kanal ingår i 

utbudet. Företaget lovar att så kommer vara fallet. Efter någon vecka ändras utbudet och den kanal 

Adam önskat tas bort. Om detta förhållande inte reglerats i avtalstexten kan domstolen komplettera 

avtalet med en negativ utfyllning. Den skulle innebära att Adam inte behöver betala någon avgift 

till kabel-tv företaget, förrän hans favoritkanal återkommer i utbudet. 
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För att komplettera en överenskommelse mellan två kontrahenter kan domstolen 

använda sig av en analogi från en dispositiv lagregel. Det finns även en möjlighet 

för domstolen att ge målet en specifik lösning för det enskilda fallet, exempelvis 

genom allmänna rättsgrundsatser. Domstolarna kan även använda sig av handels-

bruk, sedvanor eller förutsättningsläran för att fylla ut ett avtal. Förutsättningslä-

rans betydelse är dock omtvistad inom doktrinen.
49

  

 

 

6.  Tolkningshierarkin 

 

 

När en domstol använder sig av metoder och regler för tvistelösning utgår den 

från en viss rangordning. Därför är det av vikt att sammanställa huruvida det finns 

något vedertaget system för hur dessa metoder och regler skall placeras inbördes. 

 

6.1  Inom doktrinen 

 

Det mest grundläggande för avtalstolkning är den gemensamma partsviljan. Finns 

det en sådan har den företräde framför andra tolkningsmetoder och regler. I övriga 

fall får domstolen se om ”god tro standarden” eller dolusregeln som den kallas, 

kan vara till ledning i tvisten. Om ingendera parten varit i ond tro kan denna tolk-

ningsmetod inte läggas till grund för en lösning, utan domstolen får fortsätta att 

undersöka återstående metoder.  

 

En tolkning efter objektiva metoder skall påbörjas utifrån avtalets lydelse. Det är 

dock sällan ett begrepp kan tolkas utan sitt sammanhang, därför skall ett tvistigt 

uttryck tolkas tillsammans med det övriga avtalet, en så kallad systemorienterad 

metod. Nästa steg blir att se om avtalstexten kan tolkas med allmänt eller speciellt 

språkbruk. I båda fallen skall domstolen tänka sig en person med normal begåv-

ning och personlighet, en bonus pater familias. För de fall den figurerade personen 

skall ingå i en viss bransch, skall han även utrustas med en kunskap om branschen 

som en vanlig medborgare inte har. Av intresse för tolkningen i en sådan situation 

är kunskaper i ett speciellt språkbruk. Finns det ingen avvikande branschbetydel-

se, eller om denna inte är tillämpbar, använder sig domstolen av det allmänna 

språkbruket. Om avtalet efter denna tolkning ändå framstår som oklar skall dom-

stolen använda sig av en tolkning utifrån samhälls – och skälighetsinriktad metod. 

I sista hand skall avtalet tolkas med hjälp av antingen oklarhets- eller minimumre-

geln. Den senare är subsidiär till oklarhetsregeln och skall användas sist av meto-

derna.
50

 

 

Fohlin menar att även culparegeln har en plats bland tolkningsmetoderna och skall 

placeras strax efter dolusregeln. 
51
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Ramberg & Ramberg menar att det i verkligheten inte går att rangordna de olika 

metoder och regler som finns inom tolkningsläran. De omständigheter som i det 

enskilda fallet påverkar situationen, bedöms olika vid varje enskilt tillfälle av 

domstolarna. Det är vidare parterna som måste hänvisa till de faktorer som de 

anser vara av vikt för målet, och som domstolen genom det får lägga till grund för 

tolkningen. Den faktiska partsviljan används i många fall som en form av nödlögn 

för att lösa ett mål. Det vore bättre, anser de, att lyfta fram de omständigheter som 

i realiteten påverkat domen, istället för att gömma dem under rättsvetenskapens 

föreställning om en gemensam partsvilja.
52

  

 

Huser anser att domstolarna först skall se till avtalstexten och främst då till de 

tvistiga delarna. Detta för att skaffa en totalbild över själva problemet. Avtalet 

skall i ett första skede läsas med normalt språkbruk, det vill säga med den kun-

skap en normal person skulle ha av de uttryck som återges i texten. Det är viktigt 

för domstolen att skapa en rekonstruktion av avtalets händelseförlopp, en konkret 

referensram inom vilken lösningen skall sökas innan processen går vidare. Avtals-

tolkaren skall när det är klart se om det finns några omständigheter som tyder på 

att huvudregeln, avtalstextens mening ur allmänt språkbruk, inte skall användas.
53

  

 

 

6.2  Högsta domstolens praxis 

 

Syftet med de refererade rättsfallen är att ge en översiktlig bild av omständighe-

terna och rättsläget i målen. Anledningen till detta är att läsaren skall ha en bild av 

innehållet i rättsfallen, när de senare analyseras. 

 
NJA 1990 s. 24 

Ett entreprenadavtal mellan Skanska och ett handelsbolag innehöll en klausul som föreskrev att 

arbetet skulle betalas när "samtliga arbeten" utförts.  Tvisten gällde huruvida denna formulering 

ansetts inbegripa även åtgärdande av fel och brister som Skanska ålagts att utföra efter slutbesikt-

ningen. Högsta domstolen slog fast att det i målet inte framkommit något som kunnat tyda på att 

parterna haft en gemensam partsvilja, eller omständigheter i övrigt som förtydligat hur vardera 

parten tolkat uttrycket ”samtliga arbeten” vid avtalets ingående. När det inte gick att lösa tvisten 

utifrån den subjektiva metoden valde domstolen att gå vidare och se vilken innebörd ”samtliga 

arbeten” ansetts ha i allmänt språkbruk. Därefter undersöktes huruvida avtalet enligt branschpraxis 

eller omständigheter i övrigt medfört att avtalet skulle tolkas med hjälp av speciellt språkbruk. 

Domstolen uttalade att innehållet i en överenskommelse bör ses som en obruten kedja, således 

skulle uttrycket tolkas mot hela avtalstexten. HD ansåg att avtalstexten blev det avgörande i målet 

och att den skulle tolkas enligt allmänt språkbruk. Vilket medförde att ”samtliga arbeten” avslutats 

när de fel och brister av icke bagatellartat slag, som upptäckts under slutbesiktningen rättats till.  

 

Högsta domstolen visar på ett påtagligt sätt hur den anser att de första stegen i 

tolkningslärans hierarki ser ut. HD påbörjar tolkningen utifrån en gemensam 

partsvilja, går vidare till dolusregeln och avslutar tolkningen med hjälp av en sy-

stemorienterad tolkning av avtalets lydelse. Vidare framgår det av domen att det 

allmänna språkbruket hade företräde framför det branschinriktade i målet.  

 
 

                                                 
52

 Ramberg, J. & Ramberg C. Allmän avtalsrätt. 2010, s. 173f. 
53

 Huser, K. Avtaletolking.1983, s. 371. 



26 

 

NJA 1991 s. 319 

Tvisten gällde hur formuleringen ”anbud” skulle tolkas i sammanhanget. Samt, om det hade före-

legat ett anbud, huruvida detta gett fastighetsmäklaren rätt till provision även då fastighetsägaren 

ångrat sig och inte velat fullfölja en försäljning. Högsta domstolen slog till en början fast att det i 

målet inte visats att kontrahenterna i anslutning till sin överenskommelse, på ett påtagligt sätt dis-

kuterat avtalets innehåll med varandra. Inte heller ansåg HD att det funnits andra omständigheter, 

förutom själva lydelsen i avtalet, som kunde förtydliga hur parterna tolkat avtalets innebörd vid 

upprättandet av detsamma. Således hade domstolen att tolka den språkliga utformningen, den 

rättsliga bakgrunden, det allmänna syftet med avtalsinnehållet samt hur sådana klausuler tolkas i 

liknande sammanhang. Domstolen ansåg att formuleringen ”anbud” i avtalets kontext skulle anses 

vara ett bud som varit allvarligt menat samt tillräckligt klart och bestämt, för att kunna godtas 

enligt överenskommelsen mellan fastighetsägaren och fastighetsmäklaren. Det fanns inget skäl att 

betvivla att det högsta budet som lagts på fastigheten skulle vara seriöst. Intressenterna hade till-

räckliga ekonomiska resurser för att förvärva fastigheten. De villkor köparen ändå ställde för att 

genomföra förvärvet, ansåg inte HD vara av så svår art att de inte kunnat lösas genom förhandling. 

HD fastställde hovrättens dom, vilken innebar att erbjudandet fastighetsägaren erhållit utgjort ett 

anbud, vilket gav fastighetsmäklaren rätt till provision. 

 

Även detta mål visar att HD tar utgångspunkt i den gemensamma partsviljan, om 

den inte kan konstateras går tolkningen vidare till att utreda om någondera partens 

uppfattning vid avtalets ingående kan skönjas. Det tredje steget är en tolkning av 

avtalets lydelse enligt systemorienterad metod.  Oftast avgörs tvisten vid denna 

punkt, så även i detta fall. 
 

NJA 1999 s. 35 

En fastighetsägare (A) hade anlitat ett företag (B) för att omvandla en fastighet till en galleria. Det 

ankom det anlitade företaget (B) att upprätta andrahandskontrakt med lämpliga hyresgäster. Före-

taget Lindica kom att hyra en företagslokal i den befintliga fastigheten i andra hand. Senare slöt 

Lindica även ett avtal med fastighetsägaren (A), utifall att förhållandet mellan fastighetsägaren (A) 

och det anlitade företaget (B) skulle förändras eller avslutas. Tvisten rörde sedermera om avtalet 

skulle tolkas så att det ålagt Lindica att inträda i ett hyresförhållande med fastighetsägaren (A), 

även fast andrahandskontraktet upphört eller om det enbart skulle ses som ett besittningsskydd för 

Lindica ifall fastighetsägaren (A) och företag (B):s avtal upphörde. I domskälen hänvisade Högsta 

domstolen till att det inte gått att påvisa någon gemensam partsvilja gällande det tvistiga innehål-

let. Det kunde inte heller läggas fram några omständigheter som pekat på att dolusregeln kunde 

använts mot någondera parten. HD valde istället att lägga avtalets ordalydelse tillsammans med det 

sammanhang avtalet tillkommit i till grund för sitt avgörande. HD konstaterade att för det fall 

hyresförhållandet mellan A och B avslutats, förhållandet mellan B och Lindica skulle överföras på 

avtalet mellan A och Lindica. Förhållandet mellan B och Lindica hade dock vid denna tidpunkt 

avslutats och därför kunde inte A kräva att Lindica skulle träda in i avtal med A. 

 

Rättsfallet visar till att börja med hur svårt det kan vara att använda oklarhetsre-

geln i ett tvistigt mål. Den tillämpades av såväl tingsrätten som hovrätten, med 

utgången att tingsrätten bedömde att Lindica var skyldig till avtalets oklarhet, me-

dan hovrätten ansåg att fastighetsägaren var den skyldige till. Högsta domstolen 

använde sig dock inte av denna metod utan började med att konstatera att det inte 

förelåg någon gemensam partsvilja, det framgick inte heller av omständigheterna 

att någondera parten tolkat avtalet på ett speciellt sätt eller att motparten måste ha 

insett detta. Det blev således avtalets ordalydelse som gav HD lösningen till tvis-

ten. Det sagda pekar på att den övre skalan i tolkningshierarkin utgörs av gemen-

sam partsvilja, dolusregeln och därefter den objektiva avtalslydelsen. 

 
NJA 2007 s. 35 

Tvisten gällde hur uttrycket "skadan upptäckts" i § 6.8 i ”Allmänna bestämmelser för Konsultupp-

drag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet” skulle tolkas. LB Hus anlitade FB för upprättande 

av montage- och tillverkningsritningar för konstruktion av villor. Efter att LB hade färdigställt ett 

antal villor med hjälp av FB:s ritningar konstaterades en rad fel i husen. LB väckte sedermera talan 
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angående skadestånd gentemot FB. FB bestred käromålet, som grund åberopades att LB inte fram-

ställt sina krav i tid och att fordran därför var preskriberad. Högsta domstolen konstaterade i dom-

skälen att det inte funnits några omständigheter som påvisat någon gemensam partsvilja. Det fanns 

överhuvudtaget inga uppgifter som rört omständigheterna vid förhandlingarna eller parternas upp-

fattningar om avtalet vid det skedet. Tvisten fick därför avgöras utifrån en objektiv tolkning av 

avtalets lydelse och utifrån en normal språklig betydelse. Dessutom ansåg domstolen att vid avtals-

tolkning skall avtalet ses som en obruten kedja där det tvistiga avtalsvillkoret läses tillsammans 

med övriga omständigheter. Vidare hade ingen bevisning företagits som kunnat sätta en allmän 

språklig tolkning av uttrycket ”skadan upptäckts” ur spel och ersätta den med ett speciellt språk-

bruk.  
 

Även i detta mål kan det konstateras att Högsta domstolen fortsatt på den linje 

man valt i tidigare rättsfall. Sedermera valde HD att utreda huruvida det funnits en 

gemensam partsvilja, när detta inte kunnat påvisas valde domstolen att undersöka 

huruvida någondera partens åsikt om avtalet gått att konstatera vid avtalets ingå-

ende. När inte heller detta kunnat slås fast valde HD att använda sig av avtalets 

lydelse i objektiv mening. Dessutom klargjorde HD att lydelsen skulle tolkas som 

en sammanhängande enhet och med utgångspunkt i ett allmänt språkbruk. Det 

domstolen menade med att avtalet skall tolkas som en sammanhängande enhet 

torde vara att den systeminriktade metoden användes. 

 

 

6.3  Sammanfattning 

 

Även om det främsta syftet är att fastställa den gemensamma partsviljan skall 

tolkningsmetoderna ses som en sammanhängande enhet. Det första steget vid 

tolkningen är att sammanställa huruvida det finns en gemensam syn på vad över-

enskommelsen inneburit. Denna uppfattning kan ha varit synlig objektivt eller 

tolkats subjektivt, i det senare fallet genom att de i uppgörelsen förekommande 

personerna känt till varandras uppfattningar utan att de uttryckts i avtalet. Både 

dolus och culparegeln innebär att en domstol ställs inför dilemmat att tolka vem 

av dem som haft störst möjlighet att tydliggöra ett tvistigt förhållande för motpar-

ten. Svårigheten kommer till uttryck i NJA 1999 s. 35, vilket kommer analyseras 

senare. 

 

En objektiv tolkning innebär istället att det som varit synligt skall fastställas vid 

tolkningen. Utgångspunkten blir att det som språkligt uttryckts i avtalet läggs till 

grund för tvistelösningen, i de flesta fall skall ett tvistigt villkor i avtalet tolkas 

utifrån hela avtalets sammanhang. Om det inte finns ett tydligt uttryckt avtalsin-

nehåll får domstolen se till vad som legat bakom avtalet, det kan vara så att det är 

sprunget från ett redan befintligt standardavtal. I sådana fall får ett otydligt ordval 

tolkas utifrån standardavtalets innehåll, vilket även skall ha uttryckts i avtalet. Det 

kan även vara så att personerna är hemmahörande i samma verksamhetsområde, 

vilket innebär att domstolen kan finna ledning till ett begrepps betydelse utifrån 

speciellt språkbruk. Om uppgörelsen inte uttrycker att den skall tolkas i ljuset av 

en annan överenskommelse, eller om kontrahenterna hör hemma i olika branscher, 

finns möjligheten att tolka avtalsinnehållet mot de dispositiva reglerna i avtalsla-

gen. För den händelse att den ena individen befinner sig i klart missförhållande till 

sin motpart, kan det tänkas att domstolen väljer att använda sig av en skälighetsin-

riktad metod för att ge avtalet ett, utifrån omständigheterna, rättvist innehåll.  
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Högsta domstolen brukar sällan hänvisa till oklarhets- eller minimumreglerna, 

vilket kan ses som en indikation på att de båda lever en undanskymd tillvaro i 

svensk rätt. Det skall tilläggas att ett innehåll som varit uppe till individuell för-

handling mellan parterna aldrig kan avgöras med hjälp av oklarhetsregeln, om en 

tvist senare uppstår.
54

 Vidare finns det ett utbrett missförstånd om att det alltid är 

författaren till ett avtal som står risken för oklarheten. Det är snarare så att en 

domstol undersöker vem som har störst skuld till att avtalet inte har en tydlig ut-

formning. Det vanligaste är att ingendera parten kan hållas ensam ansvarig för 

oklarheten och då återstår för den dömande instansen att söka ledning i minimum-

regeln. Denna innebär att domstolen skall välja den tolkning som är minst betung-

ande för den individ som i avtalet åläggs en förpliktelse. Det bör inte vara så att 

bördan lyfts på ena parten om det leder till att medkontrahenten sätts i en ofördel-

aktig situation. Det torde istället vara så att den minst betungande förpliktelsen 

används bara när det inte påverkar motparten.
55

 

 

 

7  Förändring av tolkningsläran över tid 

 
Det finns tydliga tecken på att tolkningsläran utvecklats under de senaste hundra 

åren. Ursprungligen tolkades innehållet i ett avtal enligt bokstavsbetydelsen. Un-

der 1800-talet infördes i svensk rätt den så kallade viljeteorin. Denna innebar att 

avtalsgivarens verkliga vilja lades till grund för innehållet i avtalet, oavsett om 

avtalstexten fått en annan innebörd.
56

 Avtalsfriheten var under denna period härs-

kande med enbart tvingande rättsregler som begränsning. Tolkning utifrån viljete-

orin avvecklades vid sekelskiftet och ersattes med tillitsteorin. Den senare innebar 

att det i fortsättningen inte var avtalsgivarens vilja, utan mottagarens välgrundade 

förväntan eller tillit som utgjorde det avgörande momentet i tolkningen. Den 

största anledningen till förändringen torde vara att handeln, och mer specifikt om-

sättningen av varor och tjänster behövde ett starkare skydd. 

 

Ett tredje steg i utvecklingen är den objektiva tolkningsmetoden, även benämnd 

förklaringsteorin, vilken innebär att domstolarna ersätter avtalets kontrahenter 

med två omdömesgilla, neutrala personer och löser tvisten utifrån hur dessa skulle 

anse att avtalet skulle fullgöras med hjälp av synbara omständigheter.  

 

Skillnaden mellan tillits- och förklaringsteorin är vid en första jämförelse inte sär-

skilt stor. Den förstnämnda innebär att vid tolkning komma så nära den befogade 

tillit ett avtalsinnehåll fått i mottagarens ögon. I förklaringsteorin lyfter man istäl-

let ut de två inblandade kontrahenterna och ersätter dem med två neutrala förnuf-

tiga personer, sedan tolkas hur de skulle sett på avtalsinnehållet, utifrån objektiva 

omständigheter, och valt att slutföra avtalet. Denna objektivisering innebär också 

att domstolarna tar större hänsyn till hur lösningen skulle ses utifrån samhällets 

synvinkel. Det finns med andra ord ett inslag av rättspolitik i förklaringsteorin. 

Den utveckling som skett inom avtalsrätten, att en rad tvingande regler införts, 
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genom exempelvis konsumentköplagen, har inneburit att avtalsfriheten inskränkts 

och att större vikt har lagts på att skydda individen mot en starkare avtalspart. 

Detta tyder på att det rättspolitiska inflytandet har ökat inom avtalsrätten.
57

 Det 

sagda kan innebära att det skett en övergång från tillits- till förklaringsteorin utan 

att rättsvetenskapen har insett detta.  

 
 

Även Lehrberg ansluter sig till denna syn på utvecklingen. Han anser att avtalsfri-

heten i första stadiet (viljeteorin) är den självklara grunden som endast inskränktes 

genom tvingande regler. I det andra stadiet (tillitsteorin) står fortfarande avtalsfri-

heten på en stadig grund och avtalstolkningens syfte är att, så långt som möjligt, 

nå fram till mottagarens välgrundande uppfattning. I det tredje stadiet (förklar-

ingsteorin) har avtalsfriheten blivit mer påpassad och övervakad. Hela avtalsrätten 

fylls med tvingande regler, vilket innebär att tolkningen inte längre är partsinrik-

tad utan samhällsorienterad. Vidare anser Lehrberg att utrymmet för avtalsfriheten 

är beroende av hur den ekonomiska och politiska situationen ser ut i framtiden.
58

 

 

Adlercreutz & Gorton menar att vid de flesta tillfällen leder en tolkning utifrån de 

båda teorierna till samma resultat. Vare sig man förespråkar tillits- eller förklar-

ingsteorin så är det klarlagt att en objektiv tolkningsprincip, av ganska vag och 

komplicerad struktur accepterats i den svenska avtalsrätten.
59

 

 

 

8.  Analys 

 

8.1 Tolkningens påverkan av de olika teorierna  

 

Det är intressant att se hur olika rättsvetenskapliga författare finner stöd för sina 

teser i praxis. I framställningarna hänvisar de till rättsfall från både tidigt såväl 

som sent 1900-tal. Rättsfallen placeras parallellt med varandra utan att någon 

skillnad görs med hänsyn till att de kan ha påverkats av omständigheter som inte 

är synliga utifrån. De olika utvecklingsstadierna i svensk rätt kan vara sådana 

osynliga påverkansmoment. Att dra slutsatser utan att redovisa om det varit vilje-, 

tillits- eller förklaringsteorin som varit ledande i svensk rätt, kan vara ett ”allvar-

ligt metodiskt misstag”.
60

 Detta beroende på att ett lands avtalsrätt stipuleras av 

samhällsutvecklingen. 

 

Det torde vara vanligt att en jurist lyfter fram ett rättsfall till stöd för sin åsikt. Det 

är mer sällan det inom avtalsrätten begrundas vad som får en domstol att avgöra 

en tvist på det sätt som den gör. Huser har likställt avtalstolkningen vid en dom-

stol med att mata in information i en svart låda varefter ett svar matas ut utan att 

någon förstår vad som skett inuti lådan. Det sagda bekräftar ytterligare det faktum 
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att en jurist inom avtalsrätten bör se till vilken av vilje-, tillits- eller förklaringste-

orin som varit härskande under den tidsperiod då domen avkunnades.  

 

8.1.1 Tolkningsteorierna i doktrinen 

 

Den vedertagna åsikten inom den nutida svenska förmögenhetsrättsliga doktrinen 

är att tolkningsläran bygger på en vag objektiv syn. Denna skall dock enbart ses 

som ett första steg i undersökningen för att, om möjligt, finna vad parterna 

gemensamt avsett med avtalet.
61

 Frågan är om detta bygger på någon av tillits- 

eller förklaringsteorin, skillnaden mellan dem är svår att upptäcka. Det torde vara 

så att tillitsteorin tar sikte på vad mottagaren befogade förväntan, vilket innebär 

att exempelvis tidigare avtal av samma art skulle kunna utgöra bevisning för hur 

mottagaren haft fog att tolka ett avtalsförslag. Förklaringsteorin innebär istället att 

anbudet skall tolkas utifrån hur en neutral utomstående person skulle uppfattat det. 

Oftast blir utgången av dem lika men skillnaden, enligt min uppfattning, blir att 

det objektiva innehållet i en viljeyttring har större betydelse i förklaringsteorin. 

 

Ramberg & Ramberg menar att det reella användandet av de läror som låg till 

grund för avtalslagens regler inte skall överskattas. De menar att det är svårt att se 

någon påtaglig vilja från individerna som kopplats till det detaljerade innehållet i 

ett avtal. Inte heller kan det talas om någon liknande tillit hos motparten. Det som 

kontrahenterna fäster vikt vid är det som uttryckts i avtalet, vem som skall preste-

ra, vad denne skall prestera och när det skall presteras. Vad som skall hända om 

något brister i denna kedja har parterna sällan ägnat en tanke åt menar Ramberg & 

Ramberg. De vilje-, tillit eller förklaringsteorierna som parterna lutar sig mot vid 

en tvist, är oftast rena efterhandskonstruktioner som skapats till stöd för att under-

stödja en parts talan anser de.
62

  

 

Frågan är om inte Ramberg & Ramberg genom att ta denna ståndpunkt, medvetet 

eller icke, valt att förespråka förklaringsteorin. Denna typ av tolkning betyder att 

kontrahenternas förklaringar skall undersökas med hänsyn till objektiva fakta och 

alldeles oberoende av avgivarens och mottagarens vilja. Jag kan inte se någon 

skillnad mellan förklaringsteorin, som förkastas av Ramberg & Ramberg och på 

det sätt de menar att ett avtal skall tolkas. 

 

Ett avtalsinnehåll måste anses ha återgett både anbudsgivarens och acceptantens 

vilja. Det kan inte sägas att det är någondera partens vilja som ligger till grund, 

avtalet måste i slutändan vilja genomföras av båda parter. Således skall en objek-

tiv tolkning av avtalets språkliga uttryck, tillsammans med andra synbara omstän-

digheter sägas vara en tolkning av den gemensamma viljeyttringen och i slutändan 

en tolkning enligt förklaringsteorin. 

 

8.1.2 Tolkningsteorierna i praxis 
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I NJA 1990 s. 24 gjordes i den första instansen ingen avvägning av hur ett avtal 

bör tolkas. Tingsrätten valde istället att gå direkt på en tolkning efter lydelsen. När 

avtalets innebörd ansågs oklar fick den författande sidan stå ansvaret för detta, på 

grund av att denne inte förklarat innebörden för motparten. Hovrätten valde att 

utgå från lydelsen, samt att den skulle tolkas enligt allmänt språkbruk. Vidare 

hade det framgått att båda kontrahenterna varit aktiva under avtalsförhandlingar-

na. Att den författande sidan valt ett uttryckssätt som skilt sig från det standardav-

tal parterna annars använde sig av, borde enligt hovrätten gett medkontrahenten 

skäl till att ifrågasätta avtalets innebörd. När detta inte gjorts fick denne istället 

bära risken till den oklarhet som åtföljde avtalet. Högsta domstolen konstaterade 

att det inte förekommit några uttalanden mellan de i avtalet inblandade personer-

na, innan de ingick avtalet, om hur innehållet skulle tolkas. Vidare ansåg HD att 

ett avtal skall tolkas som en sammanhängande helhet, i det här fallet överens-

stämmande med lydelsen enligt allmänt språkbruk, om inga andra omständigheter 

uppdagades.  

 

I Rättsfallet framgår att Högsta domstolen tolkade tvisten enligt den systemorien-

terade metoden och utifrån ett allmänt språkbruk, det torde visa på HD:s benägen-

het att tolka avtalet som en neutral utomstående, utan branschens kännedom om 

uttryck, skulle gjort. Det sagda visar enligt mig på att domstolen valt att lösa tvis-

ten utifrån förklaringsteorin. 

 

I NJA 1991 s. 319 förklarade tingsrätten att parterna gemensamt utarbetat det 

textavsnitt till vilken tvisten gäller. Under sådana förhållanden finns inget skäl till 

att ge någondera parts tolkning företräde enligt domstolen. Vidare var det otvivel-

aktigt så att begreppet, som det tvistades om, inte varit uppe till diskussion mellan 

parterna. Domstolen löste sedan tvisten genom att tolka lydelsen. Även hovrätten 

tolkade avtalet enligt ordalydelsen. Högsta domstolen konstaterade i sina domskäl 

att det inte förelegat någon diskussion mellan parterna angående avtalsinnehållet. 

Inte heller fanns några andra faktorer, vid sidan av avtalstexten, som kunde klar-

göra hur de i avtalet involverade personerna sett på innehållet. Det avgörande för 

att lösa tvisten blev således den språkliga utformningen av de tvistiga klausulerna, 

klausulernas rättsliga bakgrund och allmänna syfte, samt sammanhanget klausu-

lerna använts i. 

 

Målet avgjordes med stöd av det skrivna avtalet och andra synbara omständighe-

ter som konstaterats i fallet. HD löste, enligt min åsikt, tvisten med hjälp av för-

klaringsteorin. Ingenstans står att finna att acceptantens befogade tillit eller lik-

nande varit avgörande, utan tvisten löstes utifrån vad viljeförklaringen uttryckt 

objektivt sett. 

 

I NJA 1999 s. 35 ansåg tingsrätten av det inte funnits tillräckligt med stöd, av de 

fakta som framlagts, för att utreda vem som varit upphovsman till avtalet. Vidare 

ansåg domstolen att ordalydelsen i avtalet inte varit otvetydigt. Det fick anses 

framgå av omständigheterna i fallet att den ena parten hade haft en viss avsikt 

med att ingå avtalet. Samt att denne inte haft skäl att anta att motparten uppfattat 

avtalet på ett annat sätt. Med anledning härav skulle överenskommelsen ges den 

innebörd viljeförklaringen gjort gällande. Även hovrätten ansåg att avtalets inne-

börd var oklart. För ytterligare ledning tog domstolen hjälp av de omständigheter 

som inträffat efter avtalsslutet, detta fick till följd att den part som ansågs vara 
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upphovsman till avtalet fick stå risken för oklarheten i avtalet. Högsta domstolen 

konstaterade att det inte framgått att någon gemensam uppfattning om avtalsinne-

hållet skulle funnits. Inte heller gav utredningen stöd för att någondera parten in-

sett eller måste ha insett att motparten haft en annan åsikt gällande innehållet än 

han/hon själv. När inga sådana omständigheter kunnat konstateras tolkade HD 

avtalet enligt ordalydelsen. Högsta domstolen tog även hänsyn till i vilket sam-

manhang avtalet tillkommit. 

 

Det fanns i målet en påtaglig oenighet mellan de olika domstolsinstanserna, gäl-

lande tolkningen. Tingsrätten löste tvisten enligt viljeteorin, den ansåg att uthyra-

ren avsett att ingå ett avtal med visst innehåll. Hovrätten valde att inte använda 

någon av teorierna, den löste istället tvisten med oklarhetsregeln. Högsta domsto-

len tolkade istället avtalets formulering och fann att den fick utgöra lösningen på 

tvisten. Återigen blir det förklaringsteorin som, enligt min uppfattning, används 

vid lösning av tvisten i HD. 

 

I NJA 2007 s. 35 menade tingsrätten att en tvist, huruvida ett företag skulle re-

klamera en omständighet det borde känt till, skulle lösas enligt ordalydelsen i av-

talet. Avtalet stadgade att en reklamation skulle göras, inom viss tid, på skador 

som uppkommit. Tingsrätten ansåg att avtalstexten inte innefattat skador företaget 

borde känt till och således hade inte reklamationstiden börjat löpa. Däremot hade 

parten när felen senare upptäcktes likväl underlåtit att reklamera felen i tid, vilket 

gjorde att omständigheten preskriberats. Hovrätten ansåg att avtalstolkning skulle 

vara beroende av omständigheterna i det specifika fallet. Det hade inte enligt 

domstolen lagts fram några faktorer som påvisade en gemensam partsvilja. Inte 

heller hade någonting annat som tydde på att någondera sidan varit medveten om 

hur den andra sidan tolkat innehållet, lagts fram. Utgångspunkten för tolkningen 

fick därför bli avtalets lydelse enligt allmänt språkbruk. Högsta domstolen konsta-

terade att ingendera parten anfört bevisning för sin uppfattning om överenskom-

melsens innebörd när avtalet ingicks. HD slog fast att tolkningen därför skulle 

göras utifrån avtalets lingvistiska innehåll, med hänsyn till allmänt språkbruk. Det 

var däremot inte det enda som hade betydelse för tolkningen, utan avtalstolkning-

en uppfattades som en sammanhängande enhet. Högsta domstolen ansåg att ingen 

utredning huruvida branschpraxis kunde vara till ledning för en lösning i målet 

frambragts av någondera sidan.  

 

Högsta domstolen valde i målet att dels tolka avtalets lydelse i en objektiv me-

ning, med hjälp av systemorienterad metod, samt dels se till hur kontrahenterna 

agerat sedan de ingått avtalet. Förfarandet som används i HD tyder enligt min 

mening på att det är de objektiva synbara omständigheterna som avgör målet, vil-

ket torde innebära att förklaringsteorin har använts för att lösa tvisten.  

 

 

8.1.3 Sammanfattning 

 

Det är enligt min uppfattning troligt att förklaringsteorin använts av Högsta dom-

stolen i de refererade rättsfallen. Tingsrätterna har använt sig av varierande lös-

ningar, från oklarhetsregeln i 1990 års mål till ett avgörande enligt viljeteorin i 
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1999 års rättsfall. Det är dock Högsta domstolen som skapar prejudikat och avgö-

randena i dessa mål tyder på att tolkning skall göras enligt en objektiv metod, om 

inte en gemensam partsvilja eller andra objektiva uttryck för kontrahenternas åsik-

ter vid avtalets ingående kunnat slås fast. Jag skulle behöva undersöka en större 

mängd rättsfall för att med säkerhet kunnat konstatera att förklaringsteorin verkli-

gen slagit igenom i praxis, men alla de rättsfall jag undersökt pekar åtminstone åt 

detta håll. 

 

Finns det då någon betydelse huruvida domstolarna använder sig av tillits- eller 

förklaringsteorin? Doktrinen hävdar att de båda teorierna oftast innebär samma 

slutresultat, dessa uttalanden torde enligt mig äga sin riktighet. Det är dock viktigt 

att se skillnaden mellan teorierna, tillitsteorin innebär att domstolen vid tolkning 

skall komma så nära mottagarens befogade tillit som möjligt, medan förklarings-

teorin går ut på att tolka det synbara resultatet av kontrahenternas gemensamma 

viljeyttring och de omständigheter som följer med den. Det sagda innebär att det 

blir allt svårare för parterna att få gehör för subjektiva metoder i Högsta domsto-

len, eller rättare sagt de subjektiva metoderna blir objektiva, de tolkas utifrån vad 

som varit synbart för en neutral utomstående person. Det finns en klar tendens, 

från 1990-talet och framåt, som visar att Högsta domstolen använder sig av avta-

lets innehåll och andra synbara omständigheter vid tolkning av tvister.
63

 

 

 

8.2 Det inbördes förhållandet i tolkningsläran 

 

8.2.1 Doktrinens syn 

 

Det är en allmän uppfattning inom rättsvetenskapen att den gemensamma partsvil-

jan utgör den regel av störst dignitet inom avtalstolkningen, vilket är naturligt med 

tanke på avtalsfriheten. Det är de i avtalet förekommande personerna som be-

stämmer över uppgörelsen, till en viss gräns. En dold överenskommelse som inte 

uttrycks i lagtexten gäller således, så länge kontrahenterna är ense därom. Skulle 

emellertid den ena sidan inte vilja kännas vid överenskommelsen, och inga synba-

ra omständigheter pekar på en gemensam partsvilja, är det troligt att domstolen 

skulle bortse från den i målet.  Vilket skulle betyda att den gemensamma partsvil-

jan är begränsad som tolkningsmetod. 

 

Såvida en gemensam partsvilja inte kan slås fast, gäller för domstolen att utreda 

huruvida någondera parten insett eller måste ha insett att motparten tolkat avtalets 

innehåll på ett annat sätt än han/hon gjort. Att dolusregeln skall ha så högt anse-

ende förklaras med att, den person som känt till sin medkontrahents syn på samar-

betet utan att säga ifrån, inte är skyddsvärd. Det torde dock finnas en svårighet för 

domstolarna att kunna använda denna regel, det krävs att den ene parten, och en-

dast denna, kunnat reda ut missförståndet. Det är ingen tvekan om att dolusregeln 

fortfarande finns kvar och att den skall tillämpas såvida det inte finns någon 

gemensam partsvilja att luta sig mot. Däremot är min uppfattning att kravet för 

när dolusregeln tillämpas har skärpts. Med hänsyn till förklaringsteorin skall den 
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tillämpas på så sätt att motpartens viljeförklaring tolkas objektivt sett utifrån ett 

allmänt språkbruk som en neutral, utomstående person skulle tolkat viljeyttringen. 

Således torde motpartens vilja behöva varit synbar för att Högsta domstolen skall 

tillämpa dolusregeln. 

 

Den av Fohlin förespråkade culparegeln anser jag kunna öppna för en lojalitets-

plikt i svensk rätt. 

 
Exempel 5 
A startar ett företag, efter diverse byggnationer står en ”go-kartbana” färdig. A bildar även en 

motorklubb som använder banan till tävlingsverksamhet under tisdags och torsdagskvällar, reste-

rande tid riktar sig dock verksamheten till allmänheten. A vänder sig till försäkringsbolaget B, som 

ordnar så att A får en lämplig tävlingsförsäkring. A pratar hela tiden om hur idealiskt det är att 

kunna kombinera tävlingsverksamheten med affärsverksamheten. Borde försäkringsmäklaren i 

detta fall även påpeka att A borde teckna en försäkring för allmänheten, om en sådan försäkring 

inte ingår i tävlingsförsäkringen? 

 

Det är vanligtvis så att ett avtal utarbetas och formuleras mellan parterna när de 

ingår detsamma. Däremot finns det ingenting som säkerställer hur en part tolkat 

uttrycken som använts vid det tillfället. Snarare är det så att kontrahentens upp-

fattning av innehållet uppdagas när han/hon senare skall uppfylla sin del av över-

enskommelsen. Vid speciella omständigheter, som att ena parten inte i tillräcklig 

grad tagit hänsyn till sin medkontrahents intressen, kan det ses som lämpligt att 

justera avtalet i enlighet med lojalitetsplikten.
64

 

 

Ser man till vilka kriterier som gäller för culparegeln, så är det lätt att tolka den 

som en lojalitetsplikt vid ingående av avtal. Frågan är dock hur långt ett sådant 

förhållande skall gå. Det måste fortfarande finnas en möjlighet för parterna att 

kunna göra en god affär utan att en eventuell lojalitets eller culparegel skulle sätta 

stopp för detta. Vidare måste det anses betungande för en näringsidkare om han 

skulle anses ha en plikt att klargöra sin syn på ett avtal bara utifrån att han borde 

kunna inse att motparten lägger en annan betydelse i avtalet. Jag anser att culpare-

geln, eller en lojalitetsprincip, kan användas som hjälpregel vid avtalstvister, den 

kan för exempel användas tillsammans med oklarhetsregeln för att ”knuffa” dom-

stolen i rätt riktning.
65

  

 

Om det fortfarande inte går att lösa tvisten, med hjälp av vad någondera sidan 

insett eller måste insett om sin medkontrahents uppfattning, skall, enligt doktri-

nen, lösningen sökas i avtalets lydelse, ur allmänt språkbruk. Det torde vara så att 

det som reglerats i avtalet varit det av störst vikt mellan parterna. Det är dock säl-

lan som det tvistiga innehållet kan lyftas ur sitt sammanhang, vilket innebär att 

den systemorienterade metoden blir den som används i första hand. Detta blir fal-

let när avtalet innehåller en rad klausuler. Om personerna tillhör samma verksam-

hetsområde kan ett tvistigt begrepp tolkas mot betydelsen av begreppet i bran-

schen. Det är klart lämpligt, eftersom de som tillhör samma yrke antagligen gett 

begreppet den betydelse som används inom branschen. Den samhällsinriktade 

metoden blir tillämpbar när ingen tolkningsmetod kunnat ge någon ledning för hur 

en tvistig omständighet skall lösas, domstolen kan då lösa den mot de dispositiva 

lagreglerna i avtalsrätten. Såvida avtalet skulle ses som oskäligt, samt att ingende-
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ra sidan vill att det skall ogiltigförklaras, kan den skälighetsinriktade metoden 

användas, dess användningsområde torde oftast vara avtal mellan näringsidkare 

och konsumenter. 

 

Om tvisten fortfarande inte kunnat lösas får i sista hand de så kallade hjälpregler-

na användas. Oklarhetsregeln kan användas mot den som författat det oklara avta-

let eller den som har störst skuld till att oklarheten föreligger. Det är tillsammans 

med denna jag vill placera culparegeln. I sista hand får en tolkning med hjälp av 

minimumregeln företas, och den innebär att avtalets innehåll bör tolkas så att den 

som skall utföra en prestation får uträtta den på det minst betungande sättet.  

 

För de fall tolkningen inte kan leda till någon lösning får avtalet lösas genom ut-

fyllning. De två olika typer av utfyllning som finns är positiv- och negativ utfyll-

nad. Den positiva versionen innebär att en prestation som inte ingående reglerats i 

avtalet fylls ut med en dispositiv lagregel eller genom att avtalet fylls ut med ett 

innehåll som förut använts mellan kontrahenterna. Den negativa utfyllningen in-

nebär att avtalet kompletteras med en förutsättning, för endera sidan, att under 

bestämda grunder frånträda överenskommelsen eller en del av den.  

 

 

8.2.2  Praxis från Högsta domstolen 

 

Högsta domstolens uttalande i NJA 1990 s. 24, NJA 1991 s. 319, NJA 1999 s. 35 

samt NJA 2007 s. 35, fastställer att den gemensamma partsviljan är det som utreds 

i första hand. I andra hand tolkar domstolen om det finns något som tyder på att 

endera sidan insett eller måste ha insett att medkontrahenten tolkat avtalet på ett 

annat sätt än han/hon själv gjort. För den händelse att domstolen anser att sådana 

förutsättningar inte förelegat, går den vidare till att tolka avtalets lydelse. Huvud-

regeln är att innehållet tolkas enligt allmänt språkbruk. Domstolarna uttrycker 

dock vid ett flertal tillfällen att tolkningen skall ses som en sammanhängande en-

het som kan påverkas av ett flertal omständigheter, vilket tyder på att den system-

inriktade metoden används i målen.  

 

8.2.3  Sammanfattning 

 

Det finns en gemensam uppfattning om hur hierarkin ser ut inom tolkningsläran, 

det finns dock ett undantag och det är den så kallade culparegeln, är det en tolk-

ningsmetod eller en hjälpregel. Jag anser i likhet med Lehrberg att den enbart 

skall vara en hjälpregel för domstolarna att se åt vilket håll ett mål lutar. Vidare är 

det enligt mig, vissa metoder på den objektiva sidan som inte går att sätta i en 

rangordning, utan de står som ett komplement till varandra. De metoder jag menar 

är samhälls- och skälighetsinriktad metod.  

 

Domsluten från Högsta domstolen ger ett klart uttryck av att tvisterna skall tolkas 

utifrån den gemensamma partsviljan, För de fall en sådan inte går att finna skall 

domstolen se om dolusregeln kan användas i målet. Om inte heller denna kan 

bringa klarhet, får ledning sökas i avtalets lydelse, med hjälp av allmänt språk-
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bruk. Eftersom avtalet skall ses som en sammanhängande enhet blir den system-

orienterade metoden tillämpbar enligt min uppfattning. 

 

 

9. Slutsats 
 

 

Från att viljeteorin varit den ledande läran för avtalstolkningen under1800-talet, 

övergick tolkningsläran, vid sekelskiftet, att istället baseras på tillitsteorin. Hu-

vuddelen av avtalslagen från 1915 är således baserad på tillitsteorin. Enligt min 

uppfattning har utvecklingen på senare tid tagit ännu ett steg, vilket har inneburit 

av tillitsteorin har ersatts av förklaringsteorin. De rättsfall jag undersökt pekar på 

att förklaringsteorin det senaste årtiondet blivit den teori som använts flitigast av 

Högsta domstolen vid tvistelösningar. Även om det inte finns någon avgörande 

skillnad mellan tillits- och förklaringsteorin skall det påpekas att den senare har 

inneburit att den objektiva tolkningen av avtalets lydelse, utifrån ett allmänt 

språkbruk blivit huvudregeln till tvistens lösning. Huvudregeln kan dock åsidosät-

tas om någon av de andra tolkningsmetoderna anses mer lämplig, på så sätt blir 

tolkningen en sammanhängande enhet. Förfarandet enligt min mening överens-

stämmer med Husers lösning, med den modifieringen att jag anser att culparegeln 

inte bör vara en tolkningsmetod utan en hjälpregel. 

 

De rättsfall som undersökts inom ramen för uppsatsen pekar på av att de objektiva 

omständigheterna blivit avgörande i samtliga mål från Högsta domstolen efter 

mitten på 1990-talet. Undersökningen som företagits omfattar dock inte tillräck-

ligt stort material för att en generell slutsats skall kunna dras huruvida förklarings-

teorin tagit över efter tillitsteorin. Min uppfattning är att det finns en klar tendens 

för att så är fallet. Oavsett vilken av teorierna som anses rådande konstaterar rätts-

fallen att en förskjutning från den subjektiva till den objektiva tolkningen skett. 

 

Förfarandet vid avtalstvister torde enligt min uppfattning lösas på följande sätt:
66

 

 

Huvudregeln för tvistens lösning blir, som tidigare uttryckts, den objektiva tolk-

ningen av lydelsen utifrån ett allmänt språkbruk.  

 

Nästa steg i tolkningen utgörs för domstolens del i att utreda huruvida det finns en 

gemensam partsvilja, denna slår isåfall undan huvudregeln. Såvida det inte finns 

någon gemensam partsvilja undersöks huruvida någondera parten, utifrån objekti-

va synbara omständigheter för en normalbegåvad person, insett eller måste ha 

insett att motparten tolkat avtalets innehåll annorledes. För den händelse det finns 

en förutsättning för att använda dolusregeln slår även denna metod undan huvud-

regeln. Innan domstolen avslutar tvisteförfarandet skall den kontrollera så att avta-

let inte bryter mot den samhällsorienterade metoden. Detta för att utreda att avtalet 

som ingåtts inte bryter mot tvingande regler eller någon rättsprincip, exempelvis 

pactum turpe. 

 

                                                 
66

 Domstolen utgår naturligtvis bara från vad som yrkats av parterna i målet. Se 17 kap 3 § Rätte-

gångsbalken. 
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Såframt dolusregeln inte är tillämplig granskas huruvida det är lämpligt att tolka 

den tvistiga delen av innehållet tillsammans med övriga delar av avtalet. Efter 

detta bör domstolen kontrollera om det, med tanke på omständigheterna, är lämp-

ligt att ersätta det allmänna språkbruket med ett speciellt, det vill säga språkbruket 

som råder inom kontrahenternas verksamhetsområde. För att det den branschori-

enterade metoden skall vara tillämpbar krävs dock att båda sidor tillhör samma 

bransch. 

 

För den händelse att avtalstexten anses oklar ur både allmänt och speciellt språk-

bruk, bör domstolen ta hänsyn till vad som skulle kunna anses vara en lämplig 

lösning ur en rättspolitisk synvinkel, tillsammans med detta torde domstolen un-

dersöka huruvida avtalets innehåll är skäligt, det vill säga att till exempel inte ett 

stötande avtal upprättats mellan parterna eller att ett oskäligt avtalsinnehåll mellan 

näringsidkare och konsument upprättats.  

 

Först efter detta förfarande skall hjälpreglerna undersökas, det vill säga oklarhets-, 

culpa - och minimumregeln. Oklarhetsregeln kan med fördel användas tillsam-

mans med culparegeln, om avtalets innehåll anses oklart, bör det undersökas vem 

som, med tanke på yttre synbara omständigheter, borde haft störst möjlighet att 

undanröja oklarheten. Om dessa regler inte kan tillämpas får minimumregeln an-

vändas och på det sätt att en tolkning sker utifrån vad som är mest fördelaktigt för 

den som enligt avtalet har en skyldighet att prestera.  

 

Har avtalet överhuvudtaget inte reglerat tvisten, eller att de synbara omständighe-

terna inte är till ledning, får en negativ- eller positiv utfyllnad användas för att 

lösa tvisten.  
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