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Sammanfattning 
 
I juni 2009 återförvisade HD ett fall till HovR:n för fortsatt handläggning. Målet 
som ännu ej är avgjort väcker frågeställningen huruvida det är möjligt att dra en 
gräns mellan 36 § AvtL och förutsättningsläran. Den förra är en del av bestäm-
melserna i tredje kapitlet avtalslagen som behandlar en rättshandlings ogiltighet. 
Även den senare fungerar i praktiken som en del av ogiltighetsläran, vilket föran-
leder att reglerna har ett visst gemensamt tillämpningsområde. Inte sällan åbero-
par käranden både 36 § AvtL och förutsättningsläran, vilket innebär att domstolen 
måste ta ställning till denna gränsdragningsproblematik. 
 
Arbetets kärna är kapitlet där relevanta rättsfall jämförs och analyseras. Där upp-
ställs några huvudrubriker som karakteriserar gränsdragningen mellan 36 § AvtL 
och förutsättningsläran. Här kan nämnas distinktionen mellan avtalsvillkor och 
förutsättningar, betydelsen av tillgängliga rättsföljder samt möjligheterna till 
jämkning i samband med de båda rättsreglerna. Utifrån dessa slutsatser diskuteras 
det återförvisade avgörandet, samt huruvida det skulle vara möjligt att tillämpa 
förutsättningsläran på den aktuella situationen. 
 
Två näringsidkare som ingår ett avtal anses normalt jämbördiga, vilket resulterar i 
att 36 § AvtL bör tillämpas restriktivt. Däremot är det viktigt att göra en helhets-
bedömning i varje enskilt fall, vilket innebär att det inte sällan uppkommer situa-
tioner då denna – formella – bedömning ter sig missvisande, vid en jämförelse 
med parternas reella förhållande sinsemellan. Rättspraxis tyder på att frågan huru-
vida den ena kontrahenten intar en mindre förmånlig position, även är relevant vid 
en tillämpning av förutsättningsläran. 
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1 Inledning 
 
1.1 Allmän bakgrund  
 
En viktig inspirationskälla till detta arbete har varit ett nyligen avgjort rättsfall 
från HD. Avgörandedatum var den 12 juni 2009 och domen resulterade i att saken 
återförvisades till HovR:n för fortsatt handläggning. Det nya målnummret är T 
483-09 (Hovrättsmålet) och fallet har i skrivande stund ännu ej avgjorts, vilket in-
nebär att frågeställningarna som aktualiseras i målet inbjuder till diskussion samt 
preliminär bedömning.  
 
1.2 NJA 2009 s. 408 – Bakgrunden till Hovrättsmålet  
 
I slutet av augusti 2001 brann en maskinhall samt en panncentral ner till grunden 
på O.K:s (kärandens) fastighet. Försäkringsbolaget (svaranden) vägrade att utbeta-
la ersättning från gällande företagsförsäkring, med hänvisning till att det kunde 
misstänkas att O.K. själv anlagt branden. Under april månad år 2004 fastställde 
Luleå tingsrätt att försäkringsbolaget var skyldigt att utge ersättning för den skada 
som uppkommit i samband med bränderna. Domen har vunnit laga kraft. Efter 
detta avgörande har dock tvist uppstått mellan parterna angående på vilket sätt och 
med vilket belopp ersättning skall utgå. 
 
O.K. yrkade att försäkringsbolaget skulle åläggas att uppföra de båda hallarna. För 
det fall att bolaget inte skulle kunna åläggas att uppföra hallarna, yrkades kontant-
ersättning så att käranden skulle kunna uppföra hallarna på egen hand. O.K. an-
förde att den aktuella företagsförsäkringen mycket väl kunde ges den tolkningen 
att försäkringsbolaget kunde åläggas att återuppföra de båda hallarna. Beträffande 
det sekundära yrkandet hävdade käranden att avtalet, vid oklarhet beträffande be-
talningstidpunkten, skulle tolkas till fördel för försäkringstagaren, samt att det an-
nars skulle jämkas så som oskäligt i enlighet med 36 § AvtL.1 Svaranden bestred 
käromålet i dess helhet. Försäkringsbolaget ansåg inte att det förelåg någon skyl-
dighet att varken återuppföra hallarna eller utbetala förtida kontantersättning. Er-
sättningen skulle istället betalas när återuppförandet skett. Beträffande försäk-
ringsavtalets lydelse, anfördes att det varken kunde anses oklart eller oskäligt. 
Följaktligen ansåg bolaget att 36 § AvtL ej kunde tillämpas. 
 
TR:n ålade försäkringsbolaget att uppföra hallarna som förstördes vid branden. 
Domstolen ansåg att försäkringsbolaget erbjudit sig att genomföra återuppbygg-
naden, på grund av en skriftväxling mellan parterna. HovR:n menade att den aktu-
ella skriftväxlingen endast utgjorde ett moment i förhandlingen mellan parterna. 
Däremot innebar försäkringsbolagets åberopade skadereglering att det i praktiken 
blev omöjligt för O.K. att återuppföra hallarna, eftersom denne inte hade möjlig-
het att lägga ut de ifrågavarande kostnaderna. På grund av detta förhållande skulle 
försäkringsavtalet tolkas till förmån för käranden. Domstolen fastställde, med un-
dantag för några få ändringar, tingsrättens domslut.   
 

                                                 
1 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.  
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HD behandlade inledningsvis frågan huruvida försäkringsavtalet medgav en möj-
lighet för domstolen att ålägga försäkringsbolaget att återuppföra hallarna. Dom-
stolen fastställde att det inte var möjligt att tolka villkoren på ett sätt, som skulle 
ålägga bolaget att uppföra byggnaderna. Inte heller jämkning av de aktuella vill-
koren, skulle kunna föranleda en dylik skyldighet för bolaget. HD fortsatte däref-
ter med att behandla frågan huruvida försäkringsbolaget kunde åläggas att utge er-
sättning i förskott. Domstolen konstaterade att försäkringsbolaget förespråkade en 
skadereglering där ersättningen skulle utges efter det att O.K. bekostat återuppfö-
randet, samt att bolaget hade stöd för denna uppfattning i avtalet. Vidare anslöt sig 
HD till HovR:ns konstaterande, nämligen att en dylik skadereglering innebar att 
det skulle bli praktiskt omöjligt för O.K. att utfå ersättning. Domstolen fastslog att 
detta förhållningssätt blev uppenbart oskäligt mot käranden. Eftersom bolaget inte 
kunde åläggas att återuppföra byggnaderna, återstod endast möjligheten att, med 
stöd av 36 § AvtL, jämka försäkringsavtalet avseende sättet för utbetalning av er-
sättning. Frågan hade dock inte prövats av underrätterna, vilket resulterade i att 
HD återförvisade målet till HovR:n för fortsatt handläggning.               
 
1.3 Syfte och problemformulering 
 
Den centrala frågan i Hovrättsmålet är huruvida en tillämpning av 36 § AvtL eller 
den så kallade generalklausulen, skulle kunna medföra att försäkringsvillkoret 
jämkas, så att ersättningen kan betalas i förskott. Denna frågeställning skulle dock 
inbjuda till en rättsutredning med utgångspunkt i det enskilda fallet. Detta skulle 
vidare medföra att arbetet inskränktes till en enskild situation, vilket skulle vara 
föga upplysande för den framtida rättstillämpningen. En annan synvinkel på den-
na frågeställning är om det skulle kunna anses varit en relevant förutsättning för 
O.K., att denne skulle ha en reell möjlighet att utfå försäkringsersättning? Detta 
synsätt väcker frågan huruvida det skulle vara möjligt för HovR:n att tillämpa den 
så kallade förutsättningsläran för att bifalla kärandens talan.2 Även denna fråge-
ställning lockar dock till en rättsutredning, vilket inte är tillfyllest.   
 
Problemet som kommer behandlas i det följande är frågan huruvida det finns en 
gräns mellan tillämpningen av 36 § AvtL och förutsättningsläran. Generalklausu-
len tillhör bestämmelserna i tredje kapitlet avtalslagen som behandlar grunderna 
för en rättshandlings ogiltighet. Förutsättningsläran fungerar i praktiken som en 
del av ogiltighetsläran och därmed ett komplement till reglerna i avtalslagens tred-
je kapitel.3 Detta innebär att de båda rättsreglerna till viss del har ett gemensamt 
tillämpningsområde. Förhållandet mellan de båda reglerna resulterar inte sällan i 
att käranden åberopar både 36 § AvtL och förutsättningsläran som grund för kä-
romålet. Dessa faktorer innebär att gränsen mellan generalklausulen och förutsätt-
ningsläran många gånger ter sig flytande, vilket inbjuder till diskussion och analys 
beträffande i vilka situationer respektive instrument bör tillämpas. 
 
Rättsreglernas likheter och skillnader kommer härvid presenteras och ordnas un-
der särskilda rubriker, vilket syftar till att belysa gränsdragningsproblematiken. 
Detta försök att uppställa några allmänna riktlinjer skall slutligen appliceras på 

                                                 
2 Här antar jag att det genom det anförda i målet torde finnas en möjlighet för domstolen att pröva 
saken med utgångspunkt i förutsättningsläran.  
3 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 279 f.; och Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 198. Se 
även NJA 1996 s. 410, AB Friherren-målet, se HD:s domskäl s. 417. 
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Hovrättsmålet, vilket innebär att det kommer göras vissa generella uttalanden an-
gående utgången i målet.    
 
1.4 Metod och material  
 
För att bearbeta problemet kommer jag att använda de traditionella rättskällorna. 
Beträffande 36 § AvtL är utgångspunkten, av naturliga skäl, dess ordalydelse. 
Stadgandets betydelse kommer att belysas med hjälp av relevanta prejudikat, fö-
rarbeten samt uttalanden från doktrinen på området. På grund av generalklausu-
lens breda tillämpningsområde och vida formuleringar har lagstiftaren uppställt ett 
flertal riktlinjer, som bör betraktas som vägledande exempel. 36 § AvtL har även 
behandlats utförligt i doktrinen. 
 
Bilden av rättskällorna ter sig en aning annorlunda beträffande förutsättningsläran. 
Lärans grundstruktur stadgas ej i något lagrum, vilken innebär att den saknar fasta 
konturer. Den har istället byggts upp och utvecklats i doktrin och rättspraxis, ge-
nom analogier från lagregler och prejudikat.4 I detta avseende bör det påpekas att 
analogier och e contrarioslut från rättsfall endast torde genomföras mycket restrik-
tivt, då HD inte sällan utelämnar ställningstaganden som ej aktualiseras i det spe-
cifika fallet.5  
 
Det sagda innebär att domstolarna spelar en mycket central roll på både general-
klausulens och förutsättningslärans område. Beträffande 36 § AvtL verkar dom-
stolarna som främsta uttolkare av bestämmelsens lydelse, och på grund av stad-
gandets vaga utformning har rättspraxis en viktig uppgift att leda rättstillämpning-
en framåt. Prejudikat är även den viktigaste rättskällan beträffande förutsättnings-
lärans grunder och utveckling, eftersom lagstöd och därmed tillhörande förarbeten 
saknas. Mot bakgrund av domstolarnas centrala ställning för tillämpningen av 36 
§ AvtL och förutsättningsläran, ter det sig naturligt att granska gränsdragningen, 
med utgångspunkt i några vägledande avgöranden. Jag har därför valt att analyse-
ra några centrala rättsfall för att belysa gränsdragningsproblematiken. 
 
1.5 Avgränsning 
 
Det andra kapitlet behandlar den grundläggande strukturen för 36 § AvtL. Fram-
ställningen kommer främst inriktas mot generalklausulens tillämplighet vid avtal 
mellan näringsidkare eller, annorlunda uttryckt, jämbördiga parter. Detta resulte-
rar i att konsumentens ställning i princip kommer utelämnas, vilket medför att 
fjärde stycket i 36 § AvtL inte kommer att beröras. Anledningen till avgränsning-
en beror till största delen på att näringsidkarens ställning är mycket central för be-
dömningen i Hovrättsmålet, eftersom fallet aktualiserar en företagsförsäkring, och 
därmed ett avtal mellan två parter som formellt sett är jämbördiga. Vidare är till-
lämpningen av generalklausulen vid avtal mellan näringsidkare i långt större ut-
sträckning omdiskuterad, jämfört med konsumentens uttryckliga skydd i bestäm-
melsens andra stycke. Det andra kapitlet avslutas med en analys där generalklau-
sulens räckvidd vid försäkringsavtal kommer att belysas med utgångspunkt i två 
relevanta rättsfall. 

                                                 
4 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 195 f. 
5 Se Bernitz, U., m.fl., Finna rätt, juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 145 f. 
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Det efterföljande kapitlet behandlar förutsättningslärans grunder. Då framställ-
ningen som helhet är inriktad mot att undersöka gränsdragningen mellan 36 § 
AvtL och förutsättningsläran är det främst relevant att granska läran som en del av 
ogiltighetsläran. Förutsättningsläran kan dock även beskrivas som en utfyllande 
eller kompletterande rättsregel. Denna del hänförs normalt till området avtalstolk-
ning, vilket innebär att området ligger utanför arbetets ramar. Gränsen är dock inte 
sällan flytande,6 vilket innebär att även denna aspekt kommer att beröras i viss 
mån. 

                                                 
6 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 279. 
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2 Generalklausulen – 36 § avtalslagen 
 
2.1 Inledning 
 
Avtalsrätten präglas av två grundläggande rättsprinciper: avtal skall hållas (latin: 
pacta sunt servanda) respektive frihet att ingå avtal. När 36 § AvtL infördes år 
1976 gavs domstolarna en långtgående möjlighet att korrigera det ursprungliga 
avtalet och därmed inskränka de nyligen nämnda avtalsrättsliga principerna.7 I fö-
rarbetena till bestämmelsen uppmanas dock till restriktivitet beträffande ingripan-
den i andra delar än det oskäliga avtalsvillkoret.8 Emellertid uttalade departe-
mentschefen vid ett senare tillfälle,9 att den nya generalklausulen inte skall följa 
samma mönster som tidigare bestämmelser med samma karaktär, där lagstiftaren 
uttryckligen uppmanat till en restriktiv tillämpning. I detta fall förespråkas alltså 
en ny attityd där domstolarna bör vara mera generösa vid sin tillämpning av be-
stämmelsen. Med tanke på det tidigare uttalandet bör det sistnämnda yttrandet inte 
avse de delar av generalklausulen som tillåter att domstolarna modifierar avtalet i 
andra hänseenden än det specifika avtalsvillkoret.10 
       
Generalklausulen utgör en viktig funktion i den svenska rättsordningen. Genom 
sitt vidsträckta tillämpningsområde kompletterar den tvingande lagstiftning och 
motverkar att situationer som lagstiftaren inte uppmärksammat, faller utanför 
rättslig reglering. För domstolarna innebär 36 § AvtL en möjlighet att undvika re-
sultat som skulle kunna medföra obehagliga konsekvenser för den svagare kontra-
henten.11   
 
2.2 Övergripande struktur 
 
36 § AvtL stadgar i första stycket att avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan av-
seende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheter-
na vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i 
övrigt.  
       
Oskälighetsbedömningen enligt generalklausulen skall vara inriktad mot ett visst 
specifikt avtalsvillkor.12 Det aktuella avtalsvillkoret utgör således det grund-
läggande rekvisitet, och det oskäliga villkoret fungerar därmed som en inträdesbil-
jett till generalklausulen.13 Ställningstagandet att ett visst villkor är oskäligt, förut-
sätter att det genomförs en helhetsbedömning av samtliga tänkbara omständighe-
ter i det aktuella fallet.14 Av bestämmelsens lydelse framkommer att oskäligheten 
av ett avtalsvillkor kan bero på avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets 

                                                 
7 Grönfors, K. & Dotevall, R.., Avtalslagen, s. 247 f. 
8 Prop. 1975/76:81 s. 110. 
9 Prop. 1975/76:81 s. 116 f. 
10 Grönfors, K. & Dotevall, R., a.a. s. 248. 
11 Bengtsson, B., Försäkringsavtalet och 36 § avtalslagen, Avtalslagen 90 år, s. 155.  
12 Adlercreutz, A., m.fl., Avtal, lärobok i allmän avtalsrätt, s. 86 f. 
13 Ramberg, J. & Ramberg C., Allmän avtalsrätt, s. 177; och NJA 1989 s. 614, SPP-målet, se HD:s 
domskäl s. 620. 
14 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 222; och NJA 1988 s. 230, Husby leasing-målet, 
där HD genomförde en samlad bedömning av samtliga omständigheter som förekommit i målet. 
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tillkomst, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt. Dessa 
grunder är mycket generella och ger knapphändig vägledning hur oskälighetsbe-
dömningen skall genomföras. I förarbetena uttalas därför att ett stort ansvar vilar 
hos domstolarna. De måste sträva efter att utforma sina domskäl så att dessa kan 
tjäna som vägledning för liknande framtida situationer.15 Vidare uppställer förar-
betena vissa riktlinjer, som skall verka som vägledning för rättstillämpningen. 
Lagrådet påpekade dock att för stor vikt inte skall läggas vid dessa uttalanden, då 
de endast är vägledande. Vidare framhölls att exemplifieringen är knuten till tiden 
för dess tillkomst, vilket kan medföra att riktlinjerna blir inaktuella.16  
       
Det ter sig naturligt att det, vid en undersökning huruvida ett avtalsvillkor är oskä-
ligt, primärt är villkorets innehåll som bör granskas. Detta stadgas också som den 
första grunden i bestämmelsens lydelse. Dock påpekade departementschefen att 
ett avtalsvillkors oskälighet ofta beror på hela avtalets utformning.17 En viss klau-
sul kan ha införts till förmån för den ena parten medan andra villkor gynnar den 
andre kontrahenten, så att jämvikt uppnås. Exempel på oskälighet som kan hänfö-
ras till avtalets innehåll är villkor som ger den ena parten ensam beslutanderätt 
och villkor som inskränker reglerna kring anbud och accept på ett otillbörligt 
sätt.18  
 
Omständigheter vid avtalets tillkomst utgör den andra uttryckliga grunden för 
oskälighetsbedömningen av ett visst avtalsvillkor. Grunden anknyter till bestäm-
melserna i 28-32 §§ AvtL, där det stadgas olika möjligheter att förklara ett avtal 
ogiltigt på grund av omständigheter vid dess ingående. Bestämmelsernas tillämp-
ningsområde är dock snävt och generalklausulen skall fånga upp de situationer då 
dessa stadganden inte kan tillämpas. Som exempel på situationer som faller under 
36 § kan nämnas överraskningstaktik eller andra sätt att otillbörligt utnyttja för-
handlingsläget.19 
       
Den bakomliggande utredningsgruppen (SOU 1974:83 under ledning av Jan Hell-
ner) samt departementschefen förespråkade att ett avtalsvillkor skulle kunna jäm-
kas eller lämnas utan avseende på grund av omständigheter som inträffat efter av-
talet ingående.20 Emellertid betonades att inte varje förhållande som inträffat efter 
avtalets ingående skulle kunna åberopas för att jämka avtalet. Det avgörande mås-
te istället vara huruvida det specifika villkoret kan anses oskäligt med hänsyn till 
senare inträffade förhållanden. Det är även i denna situation viktigt att inte 
genomföra en slentrianmässig bedömning på grund av ändrade förhållanden. Be-
dömaren måste ta hänsyn till om det framgår av avtalet att en part skall stå risken 
för eventuella framtida händelser. I dylika fall kan självfallet inte jämkning bli ak-
tuellt. Vidare måste avtalets längd beaktas, det vill säga hur stora möjligheter par-
terna haft att överblicka framtida riskmoment. Inte sällan torde jämkning, på den-
na grund, bli aktuell främst vid längre avtal.21  
       

                                                 
15 Prop. 1975/76:81 s. 116 f. 
16 Prop. 1975/76:81 s. 166. 
17 Prop. 1975/76:81 s. 118. 
18 Prop. 1975/76:81 s. 118 f. 
19 Prop. 1975/76:81 s. 125. 
20 Prop. 1975/76:81 s. 126 f. 
21 Prop. 1975/76:81 s. 127. 
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Slutligen anger lagtexten att omständigheterna i övrigt får beaktas vid bedöm-
ningen huruvida ett avtalsvillkor är oskäligt. Detta innebär att samtliga tänkbara 
omständigheter kan åberopas.22 Utredningen tar upp några omständigheter som ej 
faller in under de övriga grunder som kommer till uttryck i lagtexten.23 Dessa tor-
de kunna hänföras till gruppen ”omständigheter i övrigt”.24 Exempelvis redogörs 
för att villkor som utgör ett försök att kringgå tvingande lagstiftning skall anses 
som oskäliga.25  
 
2.3 Rättsföljder 
 
Generalklausulen stadgar i första stycket en frihet för domstolarna att korrigera 
det aktuella villkoret eller avtalet i dess helhet. Första meningen anger att det 
oskäliga avtalsvillkoret endera får jämkas eller lämnas utan avseende. Termen 
jämkning innebär att det aktuella villkoret endast till viss del sätts ur kraft.26 
Andra meningen i första stycket klargör domstolarnas befogenhet att ändra avtalet 
i andra delar än det aktuella villkoret. I detta avseende är det viktigt att genomföra 
en helhetsbedömning, då jämkning eller åsidosättande av ett avtalsvillkor kan 
medföra att avtalet i övrigt bör jämkas eller lämnas utan avseende.27 I förarbetena 
betonas generalklausulens konstruktion där jämkning och ogiltighet uppställs som 
alternativa rättsföljder. Möjligheten att jämka ett avtal bidrar till att en part som är 
missnöjd med ett visst förhållande, men i övrigt tillfredställd med dess innehåll, 
ges en möjlighet att behålla avtalet. Självfallet beror domstolarnas möjligheter till 
ingrepp på vad parterna anfört i målet.28 
 
2.4 Näringsidkarens ställning  
 
Andra stycket i 36 § AvtL klargör att det vid bedömningen enligt första stycket, 
särskilt skall beaktas huruvida den ena kontrahenten är konsument eller annars in-
tar en underlägsen ställning. Denna svagare part anses vara i behov av ett större 
skydd. Mot bakgrund av lagtextens lydelse kan det urskiljas fyra huvudtyper av 
avtal: de som ingås mellan näringsidkare och konsument, de som ingås mellan två 
privatpersoner, de som ingås mellan näringsidkare men där den ena kontrahenten 
intar en underlägsen ställning, samt slutligen avtal mellan jämbördiga näringsid-
kare.29 Denna framställning kommer i huvudsak inriktas mot de två sistnämnda 
grupperna. 
       
Förarbetena till generalklausulen betonar att oskälighetsbedömningen beror av de 
aktuella parternas inbördes förhållande. Klart är att bestämmelsen skall tillämpas i 
vid bemärkelse i de fall då en konsument är avtalspart. Nästan lika klart är att ett 
avtal som ingås på rent affärsmässiga grunder inte bör föranleda att 36 § tillämpas 
i lika vid bemärkelse. Det avgörande är dock inte vilken formell beteckning kon-

                                                 
22 Norlén, A., Oskälighet och 36 § avtalslagen, s. 35. 
23 SOU 1974:83 s. 131 ff.  
24 Norlén, A., a.a. s. 35. 
25 Utredningen använde termen ”otillbörlig”, vilket dock inte överensstämde med departements-
chefens åsikt. 
26 Grönfors, K. & Dotevall, R.., a.a. s. 244. 
27 Prop. 1975/76:81 s. 110. 
28 Prop. 1975/76:81 s. 126. 
29 Se Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 143 f.  
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trahenterna har.30 Om två näringsidkare avtalar, kan det mycket väl tänkas att den 
ena intar en ställning som liknar en konsuments. Småföretagare har ofta inte re-
surser som kan mätas med de större företagens kompetens, vad gäller exempelvis 
administrativ eller juridisk expertis. Den förstnämnda intar då en underlägsen 
ställning som kan föranleda generalklausulens tillämpning. Omvänt kan en kon-
sument vara den starkare parten vid en avtalsförhandling med en näringsidkare. 
Kontentan av detta resonemang blir att det relevanta är vilket förhållande kontra-
henterna har till varandra och inte huruvida den ena avtalsparten formellt kan an-
ses starkare.31  
       
Vad innebär då begreppet näringsidkare med underlägsen ställning? HD har inte 
givit några klara riktlinjer hur begreppet skall tolkas. Istället har det genomförts 
en bedömning i varje enskilt fall grundat på omständigheterna som förekommit i 
det aktuella målet. Således har domstolen avhållit sig från uttalanden i vägledande 
riktning.32 I ett avgörande fastställde HD att en näringsidkare intagit en underläg-
sen ställning gentemot den andra avtalsparten, en bank, som tillämpade ett stan-
dardvillkor på oskäligt sätt.33 I ett annat fall fastslog HD att ett mindre företag inte 
intog en underlägsen ställning jämfört med den andra avtalsparten som hade en 
väsentligt större årsomsättning.34 Ytterligare skydd för näringsidkare med under-
lägsen ställning ges i lagen (1984:292) om oskäliga avtalsvillkor mellan närings-
idkare.35  
       
Vad beträffar avtal mellan jämbördiga näringsidkare kan nämnas att det inte sällan 
handlar om rent affärsmässiga förhållanden där avtalet nästintill kan vara av spe-
kulativ karaktär. I dessa situationer är återhållsamhet vid tillämpningen av gene-
ralklausulen att föredra.36 Bakgrunden till detta är att det inte sällan är av stor vikt 
att parterna kan överblicka de ekonomiska konsekvenser som ett avtal innebär, 
vilket inte skulle vara fallet om ett avtalsvillkor omformulerades efter en tid.37 
 
Den aktuella typen av villkor kan också få betydelse för huruvida generalklausu-
len kan anses tillämplig eller ej. I NJA 1992 s. 290 (Franchisetagarmålet) gällde 
saken huruvida 36 § AvtL kunde tillämpas på en skiljeklausul i ett franchiseavtal. 
HD uttalade: 
 

”Huvudprincipen vid tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausuler får 
anses vara att sådana som regel står sig i avtal mellan näringsidkare, åtmin-
stone om de är att anse som jämställda, medan motsatsen gäller i förhållande 
till konsumenter (prop 1975/76:81 s 147, NJA 1979 s 666, 1984 s 229 och 
1987 s 639). Parterna i ett franchiseavtal kan inte anses helt likställda. I själ-
va företeelsens natur ligger nämligen att franchisetagaren intar en i vissa av-
seenden underlägsen ställning.”38 
 

                                                 
30 Prop. 1975/76:81 s. 117.  
31 Prop. 1975/76:81 s. 117. 
32 Bernitz, U., a.a. s. 144. 
33 NJA 1983 s. 332, Svenska Handelsbanken-målet, se HD:s resonemang s. 338.  
34 NJA 1979 s. 483, Bergman & Beving-målet, se HD:s resonemang s. 513. 
35 För vidare läsning se bl.a. Bernitz, U., a.a., s. 166 ff. 
36 Prop. 1975/76:81 s. 118 f. 
37 Bernitz, U., a.a. s. 144. 
38 NJA 1992 s. 290, Franchisetagarmålet, se HD:s resonemang s. 298. 
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HD fastställde att skiljeklausulen inte kunde förklaras oskälig trots att franchiseta-
gare normalt intar en underlägsen ställning i förhållande till franchisegivaren. 
Bernitz har även uttalat att en skiljeklausul som huvudregel är fullt giltig i ett 
kommersiellt avtal, även i de fall då den ena avtalsparten intar en underlägsen 
ställning.39    
 
2.5 Analys av en specifik avtalskategori: försäkringsavtalet  
  
Försäkringsavtalet representerar ett avtalsförhållande av särskild karaktär. Oavsett 
om försäkringstagaren är konsument eller näringsidkare, är det troligt att försäk-
ringsbolaget intar en överlägsen ställning. Försäkringsgivaren har oftast ett stan-
dardavtal som tillämpas på respektive försäkring. Vidare är det bolaget som be-
stämmer premiens storlek, efter bedömning utifrån de uppgifter som lämnas av 
försäkringstagaren. För det fall att en skada inträffar, torde det med fog kunna 
hävdas att försäkringsbolagets skadereglerare framstår som experter i jämförelse 
med försäkringstagaren. Dessa faktorer medför att försäkringsbolaget har ett för-
språng vid avtals- och tolkningssituationer.  
      
Två intressanta avgöranden från HD, som berör näringsidkarens ställning i sam-
band med försäkringsavtal, är NJA 1989 s. 346 och NJA 1992 s.782. Det först-
nämnda skall behandlas ingående nedan (se kapitel 4), här skall dock vissa jämfö-
relser göras som belyser tillämpningen av generalklausulen.  
       
NJA 1989 s. 346 (Pälshandlarmålet) gällde en tvist mellan ett pälsföretag och ett 
försäkringsbolag. Det var således fråga om ett avtal mellan två näringsidkare. Nå-
gon hade stulit ett flertal pälsar från företagets (kärandens) kylhus. Försäkringsbo-
laget (svaranden) ansåg att de ej kunde utbetala försäkringsersättning, då stölden 
inte täcktes av gällande företagsförsäkring. Försäkringen angav nämligen att den 
omfattade stöld och skadegörelse genom ”inbrott då någon olovligen med våld 
brutit sig in i eller med dyrk tagit sig in i lokal som uppfyller för försäkringen gäl-
lande krav på inbrottsskydd eller i värdeskåp”.40 Ägaren till pälsföretaget hade fö-
retagit en rad olika åtgärder för att försäkra sig om att inbrottsrisken skulle vara 
minimal. På inrådan av försäkringsbolaget anlitades även ett bevakningsföretag. 
Det var endast ägaren och bevakningsföretaget som hade tillgång till nycklarna 
som behövdes för att ta sig in i kylhuset. Eftersom ingen åverkan kunde urskiljas 
på någon av dörrarna, var det troligast att gärningsmannen/männen använt dyrk 
eller obehörigen kopierade nycklar vid stölden. 
 
Pälsföretaget yrkade att försäkringsbolaget skulle förpliktas att utbetala försäk-
ringsersättning. Käranden anförde att försäkringsvillkoret täckte den aktuella stöl-
den, eftersom begreppet dyrk innefattade obehörigen kopierade nycklar. I andra 
hand hävdades att försäkringsvillkoret skulle jämkas, i enlighet med 36 § AvtL, 
eftersom ägaren till företaget vidtagit alla nödvändiga åtgärder, samt att det aktu-
ella försäkringsskyddet var det bästa på marknaden (enligt uppgift från försäk-
ringsbolaget). Svaranden bestred käromålet och hävdade att en sådan typ av 
jämkning inte kunde genomföras, med stöd av 36 § AvtL, då detta skulle innebära 

                                                 
39 Bernitz, U., a.a. s. 164 f. 
40 NJA 1989 s. 346, Pälshandlarmålet, se s. 346 f. 
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att en obligationsrättslig förpliktelse utvidgades till nackdel för försäkringsbola-
get.  
 
HD konstaterade inledningsvis att begreppet dyrk var av betydelse för försäkring-
ens tillämpningsområde. Domstolen fastslog att uttrycket inte kunde anses omfatta 
nyckel som tillverkats obehörigen. Omständigheterna i målet kunde ej styrka att 
det använts en dyrk vid stölden, vilket resulterade i att det var ostridigt att inbrot-
tet förövats med hjälp av falska nycklar. Dessa hade kopierats från dem som var 
deponerade hos det anlitade bevakningsföretaget. Därefter övergick HD till att 
granska ordalydelsen av försäkringsvillkoret, vilket resulterade i att stöld som be-
gåtts med hjälp av obehörigen kopierade nycklar inte omfattades av villkoret. 
Domstolen fann inte heller någon anledning att frångå dess ordalydelse. HD prö-
vade sedermera huruvida 36 § AvtL kunde tillämpas för att jämka villkoret, så att 
ersättning kunde utgå. Med anledning av försäkringsbolagets uttalande, konstate-
rade domstolen att en tillämpning av generalklausulen oftast resulterar i att parter-
nas förpliktelser förändras, vilket således medförde att det inte kunde läggas nå-
gon vikt vid bolagets yttrande.  
 
HD fastslog att det inte fanns några faktorer i målet, som kunde föranleda att vill-
koret ansågs som oskäligt, med beaktande av avtalets innehåll eller omständighe-
terna vid dess tillkomst. Inte heller det faktum att pälsföretaget intog en underläg-
sen ställning, kunde föranleda att bestämmelsen tillämpades enligt någon av dessa 
grunder. Däremot fastställdes att 36 § AvtL var tillämplig med hänsyn till senare 
inträffade omständigheter. Vid denna bedömning beaktade HD ett flertal faktorer, 
bland annat omständigheten att företaget vidtagit samtliga åtgärder som kunde 
krävas för att förebygga inbrott av det slag som ej omfattades av försäkringen. Vi-
dare anfördes att det inte kunde krävas av försäkringstagaren att denne beaktat den 
närmare innebörden av begreppet dyrk och huruvida detta innefattade obehörigen 
kopierade nycklar. HD fastslog att det aktuella villkoret var oskäligt gentemot 
pälsföretaget och biföll således kärandens talan.     
 
Sammanvägningen av en rad omständigheter medförde att HD avgjorde ärendet 
till förmån för pälsföretaget. Det finns en underton i avgörandet som indikerar ett 
mått av medlidande. Eftersom ägaren till pälsföretaget skött sig i det närmaste ex-
emplariskt, och vidtagit alla åtgärder som kunde krävas, var det omöjligt att avgö-
ra målet till dennes nackdel. Detta trots att båda avtalsparterna var näringsidkare 
och att det därmed handlade om ett kommersiellt avtal. 
       
NJA 1992 s. 782 (Hotellmålet) rörde en tvist mellan ett hotellföretag och ett för-
säkringsbolag. Det gällde således även här ett avtal mellan två näringsidkare. För-
säkringsbolaget tillämpade en klausul (vilket var tillåtet enligt då gällande rätt) 
som medförde att försäkringsskyddet upphörde 14 dagar efter att premieavin ut-
sänts, om ej betalning erlades. Skyddet skulle sedan återinträda dagen efter det att 
premieavgiften betalats. Samma dag som betalningen bokfördes på försäkringsbo-
lagets postgiro uppstod brand i hotellbyggnaden. Försäkringsbolaget vägrade be-
tala med hänvisning till nämnda klausul. Hotellföretaget åberopade att det aktuella 
avtalsvillkoret skulle jämkas enligt 36 § AvtL. 
       
HD påpekade att generalklausulen måste tillämpas restriktivt när bedömningen 
gäller ett avtal mellan två näringsidkare. Dock anfördes att bestämmelsen kunde 
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tillämpas om det förelåg särskilda omständigheter.41 HD:s ledamöter uppmärk-
sammade att största delen av de argument som hotellföretaget åberopade, syftade 
till att påvisa försäkringsbolagets bristande informationsskyldighet, beträffande 
gällande förfallodag samt verkan av att betalning ej erlades i tid. Omständigheter-
na var dock sådana att hotellföretaget hade, vid tecknandet av försäkringen, före-
trätts av en försäkringsmäklare. HD poängterade att denne noggrant granskat hela 
avtalet och således borde ha uppmärksammat den aktuella klausulen. Vidare mås-
te mäklaren ha varit införstådd med betydelsen av villkoret för försäkringstagaren. 
Mot bakgrund av detta kunde inte försäkringsbolagets eventuellt bristande upp-
lysning resultera i en tillämpning av 36 § AvtL. Avslutningsvis fann HD att inga 
särskilda omständigheter förelåg i målet som talade för en tillämpning av general-
klausulen och att en sådan tillämpning skulle medföra att avtalsfriheten inskränk-
tes i allt för stor utsträckning. Således kunde inte hotellföretagets talan vinna bifall 
i detta avseende.  
 
Vid en jämförelse mellan rättsfallen kan inledningsvis konstateras att båda avgö-
randena berörde försäkringsavtal mellan två näringsidkare samt att utgången blev 
olika. I förarbetena till 36 § AvtL uttalade departementschefen att de aktuella kon-
trahenternas formella titel inte skall vara avgörande för deras ställning vid till-
lämpningen av generalklausulen.42 Således skall det primärt inte beaktas huruvida 
parterna är näringsidkare eller ej. Det väsentliga är istället kontrahenternas reella 
förhållande sinsemellan. I Pälshandlarmålet intog företaget en underlägsen ställ-
ning, vilket medförde att HD hade möjlighet att tillämpa generalklausulen i större 
utsträckning. I Hotellmålet var situationen annorlunda, eftersom hotellet hade an-
litat en expert för att sköta förhandlingarna. På grund av dennes erfarenhet och 
sakkunskap torde försäkringstagarens normalt underlägsna ställning avancerat till 
en högre nivå, där parterna betraktades som jämbördiga. Detta resulterade i att HD 
lät principen om avtalsfrihet ha företräde. Det torde således kunna, mot bakgrund 
av utgången i dessa båda rättsfall, konstateras att parternas inbördes ställning har 
en grundläggande betydelse för bedömningen enligt generalklausulen. Detta torde 
mycket väl överensstämma med bestämmelsens ordalydelse samt lagstiftarens vil-
ja. 

                                                 
41 Här hänvisade domstolen till några tidigare avgöranden bl.a. NJA 1989 s. 346, Pälshandlarmå-
let. 
42 Prop. 1975/76:81 s. 116 f. 
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3 Förutsättningsläran 
 
3.1 Inledning 
 
Förutsättningsläran skapar en möjlighet för en kontrahent att undgå avtalets rätts-
verkningar genom att åberopa felaktigheten av ett medvetet eller omedvetet anta-
gande. Läran verkar således främst som ett komplement till ogiltighetsreglerna i 
tredje kapitlet avtalslagen.43 Dessa bestämmelser behandlar endast vissa typer av 
förutsättningar, vilket innebär att förutsättningslärans bredare tillämpningsområde 
kan utnyttjas, för att undgå avtal på grund av misstag eller ändrade förhållanden. 
Förutsättningsläran beskrivs även som en utfyllande regel, eftersom parternas 
möjligheter att frånträda hela eller delar av avtalet, kompletterar avtalets ursprung-
liga lydelse.44   
 
Avtalslagen innehåller ingen bestämmelse som behandlar den så kallade förutsätt-
ningsläran. Det finns således inget direkt lagstöd som reglerar lärans räckvidd el-
ler rättsföljder. I tredje kapitlet avtalslagen uppställs dock regler som behandlar 
vissa typfall av felaktiga förutsättningar (främst 30, 31 och 33 §§ AvtL). I en med 
förarbetena mycket lojal kommentar till 33 § AvtL diskuteras verkan av så kallad 
motivvillfarelse.45 Detta begrepp innebär att en kontrahent har begått ett misstag 
angående något som varit en förutsättning för att denne skulle ingå avtalet.46 Den-
na typ av villfarelse beskrivs i kommentaren som en del av förutsättningsläran. 
Inte sällan inträffar situationen att en avtalspart utgår från en förutsättning som 
dock visar sig vara felaktig eller inte går i uppfyllelse. Det vanligaste måste vara 
att avtalet förblir gällande, men om medkontrahenten insett att förutsättningen va-
rit avgörande för avtalets ingående och löftesavgivaren antagligen skulle ha infört 
den aktuella förutsättningen i avtalet, om den kommit på tal, skulle det strida mot 
tro och heder att hävda avtalets giltighet under åberopande av att den aktuella 
omständigheten inte fanns med i avtalet. Därefter konstateras att förutsättningslä-
ran, vid avtalslagens tillkomst, inte varit mogen för lagstiftning. Rättsutvecklingen 
har istället överlämnats åt domstolarna.47 Mot bakgrund av detta har förutsätt-
ningsläran utvecklats genom analogier från lagregler samt prejudikat på avtals- 
och kontraktsrättens område.48 
 
Förutsättningsläran har varit föremål för en omfattande diskussion inom doktri-
nen. Som exempel på två ytterligheter kan nämnas Lennart Vahlén och Bert Lehr-
berg, där den förra förespråkade ett restriktivt synsätt medan den senare anser att 
läran skall tillämpas i vidare utsträckning.49 Dess vara eller icke vara har livligt 
debatterats i Sverige, medan den i övriga skandinaviska länder haft en betydligt 
tydligare del av rättssystemet.50 I förarbetena till 36 § AvtL gjordes uttalanden 

                                                 
43 NJA 1996 s. 410, AB Friherren-målet, se HD:s domskäl s. 417. 
44 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 198. 
45 Almén, T., m.fl., Lagen om avtal, s. 130 ff. 
46 Adlercreutz, A., m.fl., Avtal, lärobok i allmän avtalsrätt, s. 77. 
47 Almén, T., m.fl., a.a. s. 132. 
48 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 197 f.  
49 Bernitz, U., a.a. s. 136. 
50 Adlercreutz, A., m.fl., Avtalsrätt II, s. 152 f. 
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med anledning av relationen mellan generalklausulen och förutsättningsläran.51 
Dessa yttranden verkade som en bekräftelse på lärans existens, men bidrog även 
till förvirring i rättstillämpningen.52 Under 80-talet klargjordes lärans ställning 
med två prejudikat från HD,53 vilket inledde ”lärans renässans i Sverige”.54 Detta 
blev startpunkten för ett flertal rättsfall från HD, där det klargjorts att förutsätt-
ningsläran har en plats i den svenska rättsordningen.  
         
3.2 Betydelsen av begreppet förutsättning 
 
Termen förutsättning innefattar för det första medvetna antaganden hos en kon-
trahent, som är avgörande för dennes vilja att ingå avtalet. Begreppet inbegriper 
också sådana omständigheter som förelegat under hela avtalets ingående, eller 
som inträffat senare, och som parterna inte räknat med, men som kunde ha fått be-
tydelse för en avtalspart, om han haft kunskap om förhållandena.55 Dessa så kalla-
de typförutsättningar är inte sällan omedvetna och naturligt förenade med en viss 
typ av rättshandling och blir således gällande om inget annat avtalats.56 En förut-
sättning kan alltså betecknas som ett underförstått avtalsvillkor som parterna inte 
diskuterat vid förhandlingarna, eller intagit uttryckligen i avtalet.57 En förutsätt-
ning – och därmed även förutsättningsläran – blir inte aktuell om allt går som par-
terna tänkt sig. Däremot torde det inte sällan inträffa att en omständighet bidrar till 
att den ena kontrahentens börda ökar väsentligt, eller att de avtalade förmånerna 
minskar drastiskt. Man talar då om att en förutsättning blivit felaktig för löftesav-
givaren. Dessa delas upp i oriktiga respektive bristande förutsättningar. Den förra 
avser sådana förutsättningar som varit felaktiga redan från början. Till den senare 
gruppen hänförs sådana händelser som inträffat efter avtalets ingående, och som 
påverkat avgörande omständigheter för avtalets tillkomst, så att en förutsättning 
brister.58 Sammanfattningsvis kan sägas att en förutsättning är ett medvetet eller 
omedvetet antagande, som kan hänföras till förhållanden i nutid eller framtid.59  
 
3.3 Förutsättningslärans rekvisit 
 
I Skandinavien har det traditionellt uppställts tre rekvisit, som samtliga måste vara 
uppfyllda för att en förutsättning skall ha rättslig relevans. För det första skall för-
utsättningen vara väsentlig, för det andra skall den varit synbar för medkontrahen-
ten och för det tredje skall en relevansbedömning göras, för att utröna vem som 
skall stå risken för att förutsättningen är felaktig.60  
 
Det finns ursprungligen två olika grenar inom förutsättningsläran. De som före-
språkar ett subjektivt synsätt och de som tillämpar den objektiva läran.61 Det är 
främst vid den avslutande relevansbedömningen som åsikterna skiljer sig åt. Vid 

                                                 
51 Prop. 1975/76:81 s. 128. 
52 Se Flodgren, B., a.a. s. 393; och Lehrberg, B., Förutsättningsläran då och nu, s. 424. 
53 NJA 1981 s. 289, Arrendemålet; och NJA 1985 s. 178, Kalmar varv-målet. 
54 Hellner, J., Förutsättningsläran 1997, s. 202. 
55 Ussing, H.., Aftaler paa formuerettens omraade, s. 459 f.  
56 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 280. 
57 Flodgren, B., Förutsättningsläran- ett viktigt komplement till avtalslagen, s. 392. 
58 Lehrberg, B., Förutsättningsläran, s. 79 f. 
59 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 198.  
60 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 200; och Flodgren, B., a.a. s. 392. 
61 Lehrberg, B., Förutsättningsläran då och nu, s. 422. 
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en subjektiv bedömning skall det, vid den avslutande bedömningen, genomföras 
ett hypotetiskt prov som går ut på att ställa sig frågan vad parterna skulle ha avta-
lat, om möjligheten att förutsättningen skulle bli felaktig fördes på tal. Den objek-
tiva teorin förespråkar istället en objektiv bedömning, där undersökningen skall 
utreda vem av parterna som lämpligast bär risken för förutsättningens felaktig-
het.62 Den objektiva metoden anses mest accepterad i den svenska rättsordningen, 
vilket bland annat framkommit genom rättsfallen NJA 1981 s. 269 (Arrendemålet) 
och NJA 1985 s. 178 (Kalmar varv-målet), där den tillämpades av HD.  
 
Nedan kommer framställningen inriktas mot att beskriva varje enskilt rekvisit, 
med utgångspunkt i den objektiva uppfattningen.  
 
3.3.1 Väsentlighetsrekvisitet 
 
För att en förutsättning skall ha rättslig relevans måste den först och främst varit 
väsentlig eller med andra ord avgörande för partens vilja att ingå avtalet. Denne 
skulle således inte ha ingått avtalet om han/hon varit medveten om att det skulle 
inträffa förändringar eller att förutsättningen varit felaktig redan från början.63 Ett 
exempel på hur HD behandlar detta rekvisit är Arrendemålet. Avgörandet gällde 
en tvist mellan en kommun och en arrendator som arrenderade mark av den först-
nämnda. En förlikning avtalades i tingsrätten, varvid parterna kom överens om att 
arrendatorn, som var jordbrukare, skulle avlägsna sig från marken så att området 
kunde användas till bebyggelse. Efter avtalets ingående ändrade kommunen pla-
nerna, så att marken inte längre skulle vara föremål för nybebyggelse. Arrendatorn 
sökte resning vid HD, och anförde att förlikningsavtalet skulle förklaras ogiltigt, 
grundat i första hand på att kommunen svikligen förlett honom att ingå avtalet al-
ternativt att förutsättningarna för rättshandlingen brustit. Utredningen kunde ej 
påvisa att kommunen försökt förleda honom vid förlikningsförhandlingen. HD 
övergick istället till att pröva ärendet utifrån förutsättningsläran. Med anledning 
av väsentlighetsrekvisitet uttalades följande:  
 

”Vad sålunda upptagits ger vid handen, att det för Carl Johan B vid förlik-
ningsavtalets ingående var en väsentlig förutsättning, att han under alla om-
ständigheter inom kort tidrymd skulle nödgas lämna arrendestället, därför 
att detta skulle användas för annat ändamål än jordbruk. Det måste antas, att 
Carl Johan B annars ej skulle ha ingått avtalet.”64 

 
Detta citat illustrerar hur väsentlighetsbedömningen skall göras. Kriteriet skall 
dock inte dramatiseras, då det torde vara relativt lågt ställt. Syftet är att en avtals-
part inte skall åberopa varje förutsättning som varit eller blivit felaktig, när det 
huvudsakliga intresset för avtalet fortfarande är intakt och kontrahenten vill undgå 
rättshandlingen av andra skäl.65  
 
 
 
 

                                                 
62 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 282 f.  
63 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 281. 
64 NJA 1981 s. 269, Arrendemålet, se HD:s domskäl s. 271. 
65 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 203. 
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3.3.2 Synbarhetsrekvisitet  
 
Kriteriet innebär att förutsättningen, inklusive dess väsentlighet, skall ha varit syn-
bar för den andre avtalsparten. Rekvisitet medför att medkontrahenten måste ha 
insett, eller i vart fall bort inse, att förutsättningen var avgörande för löftesavgiva-
rens vilja att ingå avtalet.66  
 
Synbarhetsrekvisitet åskådliggörs i NJA 1997 s. 5 (Bostadsrättsmålet), där en 
kvinna yrkade att domstolen skulle ogiltigförklara ett bostadsrättsavtal på grund-
val av förutsättningsläran. Det var nämligen en förutsättning att hon bodde i en 
bostadsrättsmiljö, vilket inte blev fallet, då 90 % av bostadsrätterna inte kunde säl-
jas och istället hyrdes ut i andra hand. HD fastslog att det var en väsentlig förut-
sättning för henne att hon vistades i ett bostadsrättsområde, samt att hon inte skul-
le ha ingått avtalet, om hon visste hur omständigheterna skulle ändras. Efter detta 
uttalande konstaterade HD att ”detta måste föreningen ha insett”.67 Kravet på syn-
barhet var därmed uppfyllt.  
 
Beträffande sådana förutsättningar som anses förenliga med en särskild typ av av-
tal (typförutsättningar), gäller att kravet på synbarhet kan efterges, eftersom denna 
kategori av förutsättningar, på ett objektivt sätt är förenliga med en viss avtalska-
tegori och därmed måste beaktas av motparten vid den specifika typen av avtal. 
Dessa förutsättningar är således oberoende av omständigheterna i det enskilda fal-
let och blir gällande om parterna inte avtalat annat.68 På samma sätt efterges syn-
barhetskravet vad gäller väsentligheten, vid denna typ av avtal.69  
 
3.3.3 Riskrekvisitet 
 
För det fall att det endast skulle krävas att väsentlighets- och synbarhetsrekvisitet 
var uppfyllda, skulle det leda till att orimligt många avtal kunde frångås efter åbe-
ropande av felaktiga förutsättningar. Detta kan illustreras med ett exempel: en 
man köper ett stort parti mat till sin frus födelsedagsfest. Tyvärr hindras festen av 
ett mycket kraftigt snöoväder som medför att 80 % av gästerna inte kan komma. 
Kalaset måste därför ställas in. Även om festen utgjorde en väsentlig förutsättning 
för den inhandlade maten, och butikshandlaren var medveten om att mannen skul-
le ha fest för X antal personer, skulle avtalet omöjligt kunna ogiltigförklaras. HD 
har nämligen, i ett flertal avgöranden, fastslagit att huvudregeln måste vara att re-
spektive part står risken för att dennes förutsättningar är eller blir felaktiga.70 Där-
emot har domstolen även konstaterat att särskilda omständigheter kan föranleda 
att risken flyttas till motparten, så att hela eller delar av avtalet blir overksamt.71 I 
Bostadsrättsmålet uttalades: 
 

”Att Bodil W handlat under en väsentlig förutsättning och att föreningen in-
sett detta är emellertid inte tillräckligt för att avtalet skall förklaras vara 

                                                 
66 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 281 f. 
67 NJA 1997 s. 5, Bostadsrättsmålet, se HD:s domskäl s. 17. 
68 Adlercreutz, A., m.fl., Avtalsrätt II, s. 151. 
69 Lehrberg, B., Förutsättningsläran, s. 275. 
70 Se bl.a. NJA 1981 s. 269, Arrendemålet; NJA 1985 s. 178, Kalmar varv-målet; och NJA 1997 s. 
5, Bostadsrättsmålet. 
71 Se HD:s resonemang i rättsfallen som anges i not 70.  
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overksamt enligt förutsättningsläran, då förutsättningen visat sig vara felak-
tig. En part i ett avtal måste regelmässigt själv bära risken för att hans förut-
sättningar för avtalet brister. Någon gång kan emellertid omständigheterna 
vara sådana att det, efter en objektiv bedömning, får anses lämpligt och rim-
ligt att lägga risken för att förutsättningen slår fel på medkontrahenten.”72 

 
Lehrberg har i sin avhandling gjort en omfattande utredning av förutsättningslä-
ran, där han behandlar riskrekvisitet och vilka faktorer som bör beaktas.73 En för-
sta omständighet som skall tas med i bedömningen är huruvida det förekommit 
någon form av utfästelse som medfört att mottagaren tagit på sig risken för förut-
sättningens felaktighet. Det kan också handla om att medkontrahenten gjort ett ut-
talande som är oriktigt, vilket resulterat i att löftesavgivaren byggt upp en förut-
sättning.74 Vidare kan förutsättningen bekräftas genom att den, enligt löftesavgi-
varens föreställning, utgör det normala handlingssättet i en viss situation och 
medkontrahenten uppfattar detta. Den senares tystnad kan då bidra till att löftes-
avgivaren invaggas i falsk trygghet. Denna situation blir särskilt påtaglig om 
medkontrahenten besitter sådan sakkunskap som är värdefull i den specifika situa-
tionen.75 Om mottagaren varit i ond tro angående den felaktiga förutsättningen 
och således insett att avtalet ingicks på grundval av felaktiga omständigheter, tor-
de även detta vara ett relevant faktum för att lägga över risken på medkontrahen-
ten. Dock uppställs här ett culpakrav: det måste kunna betraktas som klandervärt 
av löftesmottagaren att inte upptäcka misstaget samt att inte upplysa om det.76 
Slutligen kan en avtalspart som framkallat motpartens bristande förutsättning 
åläggas att bära risken för att antagandet förfelats.77 
 
NJA 1985 s. 178 – Kalmar varv-målet 
I det följande skall det redogöras för Kalmar varv-målet, där HD behandlade frå-
gan huruvida det kunde anses befogat att låta den ena parten stå risken för en för-
utsättnings felaktighet. Avgörandet skall analyseras ingående nedan (se kapitel 4), 
där dess betydelse för gränsdragningen mellan 36 § AvtL och förutsättningsläran 
skall diskuteras.   
 
Kalmar varv aktiebolag (svaranden) hade under flera års tid bedrivit varvrörelse i 
Kalmar. År 1980 resulterade två mindre lyckade affärer i att företaget hamnade i 
en likviditetskris. Detta innebar att företaget tvingades inställa samtliga betalning-
ar. Riksgäldskontoret informerades om situationen, vilket medförde att det tillsat-
tes en förhandlingsgrupp som skulle försöka rädda företaget. Gruppen arbetade 
fram ett förslag som innebar att staten, moderbolaget och två beställare skulle till-
skjuta likvida medel. Statens medverkande krävde dock riksdagens godkännande, 
något som ännu inte givits. Trots detta skickade svaranden två brev där det klar-
gjordes att den framtida verksamheten säkerställts, bland annat på grund av sta-

                                                 
72 NJA 1997 s. 5, Bostadsrättsmålet, se HD:s domskäl s. 17. 
73 Lehrberg, B., Förutsättningsläran, kap. 7-12.  
74 Lehrberg, B., Förutsättningsläran, s. 329 ff. Se även Lehrberg, B., Förutsättningsläran då och 
nu, s. 426. 
75 Lehrberg, B., Förutsättningsläran, s. 373 ff. Se även Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 282; och 
Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 206 f. 
76 Lehrberg, B., Förutsättningsläran, s. 457 ff. särskilt s. 503 ff. Se även Lehrberg, B., Förutsätt-
ningsläran då och nu, s. 428. 
77 Lehrberg, B., Förutsättningsläran, s. 511 ff. Se även Lehrberg, B., Förutsättningsläran då och 
nu, s. 428; och Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 277. 
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tens medverkan. Leverantören Järnsida (käranden) bekräftade att leveranserna 
skulle återupptas och varorna sändes därefter successivt till Kalmar varv. Reger-
ingen lämnade dock det utarbetade förslaget utan åtgärd, vilket medförde att sva-
randen försattes i konkurs.  
 
Järnsida yrkade att leveransavtalet skulle förklaras ogiltigt samt att konkursboet 
skulle förpliktas att utlämna de levererade varorna. Käranden anförde att avtalet 
skulle förklaras ogiltigt, enligt 30 § AvtL, då svaranden svikligen förlett Järnsida, 
eftersom de lämnat oriktiga uppgifter (i de båda breven) som medfört att leveran-
serna återupptagits. För det fall att domstolen skulle finna att svikligt förfarande ej 
förelegat, torde det enligt käranden, strida mot tro och heder att åberopa avtalet 
med vetskap om de omständigheter som förelåg vid tillfället. Det skulle därmed 
vara ogiltigt enligt 33 § AvtL. Käranden åberopade även att avtalet måste anses 
som oskäligt och därmed skulle förklaras ogiltigt med stöd av 36 § AvtL, för det 
fall att de tidigare grunderna inte kunde läggas till grund för att bifalla åtalet. I sis-
ta hand gjorde Järnsida gällande att avtalet skulle förklaras ogiltigt enligt förut-
sättningsläran, eftersom de handlat under motivvillfarelse. Svaranden bestred kä-
romålet i dess helhet. 
 
HD började med att konstatera att det var av stor vikt för giltigheten av avtalet, 
vilken betydelse som kunde läggas vid förhandlingsgruppens förslag. Efter en re-
dogörelse kring omständigheterna i målet fastställdes att det inte förelåg någon 
bindande utfästelse från staten, angående tillskott till företaget. Uppgifterna i bre-
ven var således oriktiga. Däremot ansåg HD att omständigheterna i målet indike-
rade att svaranden uppfattat situationen såtillvida att det framlagda förslaget om 
rekonstruktion varit bindande för samtliga parter. Detta innebar att avtalet ej kun-
de ogiltigförklaras med stöd i 30 eller 33 §§ AvtL. 
 
HD övergick därefter till att pröva frågan huruvida avtalet kunde förklaras ogiltigt 
på grundval av 36 § AvtL, alternativt förutsättningsläran. Domstolen anförde: 
 

”När det, som i förevarande fall, görs gällande att avtalet som sådant är ogiltigt 
på grund av felaktiga förutsättningar vid avtalets ingående, ligger det närmast 
till hands att först pröva om ogiltighet föreligger enligt förutsättningsläran.”78  
 

HD konstaterade att det var ett avgörande antagande, för att Järnsida skulle åter-
uppta leveranserna, att svarandens ekonomi var säkerställd bland annat genom 
medverkan från staten. Denna förutsättning var dock oriktig. Domstolen fortsatte 
och fastslog att en part normalt måste stå risken för att dennes förutsättningar är 
felaktiga. Om det förelegat speciella omständigheter, kan det dock vara befogat att 
lägga risken för en viss förutsättnings felaktighet på motparten. Efter en samlad 
bedömning av omständigheterna i målet fann HD att Kalmar varv skulle bära ris-
ken för att förutsättningen, vid avtalets ingående, visade sig vara felaktig. 
 
3.4 Rättsföljder 
 
När förutsättningsläran tillämpas är den vanligaste rättsföljden att avtalet förklaras 
ogiltigt eller overksamt.79 Terminologin varierar inom doktrinen och det tycks inte 

                                                 
78 NJA 1985 s. 178, Kalmar varv-målet, se HD:s resonemang s. 191. 
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finnas någon enhetligt term som används av alla. Lehrberg anförde i sin avhand-
ling att det måste anses vara mest korrekt att använda termen overksamhet eller 
endast återgång, men att förutsättningsläran i många fall utgör ett komplement till 
ogiltighetsreglerna i avtalslagen, vilket innebär att det kan anses försvarligt att tala 
om ogiltighet.80  
 
En tillämpning av läran kan även resultera i att avtalet jämkas i inskränkande rikt-
ning, låt vara att denna typ av rättsföljd inte är lika vanlig som jämkning enligt 36 
§ AvtL.81 I rättsfallet NJA 1989 s. 614 (SPP-målet) fastslog HD att förutsättnings-
läran inte kan användas för att skapa en ny förpliktelse. Det torde heller inte vara 
möjligt att jämka en förpliktelse i skärpande riktning.82 Däremot kan en förpliktel-
se återuppstå, om ett avtalsvillkor anger att en part avstått från exempelvis en lag-
stadgad rättighet och villkoret jämkas eller förklaras overksamt med stöd av förut-
sättningsläran.83 I nyligen nämnda rättsfall klargjorde HD att det inte kunde anses 
nödvändigt att utveckla förutsättningslärans rättsföljder, till att även avse ska-
destånd i form av ersättning för det positiva kontraktsintresset.84    
 
NJA 1989 s. 614 – SPP-målet 
Nyligen nämndes att SPP-målet behandlade tillgängliga rättsföljder vid tillämp-
ning av förutsättningsläran. Avgörandets betydelse föranleder att det skall behand-
las ingående i det följande. Prejudikatet skall sedan analyseras nedan (se kapitel 
4), eftersom det även är intressant för gränsdragningen mellan 36 § AvtL och för-
utsättningsläran.  
 
En kvinna (käranden) väckte talan mot sin tidigare man (svaranden), då det fram-
kommit att hon inte skulle ha möjlighet att utfå hälften av mannens efterlevande-
pension. De båda makarna hade, med anledning av sin äktenskapsskillnad, ingått 
ett avtal om underhållsskyldighet för mannen gentemot kvinnan. Avtalet innehöll 
bland annat ett villkor där det stadgades att käranden, vid svarandens bortgång, 
var berättigad till hälften av dennes efterlevandepension från ett specifikt försäk-
ringsbolag. Villkoret klargjorde också att mannen omgående skulle anmäla detta 
till försäkringsbolaget. Några år senare uppdagades att svaranden inte genomfört 
någon sådan anmälan till försäkringsgivaren. När väl anmälan utförts framkom att 
försäkringsbolaget inte kunde fastställa utbetalningen i enlighet med avtalsvillko-
ret.  
 
Käranden yrkade att domstolen skulle förplikta svaranden att teckna och årligen 
betala premien, avseende en oåterkallelig pensionsförsäkring, som skulle tillför-
säkra kvinnan samma belopp som hon skulle uppburit om avtalet mellan de dåva-
rande makarna uppfyllts. Kvinnan utvecklade sin talan och anförde att parterna 
varit i villfarelse angående möjligheten att uppdela efterlevandepensionen. På 
grund av detta ansåg käranden att avtalet skulle jämkas enligt förutsättningsläran 

                                                                                                                                      
79 Lehrberg, B., Förutsättningsläran då och nu, s. 431; och NJA 1989 s. 614, SPP-målet, se HD:s 
resonemang s. 618.  
80 Lehrberg, B., Förutsättningsläran, s. 564 ff. 
81 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 218. 
82 NJA 1989 s. 614, SPP-målet, se HD:s resonemang s. 618 f. 
83 Lehrberg, B., Förutsättningslärans rättsföljder, s. 412. 
84 NJA 1989 s. 614, SPP-målet, se HD:s resonemang s. 619 f. Jfr dock Kleineman, J., Förutsätt-
ningsläran två steg framåt och ett steg tillbaka, s. 528 ff., där han argumenterar för att förutsätt-
ningsläran bör ges möjlighet att inkludera fler rättsföljder bl.a. skadestånd. 
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och 36 § AvtL, så att det kunde anses förenligt med parternas vilja. Svaranden be-
stred käromålet. 
 
HD behandlade inledningsvis frågan huruvida talan kunde bifallas med stöd av 
förutsättningsläran. Domstolen konstaterade att den vanligaste rättsföljden vid till-
lämpning av läran är att avtalet går åter, vilket resulterar i att en part inte längre är 
bunden av rättshandlingen. Vidare angavs att det även kunde förekomma att ett 
avtal jämkas med stöd av förutsättningsläran. Den aktuella frågan i förvarande 
mål var dock om svaranden kunde åläggas en annan förpliktelse än den som före-
skrevs i avtalet. HD fastslog att det inte fanns något belägg i rättspraxis för att 
jämka ett avtalsvillkor i skärpande riktning. Vidare anfördes att bedömningen hu-
ruvida denna typ av jämkning kunde aktualiseras i det ifrågavarande fallet, måste 
bedömas mot bakgrund av 36 § AvtL. Domstolen redogjorde därefter för den 
långtgående möjligheten att jämka ett avtalsvillkor med stöd av generalklausulen, 
samt att det fanns en tydlig möjlighet att tillämpa denna så att en avtalsförpliktelse 
jämkades i skärpande riktning.85 Mot bakgrund av detta uttalade domstolen:  

 
”I detta läge finns det inte någon anledning att i rättstillämpningen ge förutsätt-
ningsläran den mera vidsträckta tillämpning, som skulle bli följden, om i stort 
sett vilka civilrättsliga rättsverkningar som helst skulle vara möjliga att åstad-
komma med tillämpning av förutsättningsläran. Det synes åtminstone i princip 
vara ändamålsenligt och i bättre överensstämmelse med lagstiftarens intentio-
ner att en sådan prövning sker inom ramen för generalklausulen och inte med 
tillämpning av förutsättningsläran.”86 
 

HD övergick sedermera till att granska huruvida skadestånd beräknat enligt det 
positiva kontraktsintresset kunde utgå, som en följd av att förutsättningsläran till-
lämpades. HD redogjorde för gällande rätt på området och konstaterade att såväl 
praxis som övervägande delen av doktrinen ansåg att skadestånd inte kunde utgå 
som en följd av att förutsättningsläran tillämpades. Mot bakgrund av detta fastslog 
domstolen att det inte fanns anledning att utveckla läran på så sätt att den som 
åberopar ett avtals ogiltighet eller jämkning, med stöd av förutsättningsläran, skall 
kunna tillerkännas skadestånd beräknat utifrån det positiva kontraktsintresset.  
 
Därefter prövade HD huruvida käromålet kunde bifallas med stöd av 36 § AvtL. 
Med anledning av detta poängterades att en tillämpning av generalklausulen krä-
ver att det finns ett oskäligt avtalsvillkor. I det aktuella fallet fanns det ett villkor 
som inte var möjligt att uppfylla, men däremot inget som kunde anses oskäligt. 36 
§ AvtL kunde således inte tillämpas. Avslutningsvis övervägde HD huruvida 
kärandens talan kunde vinna bifall i enlighet med allmänna kontraktsrättsliga 
principer. Så var dock inte fallet och HD lämnade kärandens talan utan bifall.     
 

                                                 
85 Med anledning av detta uttalande hänvisade domstolen till prop. 1975/76:81 s. 138. 
86 NJA 1989 s. 614, SPP-målet, se HD:s domskäl s. 619. 
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4 Jämförelse mellan 36 § avtalslagen och 
förutsättningsläran  
 
4.1 Inledning 
 
I det följande skall gränsdragningen mellan generalklausulen och förutsättningslä-
ran undersökas närmare. Rättsreglerna kommer härvid att jämföras, vilket innebär 
att främst skillnader men även likheter skall påvisas. 36 § AvtL är en del av be-
stämmelserna kring rättshandlingars ogiltighet i tredje kapitlet avtalslagen. Även 
förutsättningsläran fungerar i praktiken som en del av ogiltighetsläran, vilket för-
anleder att reglerna har ett visst gemensamt tillämpningsområde. Inte sällan åbe-
ropar käranden både generalklausulen och förutsättningsläran till stöd för käromå-
let, vilket innebär att domstolen tvingas ta ställning till denna gränsdragningspro-
blematik.  
 
4.2 Avtalsvillkor och förutsättningar 
 
Ett avgörande ställningstagande för gränsdragningen mellan 36 § och förutsätt-
ningsläran, är frågan huruvida det existerar en distinktion mellan villkor och för-
utsättningar. Lehrberg anger att en förutsättning brukar betecknas som det bakom-
liggande stadiet till ett avtalsvillkor.87 En grundläggande skillnad är att en förut-
sättnings eventuella felaktighet inte diskuterats av parterna.88 Kontrahenterna har 
således inte intagit förutsättningen i avtalet. Antagandet eller förutsättningen kan 
även beskrivas som ett underförstått eller outvecklat avtalsvillkor.89 Ett fullvärdigt 
villkor behöver däremot inte nödvändigtvis stämma överens med rättshandlingens 
ordalydelse. För det fall att löftesmottagaren insett eller bort inse att löftesavgiva-
ren åsyftat ett visst innehåll, torde detta läggas till grund för villkorets lydelse, 
trots att ordalydelsen uttrycker en annan mening.90 Det sistnämnda resulterar i att 
gränsdragningen inte sällan kan vålla problem, låt vara att dessa troligtvis endast 
uppträder i ett begränsat antal situationer. Sammanfattningsvis kan den aktuella 
distinktionen ske enligt följande: 
 

”[E]tt avtalsvillkor föreligger om löftesgivaren tagit ställning till eventualiteten 
av förutsättningens felaktighet och därvid beslutat att han avser att avtalet skall 
gå åter eller avtalsinnehållet modifieras för detta fall, samt löftesmottagaren 
måst inse att löftesgivaren uppfattade avtalet så.”91  

 
Citatet beskriver när en förutsättning övergår till avtalsvillkor, vilket således inne-
bär att en förutsättning föreligger i övriga fall. 
 
I SPP-målet klargjorde HD en mycket relevant omständighet, nämligen att det 
måste kunna identifieras ett oskäligt avtalsvillkor, för att 36 § AvtL överhuvud 

                                                 
87 Lehrberg, B., Förutsättningsläran, s. 175. 
88 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 280 f. 
89 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, s. 280 f.; och Flodgren, B., a.a. s. 391 f. 
90 Karlgren, H., Avtalsrättsliga spörsmål, s. 49 f. 
91 Lehrberg, B., Förutsättningsläran, s. 125 f. 
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skall kunna tillämpas. Villkoret som intagits i avtalet, för att möjliggöra en upp-
delning av mannens efterlevandepension, kunde inte förverkligas, på grund av 
försäkringsbolagets regler. Det var således ett villkor som omöjligt kunde genom-
föras och inte ett oskäligt avtalsvillkor. På grund av detta förhållande avfärdade 
HD möjligheten att tillämpa generalklausulen. En intressant fråga är om det skulle 
ha varit möjligt att finna ett annat avtalsvillkor, som framstod som oskäligt, på 
grund av att villkoret angående efterlevandepension inte kunde uppfyllas. Vid un-
dersökning huruvida ett avtalsvillkor är oskäligt eller ej, skall bedömningen 
främst utgå från det specifika villkorets lydelse, men även avtalets innehåll i öv-
rigt måste beaktas.92 Det torde vara möjligt (och kanske till och med sannolikt) att 
något av de övriga villkoren i avtalet framstod som oskäligt, när det uppdagades 
att bestämmelsen angående efterlevandepensionen inte kunde fullgöras. Detta 
skulle kunna föranleda att villkoret beträffande efterlevandepensionen jämkades 
för att undvika oskälighet i övrigt.93   
 
Även Kalmar varv-målet aktualiserade distinktionen mellan avtalsvillkor och för-
utsättningar. Då Järnsida utgick från att Kalmar varv beviljats ekonomiskt stöd 
från staten och denna förutsättning visade sig vara oriktig, torde det vara naturligt 
att ur detta hänseende pröva förutsättningsläran i första hand. Ytterligare en faktor 
som styrker denna bedömning är det faktum att leveransvillkoret inte innehöll (av 
vad som framgår i fallet) något direkt oskäligt villkor. Det var istället grunden för 
avtalets existens som visade sig vara felaktig, vilket inte behandlades uttryckligen 
i avtalet. 
 
Ett grundläggande krav för tillämpningen av 36 § AvtL är således att det måste 
kunna identifieras ett oskäligt avtalsvillkor.94 För det fall att det saknas ett oskäligt 
villkor, eller överhuvud ett villkor, återstår sålunda endast möjligheten att tillämpa 
förutsättningsläran.95 Gränsdragningen mellan avtalsvillkor och förutsättningar 
blir avgörande för denna distinktion. I Kalmar varv-målet hade inte parterna dis-
kuterat omständigheten att förutsättningen (antagandet att staten bidragit med lik-
vida medel till Kalmar varv) kunde vara felaktig och därav hade den ej intagits i 
avtalet. Det var således fråga om en förutsättning och inte ett avtalsvillkor. Detta 
innebar att det var naturligt att pröva förutsättningslärans tillämplighet. Pälshand-
larmålet aktualiserade istället frågan huruvida ett specifikt villkor i försäkringsav-
talet framstod som oskäligt ur parternas perspektiv. Omständigheten att det fanns 
ett avtalsvillkor som behandlade den aktuella situationen resulterade i general-
klausulens tillämpning. 
 
4.3 Tillgängliga rättsföljder 
 
I Kalmar varv-målet gällde saken huruvida hela avtalet kunde förklaras ogiltigt. 
Detta aktualiserar frågan om det är möjligt att genomföra en gränsdragning mellan 
reglernas olika rättsföljder. Vid en hastig överblick ter sig de rättsliga verkningar-
na av respektive instrument mycket snarlika. 36 § stadgar en vid möjlighet för 
domstolarna att jämka det oskäliga avtalsvillkoret, helt ogiltigförklara villkoret, 
jämka hela avtalet eller ogiltigförklara avtalet i dess helhet. Likaledes är de mest 

                                                 
92 Se ordalydelsen i 36 § AvtL samt föredragandens uttalande i prop. 1975/76:81 s. 136. 
93 Jfr Lehrberg, B., Förutsättningslärans rättsföljder, s. 406 f.  
94 NJA 1989 s. 614, SPP-målet, se HD:s domskäl s. 620. 
95 Dock med förbehåll för övriga ogiltighetsgrunder i 3 kapitlet avtalslagen. 
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accepterade rättsföljderna vid tillämpning av förutsättningsläran, att avtalet förkla-
ras ogiltigt (overksamt) eller att det jämkas. Nedan skall undersökas huruvida det 
reella förhållandet mellan tillgängliga rättsföljder överensstämmer med denna has-
tiga överblick. 
 
SPP-målet aktualiserade problematiken kring vilka rättsföljder som är tillgängliga 
vid en tillämpning av förutsättningsläran. Detta är ett komplext område, vilket 
dock inte torde vara speciellt förvånande, eftersom läran ej kommer till uttryck i 
någon lagregel och därmed inte har några odiskutabla konturer. HD klargjorde att 
den vanligaste följden, när läran tillämpas, är att avtalet förklaras overksamt. 
Domstolen konstaterade också att jämkning kan förekomma i vissa fall, vilket re-
sulterar i att en avtalsförpliktelse modifieras. Dessa uttalanden torde verka som 
bekräftelse på att rättsföljderna ogiltighet eller overksamhet och jämkning måste 
anses som etablerade följder av lärans tillämpning. 
 
Låt vara att dessa rättsföljder torde betraktas som erkända, men det framgår av 
HD:s resonemang att den vanligaste rättsföljden vid lärans tillämpning är avtalets 
återgång.96 När generalklausulen tillämpas torde det däremot kunna hävdas att 
jämkning – i praktiken – är den primära rättsföljden. Jämkningen avser främst det 
enskilda avtalsvillkoret.97 Det stadgas uttryckligen i 36 § första stycket andra me-
ningen att ingrepp i avtalet som helhet får ske om det specifika villkoret har en 
sådan central betydelse för hela avtalet, att det måste ändras. Ingrepp som avser 
avtalet i övrigt torde således i det närmaste ses som en sekundär rättsföljd.98  
 
Jag har tidigare (avsnitt 2.5) dragit paralleller till försäkringsavtalet, vilket även i 
detta avseende kan tjäna som vägledande exempel. Ett ingrepp i ett enskilt försäk-
ringsvillkor som ter sig oskäligt mot en försäkringstagare, torde inte ofta föranleda 
att försäkringsavtalet jämkas eller åsidosätts i dess helhet. Det skulle vara mycket 
förargligt, för försäkringstagaren, om hela avtalet förklarades ogiltigt och denne 
stod utan försäkring. Nej, det bakomliggande syftet med generalklausulen var att 
jämkning skulle kunna ske, i de fall då en kontrahent ansåg att ett visst villkor 
framstod som oskäligt, men avtalet i övrigt ansågs tillfredställande.99 Således tor-
de slutsatsen kunna dras att ogiltighet eller overksamhet av hela avtalet är en be-
tydligt vanligare rättsföljd när förutsättningsläran tillämpas, än när 36 § AvtL an-
vänds som underlag för bedömningen.  
 
I Pälshandlarmålet uppkom frågan huruvida pälsföretagets ägare skulle ha teck-
nat försäkringen om han insett att försäkringsvillkoret inte täckte stöld där falska 
nycklar använts. I domen anges att ägaren ”utgått från att försäkringsvillkoren 
skulle täcka en stöld som utförts med obehörigen kopierade nycklar”.100 HD utta-
lade att det vid en objektiv granskning av villkoret, framgår att den aktuella typen 
av stöld inte omfattas av försäkringen, men att ägarens misstag är förståeligt. Det 

                                                 
96 NJA 1989 s. 614, SPP-målet, se HD:s resonemang s. 618. 
97 Se prop. 1975/76:81 s. 109 f., där departementschefen uttalar att domstolarna i första hand bör 
försöka jämka avtalsvillkor. Se även Grönfors, K. & Dotevall, R., a.a. s. 244 f. 
98 Jfr prop. 1975/76:81 s. 110, där departementschefen uttrycker att möjligheten till ingrepp i avta-
let utöver det oskäliga avtalsvillkoret bör tillämpas restriktivt.  
99 Prop. 1975/76:81 s 125 f. 
100 NJA 1989 s. 346, Pälshandlarmålet, se HD:s domskäl s. 355.  
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är alltså fråga om en förutsättning som varit felaktig ända sedan avtalsslutet, en så 
kallad oriktig förutsättning.  
 
Ponera att pälsföretaget åberopat förutsättningsläran som en alternativ grund, för 
det fall att domstolen skulle finna att 36 § AvtL inte skulle kunna tillämpas. Frå-
gan är då i vilken ordning HD skulle valt att pröva de åberopade grunderna? Det 
kan konstateras att pälsföretagets syfte med hela processen var att domstolen skul-
le ålägga försäkringsbolaget att utge ersättning för stölden. Det var således aldrig 
aktuellt att ogiltigförklara hela avtalet. Frågan var istället huruvida ersättning 
kunde utgå med utgångspunkt i det aktuella försäkringsavtalet. Omständigheten 
att det i första hand var jämkning och inte ogiltighet, som var aktuellt, innebär att 
det ligger närmare till hands att tillämpa 36 § AvtL. Förhållandet att det fanns ett 
specifikt villkor som behandlade definitionen av vilka typer av stölder som ingick 
i försäkringen, medför vidare att det blir naturligt att tillämpa generalklausulen 
framför förutsättningsläran. Låt vara att antagandet (förutsättningen) att villkoret 
skulle täcka stöld med hjälp av falska nycklar, rent faktiskt inte är en del av för-
säkringsavtalet och att det därför skulle vara möjligt att tillämpa förutsättningslä-
ran, men det ter sig ändå mest logiskt att först pröva huruvida jämkning kan ske 
enligt 36 § AvtL, eftersom det finns ett avtalsvillkor. 
  
Vid en överblick av de rättsföljder som står till buds vid tillämpningen av gene-
ralklausulen respektive förutsättningsläran, ter sig de möjliga alternativen relativt 
likartade. Emellertid finns det stora skillnader, främst beträffande den inbördes 
rangordningen mellan tillgängliga rättsföljder. 36 § AvtL verkar främst genom 
dess vida jämkningsmöjligheter. Stadgandets primära funktion är att jämka en-
skilda avtalsvillkor, i de fall då en avtalspart i övrigt är tillfredställd med avtalets 
innehåll. Självfallet är det viktigt att göra en helhetsbedömning och domstolarna 
har befogenhet att modifiera andra delar av avtalet, även om en viss restriktivitet 
är påkallad i detta avseende. Förutsättningsläran fungerar främst som en ogiltig-
hetsregel vars huvudsakliga syfte är att förklara avtalet overksamt, i de fall då den 
ena kontrahenten yrkat att avtalet i dess helhet skall gå åter eller förklaras ogiltigt. 
Även jämkning kan bli aktuellt, låt vara att det inte kan företas i utvidgande rikt-
ning.101    
 
4.4 Jämkningsbedömningen 
 
Försäkringsbolaget i Pälshandlarmålet hävdade att jämkning enligt generalklau-
sulen inte kan medföra att parternas obligationsrättsliga förpliktelser utvidgas. 
Detta aktualiserar frågan hur jämkning kan genomföras enligt 36 § AvtL respekti-
ve förutsättningsläran.  
 
Genom generalklausulens vida utformning har lagstiftaren givit domstolarna en 
bred befogenhet att tolka och tillämpa bestämmelsen. I förarbetena anges att det är 
av stor vikt att domstolarna utformar sina avgöranden, så att de kan tjäna som 
vägledning för den framtida rättstillämpningen, samt öka förutsebarheten för par-
ter som ingår olika typer av avtal.102 I Pälshandlarmålet klargjorde HD att landets 

                                                 
101 NJA 1989 s. 614, SPP-målet, se HD:s resonemang s. 618 f.  
102 Prop. 1975/76:81 s. 116 f. Detta uttalande framstår som mycket väsentligt, då principen om en 
förutsebar rättstillämpning är grundläggande för rättssäkerheten. Se Saf, C., Vikten av en förutse-
bar rättstillämpning, s. 200. 
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domstolar har en långtgående möjlighet att jämka ett avtalsvillkor. Domstolen 
framhöll att en tillämpning av generalklausulen många gånger får till följd att den 
ena parten åläggs ytterligare skyldigheter.103 Självfallet är domstolarnas möjlighe-
ter begränsade av vad parterna anfört, men när käranden, som i det här fallet, yr-
kar att motpartens obligationsrättsliga förpliktelser skall utvidgas, torde det inte 
finnas några hinder mot att jämkning företas i denna riktning. Det bör även upp-
märksammas att det i förarbetena proklameras att domstolens val av rättsföljd är 
mycket fritt och skall anpassas till vad som anses bäst i den aktuella situationen.104  
 
Möjligheterna att jämka ett avtal med stöd av förutsättningsläran behandlades i 
SPP-målet. HD fastslog att det inte fanns något belägg i rättspraxis för att jämka 
ett avtal i skärpande riktning. Domstolen angav därefter att denna fråga måste be-
dömas mot bakgrund av 36 § AvtL. Sammanfattningsvis fastställde domstolen, ef-
ter hänvisningar till generalklausulens förarbeten, att det inte fanns anledning att 
utvidga förutsättningsläran till att omfatta ytterligare rättsföljder (se avsnitt 3.4 där 
uttalandet citeras). I förarbetena till 36 § berördes mycket riktigt denna gränsdrag-
ning. Utredningen ansåg inte att generalklausulen skulle träda istället för förut-
sättningsläran, medan föredraganden anförde att det i vissa fall kunde framstå som 
ett bättre alternativ att åberopa 36 § AvtL, jämfört med förutsättningsläran.105 Det-
ta uttalande indikerar att generalklausulen torde tillämpas framför förutsättnings-
läran när möjlighet ges. Däremot måste yttrandet tolkas mot bakgrund av dess or-
dalydelse. Departementschefen angav: 

  
”För en avtalspart som vill angripa ett avtal på grund av att de förutsättningar 
som han har utgått från har brustit och som med nuvarande bestämmelser inte 
har någon annan möjlighet än att åberopa förutsättningsläran torde det i vissa 
fall framstå som ett bättre alternativ att i stället åberopa den nya generalklausu-
len.”106 
 

Av ordalydelsen framgår att det ibland kan vara ett bättre alternativ att använda 
generalklausulen framför förutsättningsläran. Detta utesluter inte att det vid en 
tänkbar situation, vore naturligt att åberopa och tillämpa förutsättningsläran, när 
det inte är möjligt att tillämpa 36 § AvtL. HD avfärdade att jämkning, med stöd av 
förutsättningsläran, skulle kunna ske i skärpande riktning på grund av det citerade 
uttalandet, samt att det vid ett flertal tillfällen i förarbetena till generalklausulen 
anges att bestämmelsen skall kunna föranleda jämkning i utvidgande riktning.107 I 
SPP-målet uppstod dock den beklämmande situationen, att 36 § inte kunde till-
lämpas. Detta resulterade i att varken generalklausulen eller förutsättningsläran 
tillämpades, vilket knappast kan anses vara förenligt med uttalandet i förarbetena. 
Föredraganden torde närmast åsyftat att 36 § skall användas när möjlighet ges, 
även då förutsättningsläran i praktiken är tillämplig. Däremot måste förutsätt-
ningsläran fortfarande vara ett alternativ i de situationer där generalklausulen inte 
kan tillämpas. En utvidgning av möjligheterna till jämkning i skärpande riktning 
med stöd av förutsättningsläran skulle därmed inte bli överflödig. 
 

                                                 
103 NJA 1989 s. 346, Pälshandlarmålet, se HD:s resonemang s. 354. 
104 Prop. 1975/76:81 s. 109 f.  
105 Prop. 1975/76:81 s. 128.  
106 Prop. 1975/76:81 s. 128. 
107 NJA 1989 s. 614, SPP-målet, se HD:s resonemang s. 619.  
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4.5 Skadestånd 
 
En relevant frågeställning som aktualiseras i SPP-målet, är huruvida skadestånd 
beräknat i enlighet med det positiva kontraktsintresset, kan utgå som en följd av 
att förutsättningsläran tillämpats. HD konstaterade att det enligt gällande rätt inte 
fanns stöd för erkännande av ersättningsskyldighet motsvarande det positiva kon-
traktsintresset. Mot bakgrund av detta fastställde domstolen att det inte heller 
fanns någon anledning att utveckla förutsättningsläran, på så vis att skadestånd i 
form av ersättning för det positiva kontraktsintresset skulle kunna utgå som en 
följd av lärans tillämpning. Vid en jämförelse med 36 § AvtL, kan det konstateras 
att det finns möjlighet att utfå skadestånd när generalklausulen praktiseras. Ersätt-
ningen skall normalt motsvara det positiva kontraktsintresset. Skadeståndet utgår i 
enlighet med allmänna kontraktsrättsliga regler, vilket sammanfattningsvis inne-
bär att det krävs att motparten handlat uppsåtligen eller av oaktsamhet.108   
 
Mot bakgrund av detta torde det kunna genomföras en gränsdragning, där det kan 
konstateras att utsikten avseende kompensation för ersättningsgilla kostnader, är 
betydligt större då generalklausulen tillämpas, i jämförelse med en situation då 
förutsättningsläran används.       
 
4.6 Hänsyn till svagare part 
 
I Kalmar varv-målet var leveransavtalet mellan Järnsida och Kalmar varv ett avtal 
mellan två näringsidkare och därmed – formellt sett – jämbördiga parter. Ett 
genomgående mönster, när generalklausulen och förutsättningsläran tillämpas, är 
att ett extra starkt skydd tillskrivs den svagare parten.  
 
Andra stycket i 36 § AvtL stadgar att särskild hänsyn skall tas till konsument eller 
annan som intar liknande ställning. Departementschefen poängterade att det avgö-
rande är parternas inbördes förhållande gentemot varandra och att det viktigaste är 
att göra en enskild bedömning i varje situation, huruvida kontrahenterna kan anses 
jämbördiga eller ej.109  
 
Ett sådant förhållningssätt är även aktuellt vid en prövning enligt förutsättningslä-
ran. Den avslutande relevansbedömningen skall genomföras för att utröna huruvi-
da det kan anses relevant att lägga risken för den felaktiga förutsättningen på en 
av parterna. En av de faktorer som kan vara betydelsefulla för denna bedömning 
är huruvida en av parterna intar en överlägsen ställning. Avtalsparten kanske har 
en möjlighet att överblicka de framtida förhållandena, på grund av att den besitter 
viktig sakkunskap. Om medkontrahenten inte har tillgång till samma kunskap, kan 
denne försättas i en falsk trygghet som förstärker den överlägsnes position.  
 
I det nyligen nämnda rättsfallet hade Kalmar varv skickat ut brev till sina leveran-
törer, däribland Järnsida, där de angav att ekonomin var säkrad för framtiden. Det 
måste anses rimligt att leverantörerna invaggades i en oriktig föreställning om att 
de skulle kunna utfå betalning för genomförda leveranser. Ytterligare en faktor 

                                                 
108 Von Post, C-R., Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållan-
den, s. 258 f. 
109 Prop. 1975/76:81 s. 117.  



 30 

som innebar att Kalmar varv intog en förmånligare position, var naturligtvis deras 
möjlighet att överblicka den framtida situationen. Även om de på fullaste allvar 
levt i uppfattningen att rekonstruktionsförslaget skulle godkännas av riksdagen, 
måste de anses haft en betydligt bättre möjlighet att bedöma huruvida förslaget 
skulle godkännas eller ej. Kalmar varv hade således en förmånligare position, i 
jämförelse med Järnsida. Dessa omständigheter var en av de största anledningarna 
till varför HD fastslog att svaranden skulle bära risken för förutsättningens felak-
tighet. Det faktum att HD lade sådan vikt vid omständigheter av denna karaktär, 
styrker att det även vid en bedömning enligt förutsättningsläran, måste beaktas hu-
ruvida en av avtalsparterna intagit en mindre förmånlig position.  
 
I det föregående (främst avsnitt 2.4 och 2.5) har det vid ett flertal tillfällen upp-
märksammats att kontrahenternas formella inbördes ställning inte sällan avviker 
från avtalsparternas reella förhållande sinsemellan. Det andra stycket i 36 § AvtL 
uttrycker klart att ett extra starkt skydd skall ges åt konsument eller annan som in-
tar en underlägsen ställning. Lagens ordalydelse underbyggs med ett flertal utta-
landen i förarbetena, där det betonas att det är parternas inbördes förhållande som 
skall beaktas. Således måste det genomföras en individuell bedömning från fall till 
fall, för att utreda huruvida någon av kontrahenterna kan anses underlägsen. I det-
ta avsnitt har det argumenterades för att rättspraxis ger stöd för slutsatsen, att det 
likaledes vid tillämpning av förutsättningsläran, bör beaktas huruvida den ena par-
ten besitter större sakkunskap eller har bättre möjligheter att överblicka den fram-
tida risken.  
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5 Bedömning av målet inför hovrätten 
 
5.1 Inledning 
 
Den följande framställningen avser att försöka uppställa några allmänna riktlinjer 
angående bedömningen av det ännu ej avgjorda fallet i HovR:n. Inledningsvis 
skall rättsfakta i Hovrättsmålet jämföras med omständigheterna i relevanta rätts-
fall. Därefter kommer slutsatserna som framkommit i kapitel fyra appliceras på 
målet i HovR:n, i den mån de kan anses relevanta för det framtida avgörandet. 
 
5.2 Jämförelse 
 
Pälshandlarmålet berörde ett försäkringsavtal mellan två näringsidkare, vilket 
även är fallet i Hovrättsmålet. I båda rättsfallen aktualiserades/aktualiseras frågan 
huruvida ett visst specifikt avtalsvillkor kan anses oskäligt. Pälsföretaget hade 
ingen möjlighet att utfå försäkringsersättning enbart med stöd av avtalets ordaly-
delse. Inte heller O.K. har en reell möjlighet till ersättning, då försäkringsvillko-
rets lydelse resulterar i att denne endast kan utfå kompensationen efter ett återupp-
förande av hallarna. Rättsfallen uppvisar således likheter i detta avseende. I Päls-
handlarmålet föranledde en rad speciella omständigheter att HD fastslog att det 
ifrågavarande avtalsvillkoret framstod som oskäligt mot försäkringstagaren. Det 
uttalades bland annat att det inte kunde krävas att pälsföretaget beaktade huruvida 
begreppet dyrk innefattade falsk nyckel. Finns det några liknande speciella om-
ständigheter i Hovrättsmålet? Naturligtvis är frågan svår att besvara då underteck-
nad inte har tillgång till samtliga handlingar i målet, utan är hänvisad till det som 
framgår av NJA 2009 s. 408 (Länsförsäkringar Norrbotten-målet). Dock bör upp-
märksammas att det troligtvis inte skulle kunna krävas av O.K. att denne i detalj 
granskat försäkringsavtalets bestämmelser avseende utbetalning av skadeersätt-
ning. Även detta förhållande uppvisar likheter mellan målen.  
 
I Kalmar varv-målet hade Järnsida återupptagit leveranserna till Kalmar varv, un-
der antagandet att bland annat staten bidragit med likvida medel. Så var dock inte 
fallet och varvet försattes i konkurs. Den tvistiga frågan i målet var huruvida hela 
avtalet kunde förklaras ogiltigt. I Hovrättsmålet är den centrala frågan istället hu-
ruvida försäkringsavtalet kan jämkas så att O.K. får en reell möjlighet att utfå er-
sättning. I det ännu ej avgjorda fallet finns det en bakomliggande dom från TR:n, 
som vunnit laga kraft, där det fastslogs att O.K. är berättigad till försäkringsersätt-
ning. Det skulle således aldrig kunna bli aktuellt att ogiltigförklara försäkringsav-
talet i dess helhet, vilket däremot var kärandens syfte med processen i Kalmar 
varv-målet. Det sistnämnda målet gällde huruvida omständigheterna kunde föran-
leda att den ena kontrahenten skulle bära risken för den oriktiga förutsättningen. 
Således kunde inte saken hänföras till ett specifikt avtalsvillkor, vilket är fallet i 
Hovrättsmålet. Rättsfallen uppvisar dock vissa likheter genom att respektive avtal 
var/är en rättshandling mellan två näringsidkare.  
 
Mot bakgrund av denna jämförelse kan det konstateras att omständigheterna i 
Hovrättsmålet uppvisar betydligt fler likheter med Pälshandlarmålet än Kalmar 
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varv-målet. Detta torde resultera i att det framtida avgörandet i HovR:n bör inspi-
reras av det förra snarare än det senare avgörandet.          
 
5.3 Applicerbara slutsatser 
 
5.3.1 Avtalsvillkor och förutsättningar 
 
Ovan (avsnitt 4.2) har det konstaterats att en grundläggande betydelse för gräns-
dragningen mellan generalklausulen och förutsättningsläran är huruvida det om-
diskuterade antagandet uppnått karaktären av avtalsvillkor eller om det skall be-
traktas som en förutsättning. I Kalmar varv-målet valde HD att inledningsvis 
granska förutsättningslärans tillämplighet, bland annat på grund av att det sakna-
des bestämmelser i avtalet om förutsättningens felaktighet. Situationen var om-
vänd i Pälshandlarmålet, där ett enskilt försäkringsvillkor framstod som oskäligt. 
Omständigheterna i Hovrättsmålet ter sig i detta avseende mycket snarlika tvisten 
mellan pälsföretaget och försäkringsbolaget. Även om O.K. utgått från förutsätt-
ningen att han skulle ha en faktisk möjlighet att utfå ersättning vid ett eventuellt 
försäkringsfall, skulle det kunna anses ligga närmare tillhands att primärt pröva si-
tuationen enligt 36 § AvtL, eftersom det existerar ett avtalsvillkor som behandlar 
sättet för utbetalning av ersättning. 
 
5.3.2 Tillgängliga rättsföljder 
 
Beträffande kärandens yrkande ter sig omständigheterna i Pälshandlarmålet och 
Hovrättsmålet relativt lika. I båda målen yrkade/yrkar försäkringstagarna att ett 
specifikt villkor skulle/skall jämkas. I kapitel fyra har det framkommit att det är 
möjligt att utföra en distinktion mellan den praktiska tillämpningen av tillgängliga 
rättsföljder vid 36 § AvtL respektive förutsättningsläran. Det konstaterades att 
jämkning torde vara en vanligare rättsföljd, i de fall då generalklausulen tillämpas, 
jämfört med ogiltighet eller overksamhet av hela avtalet, vilket torde vara den 
vanligaste rättsverkan av förutsättningsläran. Detta kan belysas med det ovan (av-
snitt 3.3.3) citerade uttalandet från Kalmar varv-målet, vilket medförde att HD 
valde att inledningsvis pröva huruvida förutsättningsläran var tillämplig, bland 
annat på grund av att käranden yrkade att hela avtalet skulle förklaras ogiltigt. 
Konklusionen av detta resonemang resulterar i att det även ur denna synvinkel 
skulle kunna anses lämpligare att tillämpa 36 § AvtL, eftersom O.K. endast anför 
att avtalet skall jämkas och inte ogiltigförklaras i dess helhet. 
 
5.3.3 Jämkningsbedömningen 
 
I både SPP-målet och Pälshandlarmålet fastslog HD att det finns en vidsträckt 
möjlighet att jämka ett avtalsvillkor med stöd av generalklausulen. Det förra pre-
judikatet uttrycker även att en bedömning enligt förutsättningsläran inte kan för-
anleda ett lika stort urval av jämkningsmöjligheter. Mot bakgrund av att den cen-
trala frågan i Hovrättsmålet gäller huruvida det aktuella avtalsvillkoret kan jämkas 
för att O.K. skall ha en reell möjlighet att utfå försäkringsersättning, skulle det 
kunna vara lämpligare att tillämpa generalklausulen då denna skapar de bästa 
jämkningsmöjligheterna för domstolen.  
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5.3.4 Underlägsen ställning 
 
I detta kapitel har det framkommit att det mesta tyder på att 36 § AvtL torde till-
lämpas framför förutsättningsläran, i det aktuella Hovrättsmålet. En intressant frå-
ga är hur långtgående generalklausulen skulle kunna användas?  
 
Ovan (avsnitt 2.5) diskuterades tillämpningen av 36 § AvtL i samband med för-
säkringsavtal. Det konstaterades att denna kategori av avtal inte sällan medför att 
försäkringstagaren intar en underlägsen ställning på grund av försäkringsgivarens 
många fördelar. Pälsföretaget i Pälshandlarmålet intog en underlägsen ställning i 
förhållande till försäkringsbolaget, vilket resulterade i att HD fastställde att det 
omtvistade villkoret framstod som oskäligt mot försäkringstagaren. Däremot blev 
utgången annorlunda i Hotellmålet där företaget representerats av en försäkrings-
mäklare vid förhandlingarna med försäkringsbolaget, vilket föranledde att försäk-
ringstagaren inte intog en underlägsen ställning. Franchisetagarmålet (se avsnitt 
2.4) behandlade ett franchiseavtal, dock fastslog HD att det faktum att franchise-
tagaren i vissa avseenden intog en underlägsen ställning inte kunde medföra att en 
skiljeklausul förklarades oskälig mot denne. Uttalandet resulterar i att det torde 
kunna konstateras att det inte endast är näringsidkarnas inbördes ställning som är 
avgörande för frågan huruvida generalklausulen kan tillämpas eller ej. Det torde 
även vara nödvändigt att beakta vilken typ av villkor det handlar om, eftersom det 
framkommer i målet att en skiljeklausul normalt inte kan angripas med 36 § AvtL, 
vid avtal mellan näringsidkare. Det aktuella villkoret i Hovrättsmålet är dock ing-
en skiljeklausul, vilket torde innebära att större vikt skulle kunna läggas vid be-
greppet underlägsen ställning.  
 
Vid tidpunkten för branden hade O.K. en företagsförsäkring hos det aktuella för-
säkringsbolaget. Således är det fråga om ett avtal mellan två näringsidkare eller – 
formellt sett – jämbördiga parter. Den reella situationen är dock annorlunda. O.K. 
är ålderspensionär och har inte bedrivit någon näringsverksamhet som kan hänfö-
ras till de båda hallarna, vilket försäkringsbolaget varit medvetet om. Trots detta 
tecknade O.K. en företagsförsäkring på inrådan av bolaget.110 Dessa faktorer skul-
le kunna indikera att förhållandet mellan kontrahenterna inte kan beskrivas som 
jämbördigt. Utöver de nyligen nämnda omständigheterna bör det påpekas att det 
aktuella avtalet är ett försäkringsavtal, vilket bland annat innebär att dess lydelse 
är ensidigt formulerat av försäkringsbolaget. På grund av dessa förhållanden skul-
le O.K. mycket väl kunna anses vara i en underlägsen ställning gentemot bolaget.  
 
Mot bakgrund av detta avsnitt kan det dras slutsatsen att O.K:s ställning gentemot 
försäkringsbolaget närmast kan jämföras med förhållandet mellan pälshandlaren 
och försäkringsbolaget i Pälshandlarmålet. Detta tyder på att 36 § AvtL skulle 
kunna tillämpas i bred utsträckning av domstolen i Hovrättsmålet. 
 
5.4 Osäkerhetsfaktorer 
 
Ett försök till förutsägelse av ett ännu ej avgjort mål är naturligtvis förenat med 
vissa osäkerhetsfaktorer. Under studiens gång har jag endast haft tillgång till ma-

                                                 
110 Uppgifterna är hämtade från rättsfallet NJA 2009 s. 408, Länsförsäkringar Norrbotten-målet, se 
särskilt s. 410 och 415 f.  
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terialet som framgår av Länsförsäkringar Norrbotten-målet, och självfallet måste 
HovR:n göra en samlad bedömning av samtliga omständigheter som förekommit i 
det förevarande målet. Vidare har slutsatserna i detta kapitel utgått från den all-
männa analysen av gränsdragningen mellan 36 § AvtL och förutsättningsläran 
som framkommit i kapitel fyra, vilket medfört att mitt försök till bedömning av 
Hovrättsmålet inskränkts till att endast omfatta dessa överväganden.    
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6 Sammanfattande slutsatser 
 
6.1 Den allmänna gränsdragningen 
 
36 § AvtL och förutsättningsläran intar en särställning i den svenska rättsordning-
en. Den lagstadgade generalklausulen innebär en vid möjlighet för landets dom-
stolar att motverka att en rättshandling får orimliga konsekvenser för någon av 
kontrahenterna. Förutsättningsläran saknar lagstöd vilket medför att den i ännu 
högre grad saknar fast struktur och dess rättsverkningar är alltjämt föremål för liv-
lig diskussion. De båda rättsreglernas tillämpning resulterar inte sällan i att avtals-
innehållet modifieras i större eller mindre utsträckning. Överhuvud ter sig gräns-
dragningen, vid en översiktlig genomgång, relativt flytande vilket inneburit att 
käranden inte sällan gör gällande både generalklausulen och förutsättningsläran. 
 
Under arbetets gång har det framkommit vissa grundläggande skillnader vilket 
möjliggör en gränsdragning mellan 36 § AvtL och förutsättningsläran. För det för-
sta är distinktionen mellan vad som kan betraktas som ett avtalsvillkor respektive 
anses som en förutsättning avgörande för denna bedömning. Ett avtalsvillkor före-
ligger om löftesavgivaren övervägt möjligheten av förutsättningens felaktighet 
och beslutat att avtalet skall modifieras om antagandet visar sig vara oriktigt eller 
bristande. Självfallet är det nödvändigt att medkontrahenten insett eller i vart fall 
borde ha insett löftesavgivarens avsikt, för att det skall kunna betraktas som ett 
avtalsvillkor. Ett antagande eller en förutsättning föreligger i övriga fall och kan 
således beskrivas som ett förstadium till ett avtalsvillkor. I de fall då antagandet 
uppnått karaktären av avtalsvillkor torde 36 § AvtL tillämpas, medan en felaktig 
förutsättning inbjuder till en bedömning enligt förutsättningsläran.  
 
För det andra kan gränsdragningsproblematiken granskas utifrån aspekten till-
gängliga rättsföljder. Beträffande 36 § AvtL torde jämkning – praktiskt sett – vara 
den primära rättsverkan av regelns tillämpning. Det bör därför lämpligen ligga 
närmare till hands att i första hand pröva huruvida generalklausulen är tillämplig i 
de situationer då käranden yrkat att endast en del av avtalet skall modifieras. För 
det fall att det görs gällande att hela avtalet skall gå åter kan det i vissa situationer 
vara lämpligare att använda förutsättningsläran, eftersom lärans vanligaste rätts-
följd är att avtalet förklaras overksamt i dess helhet.  
 
För det tredje ter sig jämkningsbedömningen annorlunda mellan de båda rättsreg-
lerna. Generalklausulen stadgar en vid möjlighet för domstolarna att jämka det 
oskäliga avtalsvillkoret eller avtalet i övrigt. Jämkningen kan företas i både 
skärpande och inskränkande riktning. Vid tillämpning av förutsättningsläran finns 
det inte lika stora jämkningsmöjligheter. Faktum är att jämkning endast torde 
kunna företas i inskränkande riktning, dock uppkommer situationer då det knap-
past vore överflödigt att utvidga förutsättningslärans rättsföljder till att även avse 
jämkning i utvidgande riktning (se avsnitt 4.4).  
 
För det fjärde torde det kunna konstateras att möjligheten att utfå skadestånd i 
form av ersättning för det positiva kontraktsintresset är betydligt större när 36 § 
AvtL tillämpas jämfört med situationer då bedömningen genomförs enligt förut-
sättningsläran. 
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Beträffande huruvida hänsyn bör tas till förhållandet att den ena av kontrahenterna 
intar en mindre förmånlig position, torde rättsreglerna uppvisa vissa likheter. 
Andra stycket i 36 § AvtL stadgar uttryckligen ett extra skydd åt part som intar en 
underlägsen ställning. I de fall där två näringsidkare avtalar torde deras inbördes 
förhållande inte sällan föranleda att den ena bör betraktas som underlägsen. Det 
måste således genomföras en individuell helhetsbedömning från fall till fall för att 
utröna huruvida parterna kan anses jämbördiga eller ej. På samma sätt torde det 
även finnas stöd i rättspraxis för att ett liknande förhållningssätt är påkallat vid 
den avslutande riskbedömningen när förutsättningsläran tillämpas. 
 
6.2 Hovrättsmålet 
 
Omständigheterna i Hovrättsmålet uppvisar ett flertal relevanta likheter med 
Pälshandlarmålet. I det senare fallet fastställde HD att det aktuella försäkrings-
villkoret framstod som oskäligt mot pälsföretaget, vilket indikerar att även det 
ännu ej avgjorda målet i HovR:n skulle kunna avgöras till förmån för försäkrings-
tagaren. 
 
Frågan huruvida 36 § AvtL eller förutsättningsläran bör tillämpas i Hovrättsmålet, 
måste bedömas mot bakgrund av ett flertal faktorer. Då det existerar ett försäk-
ringsavtal där ett specifikt villkor ter sig oskäligt gentemot O.K., skulle det ur 
denna synvinkel kunna vara naturligt att tillämpa generalklausulen framför förut-
sättningsläran. Vidare är kärandens syfte med processen att denne skall ha en möj-
lighet att utfå försäkringsersättning. Således torde det primärt vara jämkning och 
inte ogiltighet eller overksamhet som skulle kunna bli aktuellt, vilket innebär att 
det skulle finnas betydligt större möjligheter att jämka villkoret eller avtalet i dess 
helhet, vid en tillämpning av 36 § AvtL. Det skulle således kunna ligga närmare 
till hands att tillämpa generalklausulen framför förutsättningsläran på målet inför 
HovR:n. 
 
Det ifrågavarande försäkringsavtalet är en företagsförsäkring och således ett avtal 
mellan två näringsidkare. Vid en översiktlig granskning framstår sålunda förhål-
landet mellan kontrahenterna som jämbördigt. Dock torde det finnas en rad om-
ständigheter som skulle kunna tyda på att O.K. intar en underlägsen ställning 
gentemot försäkringsgivaren, vilket skulle kunna föranleda att denne ges ett extra 
starkt skydd vid tillämpningen av 36 § AvtL. Detta skulle innebära att bestämmel-
sen tillämpades i bred utsträckning.  
 
Självfallet är denna bedömning förenlig med vissa osäkerhetsfaktorer, då under-
tecknad inte har tillgång till samtliga fakta och handlingar i målet.   
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