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Sammanfattning  
 
 
Avtalstolkning är komplicerad, mängden av avtalstyper och avtalens skiftande 
form och innehåll gör att det är svårt att utarbeta någon mall för enhetlig 
tolkning. 
 
Det finns några givna redskap vid sidan av de lagstadgade principer som finns, 
som kan användas vid avtalstolkning – tolkningsmetoder och tolkningsregler. 
Metoderna har företräde framför reglerna, gemensamt för dem båda är att de i 
princip saknar lagstöd. 
 
Någon inbördes prioriteringsordning metoderna emellan står inte att finna även 
om doktrinförfattare gärna framhåller den gemensamma partsavsikten.  
 
Tolkningsreglerna som existerar är oklarhets- och minimiregeln, deras subsidiära 
ställning i förhållande till metoderna gör att de är att betrakta som en sista utväg 
då en tvist kring ett oklart avtal ska lösas. Doktrinförfattare menar att det är 
viktigt att man vid avtalstvister kring ett oklart avtal inte tar genvägen direkt till 
reglerna. Detta till trots så kan man i praxis utläsa att så stundom görs. 
 
När man granskar tolkningsreglerna närmare kan man ganska snabbt konstatera 
att de är svårdefinierade och inte heller har de ett alldeles givet syfte eller 
ändamål. Reglerna som ska användas för att reda ut oklara avtal är således, 
ironiskt nog; oklara. 
 
Mot bakgrund av nu sagda är det intressant att försöka utröna huruvida 
tolkningsreglerna överhuvudtaget fyller någon reell funktion på avtalsrättens 
område – möjligen är de så att de är förlegade, kanske behöver de bytas ut eller 
omformuleras?  
 
Klart är dock att rättsläget är oklart. 
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1  Inledning 
 
 
Vid avtalstolkning finns möjlighet att finna vägledning i en rad 
tolkningsmetoder. Stundom tillämpas dock tolkningsregler av subsidiär art. 
Dessa tolkningsregler som benämns oklarhets- och minimiregeln, är sedan långt 
tillbaka en del av rättstillämpningen. Föremålet för denna uppsats är just dessa 
tolkningsreglers roll i det svenska rättssamhället idag. Tolkningsreglerna ska 
genom sin användning ge ett svar på vad det egentliga och korrekta innehållet i 
ett avtal som ingåtts är i de fall svar inte kan fås genom användning av 
tolkningsmetoder.1 
 
Tolkningsreglerna intar en ovanlig position inom juridiken eftersom de i princip 
saknar lagstöd2. Detta faktum leder i sin tur till att domstolarna tillämpar regler 
som saknar stöd i gällande lag och därvid ges utrymme att grunda sina domslut 
på i viss mån godtyckliga bedömningar.  
 
Det är allmänt vedertaget att det svenska rättsystemet baseras på 
legalitetsprincipen3, det vill säga domstolarna ska ha lagstöd för sina domslut. 
Det framgår således tydligt att tillämpningen av tolkningsreglerna går stick i stäv 
med denna grundlagsskyddade princip. Fog finns såldes för att ifrågasätta hur 
detta prekära faktum tycks gå relativt obemärkt förbi. 
 
 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
I denna uppsats ämnar jag undersöka oklarhets- och minimiregelns innehåll och 
tillämpbarhet vid avtalstolkning, för att på så sätt utröna om tolkningsreglerna 
fyller adekvat och ur rättsliga perspektiv en godtagbar funktion. För att på ett 
sakenligt och korrekt sätt uppnå nu nämnda syfte finner jag nedanstående 
frågeställning relevant:  
 
Fyller oklarhets- och minimiregeln en adekvat funktion i dagens rättssamhälle? 
 
 
 
 

                                                
1. Ramberg, Christina och Ramberg, Jan, Allmän avtalsrätt, 8:e upplagan, Norstedts Juridik, 2010, s. 
171. 
2 Jämför dock, 10 §, Lag (1994:1512) om avtal i konsument förhållanden (AVKL).  
3 All offentlig makt utgår ifrån folket,1 Kap 1 §, Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 
(RF).  
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1.2 Metod 
 
Vid framställningen av denna uppsats kommer jag att använda mig av en juridisk 
arbetsmetod4, vilket innebär att jag främst kommer att tillgodogöra mig 
information ur rättsvetenskaplig doktrin5 på avtalsrättens område, detta med 
anledning av att föremålet för uppsatsen; tolkningsreglerna (och i viss mån även 
tolkningsmetoderna) i princip saknar lagstöd.  
 
Oklarhetsregeln är vida omskriven och således är doktrinen en god källa till 
information6.7 För att åskådliggöra tolkningsreglernas och tolkningsmetodernas 
praktiska tillämpning kommer jag även penetrera relevant praxis8.  
 
Med bakgrund i den fakta jag inhämtar ämnar jag diskutera, analysera och 
argumentera kring frågeställningen ur ett antal skilda perspektiv. Således 
kommer uppsatsen även att ha en rättsvetenskaplig approach.9 Genom detta är 
det min ambition att på ett så objektivt sätt som möjligt belysa och besvara 
frågeställningen för att på så vis uppnå det angivna syftet. 
 
 

1.3 Källkritik 
 
Primärkällan vid framställningen av denna promemoria har av naturliga skäl, det 
vill säga bristen på lagstöd för tolkningsreglerna, varit rättsvetenskaplig doktrin.10 
Jag är medveten om att doktrinen inte någonsin är helt objektiv, detta märks inte 
minst på detta område genom doktrinförfattarnas ideliga hänvisningar till 
varandra, något som i sammanhanget får till resultat att ingen ger uttryck för en 
helt egen syn på tolkningsreglerna. De cirkelresonemang som doktrinförfattarna 
tillämpar får vidare till följd att det är svårt att delge några klart förekommande 

                                                
4 Leherberg, Bert, Praktisk juridisk metod, s. 6:e upplagan, Institutet för Bank och Affärsjuridik, 2010 
11 ff 
5 Berniz mfl, konstaterar att doktrin är en rättskälla av självständig betydelse, speciellt då det gäller 
problem som är av teoretisk karaktär, många gånger är det då i just doktrinen som man utarbetar 
lösningar och vidareutvecklar rättsområdet. Bernitz, Ulf, m.fl. Finna rätt, Upplaga 11:1, Norstedts Juridik, 
2010, s. 30. 
6 Samuelson menar att det i princip är uteslutande i doktrinen som diskussion kring avtalstolkningen 
sker. Han anför vidare att om man vill undersöka avtalstolkningens område så har man att finna fakta i 
rättsvetenskapliga framställningar. Samuelsson Joel, (2010) utdrag ur ”Tolkningslärans gåta. En studie i 
avtalsrätt”, Uppsala Faculty of Law 2010:11 s. 12 se även not 51.s 12. Lehrberg ställer sig också bakom 
ett sådant ställningstagande. Lehrberg, Bert, Avtalstolkning, 2:a upplagan, Norstedts Juridik 1998, s.35. 
7 Adlercreutz, Axel, AVTAL, lärobok i allmän avtalsrätt, Nordsteds Juridik AB, s. 112. 
8 På områden där lagstiftning saknas spelar rättspraxis en särskilt stor roll trots att denna källa normalt 
är underordnad lagstiftningen. Bernitz U, m.fl. s. 29. 
9 Sandgren menar att rättsvetenskaplig metod är en metod som sträcker sig utanför den klassiska 
juridiska metoden. Vid användandet av rättsvetenskaplig metod eftersöks och formuleras relevanta 
problem som sedan efterföljs av en argumentation. Sandgren Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 
Upplaga 2:4, Norstedts Juridik 2007, s. 37 ff. 
10 Se vidare not. 6. 
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enskilda uppfattningar. Noteras bör även att ingen av doktrinförfattarna 
behandlar tolkningsreglerna som en enskild problematik inom avtalsrättens 
område.  
 
Uppsatsens påbörjades ett antal år innan den slutfördes, mot bakgrund av detta 
är doktrinen som används av äldre upplagor än de som finns att tillgå nu vid 
uppsatsens färdigställande, efter genomgång av nyare upplagor kan dock 
konstateras att en revidering av samtliga källor endast skulle medföra annan 
sidhänvisning, detta då doktrinen ännu innehåller samma ställningstaganden och 
fakta. Således har någon sådan revidering inte företagits. 
 
 

1:4 Disposition 
 
Uppsatsen innehåller sju kapitel. Efter detta inledande kapitel ges i kapitel två en 
allmän redogörelse av avtalstolkning. Tolkningsmetoderna beskrivs helt kort och 
belyses genom hänvisning till relevant praxis. I det efterföljande kapitlet 
behandlas tolkningsreglerna; oklarhets- och minimiregeln. Det tredje kapitlet 
innehåller en redogörelse av definitionerna av respektive tolkningsregel. Fjärde 
kapitlet belyser tolkningsreglernas syfte och ändamål. Beskrivning av 
oklarhetsrekvisitet görs i femte kapitlet och i det sjätte kapitlet granskas 
tillämpligheten av reglerna. Avslutningsvis finner man i sjunde kapitlet 
sammanfattande slutsatser. I detta sista kapitel binds de avslutningskommentarer 
som återfinns i slutet av varje kapitel samman och ett svar på den givna 
frågeställningen ges. 
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2 Allmänt om avtalstolkning 
 
 

2.1 Inledning 
 
Den fundamentala grundsatsen inom avtalsrätten är pacta sunt serevanda11. 
Denna avtalsbundenhet är vedertagen i samhället och är dessutom sanktionerad i 
rättsordningen. Avtalsbundenheten ger inte sällan upphov till oenighet 
avtalsparter emellan. Det kan till exempel ibland vara svårt att utröna ett avtals 
rättsverkningar. Det är naturligtvis viktigt att försöka fastställa vad 
rättsverkningen är, ett sådant förfarande är en central del av avtalsrätten.12  
 
I de flesta fall står lösningen på oenigheter av ovan nämnda slag inte att finna i 
lagtext. Anledningen till detta ter sig naturlig då lagstiftaren velat undvika en 
alltför strikt bundenhet med anledning av att hänsyn måste tas till särskilda 
omständigheter i det enskilda fallet. Läran om tolkning hamnar ofta i en gråzon 
mellan det generella och det individuella. Problematik uppstår i och med 
placeringen i denna gråzon, å ena sidan kan inte avtalstolkningen släppas helt fri 
då detta skulle innebära att man förlitade sig på enbart skönsmässiga 
bedömningar. Å andra sidan kan inte avtalstolkningen uteslutande regleras i lag 
då detta skulle omintetgöra individuella bedömningar, bedömningar som får ses 
som nödvändiga mot bakgrund av den mängd och variation av avtal som finns.13  
 
Initialt tas hänsyn till lydelsen i avtalet i beaktande vid avtalstolkning. Men även 
annan information, som till exempel vad som åsyftats av parterna och 
information om vad som sagts vid förhandling, kan komma att få betydelse. Den 
information som inhämtas kallas för tolkningsdata och det är när man tar hjälp 
av denna data för att konstatera dess rättsliga betydelse som man bedriver 
avtalstolkning.  
 
För avtalstolkning finns, som sagt, i princip ingen rättslig reglering. Detta i sin 
tur har fått till resultat att rättspraxis på avtalstolkningsområdet har en 
framstående betydelse. 14 
 
I sammanhanget är det viktigt att notera skillnaden mellan ofullständiga och 
oklara avtal. Förstnämnda kräver en komplettering, det vill säga en utfyllnad, 
medan sistnämnda kräver ett fastställande av dess egentliga innehåll, det vill säga 
en tolkning.15  

                                                
11 Lag (1915:218) om avtal på förmögenhetsrättens område (AvtL) 1:1. 
12 Adlercreutz, Axel, AVTAL, lärobok i allmän avtalsrätt, 11:e upplagan Norstedts Juridik, 2000, s. 103. 
13 Samuelsson; J, s. 8. 
14 Adlercreuz, A, 2000, s. 103 f. 
15 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt II, 5:e upplagan Juristförlaget 2001, s. 11. 
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Vid avtalstolkning har domstolarna att söka vägledning i vissa tolkningsverktyg, 
vilka kommer till uttryck i dels metoder och dels i regler. Med hjälp av dessa kan 
sedan avtalets rättsverkningar fastställas.16  
 
Märkas måste även distinktionen mellan de ovan nämnda tolkningsverktygen, 
metoder och regler. Denna distinktion måste beaktas dels med anledning av att 
det mellan dessa råder en viss prioriteringsordning och dels med anledning av att 
regeltillämpningen ger ett konstant resultat medan resultatet av 
metodtillämpningen är beroende av det specifika avtalets utformning.17  
 
Det finns en rad vedertagna tolkningsmetoder att använda vid avtalstolkning.18 
Då dessa inte ger tillfredställande vägledning måste man dock använda sig av 
tolkningsregler av rättslig karaktär. I svensk rätt framträder huvudsakligen två 
tolkningsregler, oklarhets- och minimiregeln.  
 
Mot bakgrund av nu givna prioriteringsordning finner jag det lämpligt att i ett 
inledande skede ge en schematisk överblick över de viktigaste metoderna som 
kommer till användning vid avtalstolkning.  
 
Noteras bör att det mellan de nedan refererade tolkningsmetoderna inte finns en 
given prioriteringsordning även om den gemensamma partsviljan bör vara 
utgångspunkten då man försöker fastställa ett avtals innehåll. Ramberg C menar 
att ett ombud, i en tvist som rör ett avtals innehåll, ska argumentera för sin 
klients intressen genom att framhäva så många tolkningsdata till sin klients 
fördel som möjligt. Detta får till effekt att domstolen prövar samtliga 
tolkningsdata och når ett domslut utifrån en sammanvägning av dessa data. 
Tolkningsmetoderna sammanfogas således också.19 Vissa doktrinförfattare har 
dock ställt sig frågande och skeptiska till detta sätt att sammanfoga 
tolkningsmetoderna och menar att man ska göra en tolkning endast utifrån ett 
rent språkligt perspektiv.20 
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att doktrinförfattarna på området, om än till 
viss del på skilda grunder, konstaterar att; avtalstolkning är svårt.21 I doktrin 
framhävs att tolkning av avtal är komplicerat och att det så kommer att förbli.22 
Att vara medveten om svårigheterna och att drivas av en önskan att metodiskt 
arbeta med dessa sägs bidra till att nå bättre tolkningsresultat.23  Väl värt att 

                                                
16 Lehrberg, B, 1998, s. 13 f. 
17 Adlercreutz, A, 2000, s. 103. 
18 Om dessa, se avsnitt 2.2.  
19 Ramberg, C, Avtalslagen 2010, (http://www.avtalslagen2010.se/) avsnitt, 7.3. 
20 Bengtsson, Bertil, Försäkringsavtalsrätt, Norstedts Juridik 2:a upplagan 2010, s. 66. 
21 Samuelsson, J, s. 5. jämför även Grönfors som säger att avtalstolkning…”är en gåtfull 
juristverksamhet”. Grönfors, K, Tolkning av fraktavtal, Esselte studium, 1989, s. 8 f. 
22 Samuelsson, J, s. 5. 
23 Ramberg, C Ramberg, J, 2010, s 174. 
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märka i sammanhanget är att domstolarna inte tycks uppleva samma svårighet 
med avtalstolkning.24 
 
 

2.2  Tolkningsmetoder – en överblick 
 
Vid varje fall av avtalstolkning är den gemensamma partsavsikten fundamental. 
Traditionellt är det också så att avtalstolkningsläran är inriktad på att söka finna 
vad avtalsparterna haft för subjektiv inställning till innebörden i avtalet.25 För att 
belysa den fundamentala karaktären kan nämns att den gemensamma 
partsavsikten fällt avgörandet även i fall då parterna i ett avtal uttryckligen angett 
något som strider mot vad de gemensamt egentligen har åsyftat. Den 
gemensamma partsviljan har således företräder framför den gemensamma 
viljeförklaringen.26 Emellertid har parterna ofta olika uppfattning om vad som är 
att anse som den gemensamma partsviljan. Detta leder ofta till att tvist rörande 
avtalets tolkning uppstår. För att skilja parterna åt samt för att fastställa 
avtalsinnehållet tillämpas då olika tolkningsmetoder, vilka kort redogörs för 
nedan.27  
 
 

2.2.1 Språkinriktad metod 
 
Då en objektiv bedömning av avtalets innehåll ska göras ter det sig naturligt och 
lämpligt att utgå ifrån det skrivna ordet. Man förutsätter att parterna har gett 
uttryck för sin gemensamma vilja och det torde sällan vara aktuellt att anföra att 
båda parterna åsyftat något som går emot det som är avtalets ordalydelse.28 I 
NJA 2007 s. 35 förkunnar man just detta, Högsta Domstolen (HD) menar att 
utgångspunkten då man ska avgöra vad som är innehållet i ett avtal ska tas i 
ordalydelsen. Vissa problem kan dock uppstå med anledning av att språket ger 
utrymme för olika nyanser vad gäller tolkning av dess innebörd. Ett hjälpmedel 
då en sådan situation uppstår kan vara att söka utröna parternas avsikt med det 
skrivna ordet, således sammanfogas då två olika tolkningsmetoder, och ett 
fastställande av avtalsinnehållets egentliga innebörd blir möjligt.  
 
En strikt användning av denna metod kan emellertid, som ovan antyds, ge ett 
snedvridet resultat. Det är därför viktigt att använda metoden mot bakgrund av 

                                                
24 Samuelsson, J, s. 5. 
25 Ramberg, Jan, Avtalstolkningsmetoder, Festskrift till Gösta Walin, Norsteds Juridik 2002, s. 499. 
26 Ramberg Christina och Ramberg, Jan, Allmän avtalsrätt, 6:e upplagan, Norstedts Juridik 2003, s. 179. 
27 Hedwall M, Tolkning av kommersiella avtal, Juristförlaget 1994, s. 42. 
28 Ramberg C, avsnitt, 7.3.1 a. 
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den föreliggande situationen och det aktuella sammanhanget i vilket avtalet 
återfinns.29  
 
För att ytterligare förtydliga tillämpningsområdet för den språkinriktade 
tolkningsmetoden kan vissa paralleller dras till vedertagna metoder som används 
vid lagtolkning. Det kan således vara lämpligt att tolka avtalet genom att använda 
sig av ett, till exempel logiskt- och ändamålsinriktat perspektiv, för att på så sätt 
utröna det skrivna ordets optimala betydelse i det enskilda fallet.30 I 
sammanhanget kan även nämnas att det kan vara nödvändigt att analysera 
språkbruket inom en viss bransch för att genom detta tolka ett avtalsvillkor på 
ett adekvat sätt, detta tolkningsförfarande benämns branschinriktad metod, men 
används vid behov oftast i kombination med den språkinriktade metoden. 31 
 
 

2.2.2 Systeminriktad metod 
 
I de fall avtalet följer någon form av system kan den systeminriktade metoden 
användas. Praktiskt innebär detta att en avtalsbestämmelse som är oklar ska 
tolkas så att den harmoniera med avtalet i övrigt. Detta för att bibehålla 
stringensen i avtalets uppbyggda system. En förutsättning för att denna metod 
ska fylla en funktion är dock att de olika klausulerna följer ett tydligt system.32 
Utgångspunkten blir då att man förutsätter att man genom att se till avtalet som 
helhet kan få en aning om avtalets huvudsakliga syfte.33 Vid tillämpning av den 
systeminriktade metoden är det alltså viktigt att analysera avtalets uppbyggnad.34 
Noteras bör att denna tolkningsmetod främst kommer till användning i de fall 
ett standardavtal ligger till grund för det enskilda avtalet.35 Praxis visar dock att 
det finns fall där metoden även använts vid andra typer av avtal.36 
 
 

2.2.3 Skälighetsinriktad metod 
 
Den skälighetsinriktade metoden skiljer sig från övriga tolkningsmetoder på så 
sätt att den till viss del kan sägas ha lagstöd i 36 § AvtL Det förhåller sig så att 
man vi tillämpning av denna metod kan uppnå samma resultat som nås vid 
jämkning med stöd av 36 § AvtL Den skälighetsinriktade metoden innebär i 
praktiken att avtalsinnehållet tolkas på ett sätt som utgår ifrån att parterna har 

                                                
29 Hedvall s. 43 f. 
30 Ramberg C Ramberg J, 2003, s. 187 f. 
31 Hedwall s. 45. 
32 Hedwall s. 45. 
33 Ramberg, C, avsnitt 7.3. 
34 Ramberg, C och Ramberg, J, 2003, s 203. 
35 Hedvall s 44 f. 
36 Se t.ex. NJA 1984:482 gällande en överlåtelseförklaring. 
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velat ge avtalsinnehållet skälighet. Av detta följer att avtalstolkaren vid 
tillämpning av denna metod direkt kan fastställa avtalsinnehållet (dold kontroll).  
 
Till skillnad från vad som är fallet vid tillämpning av 36 § AvtL görs vid kontroll 
en form av jämkning endast i ett steg. Vid användning av 36 § AvtL görs istället 
en bedömning i två steg, där man först tar ställning till huruvida ett avtalsvillkor 
är att anse som oskäligt eller ej och i de fall oskälighet anses föreligga fastställer 
avtalsinnehållet på ett annat, lämpligare sätt (öppen kontroll). Tilläggas bör att 
den skälighetsinriktade metoden idag används alltmer sällan då den öppna 
kontrollen i enlighet med 36 § AvtL är den mest frekvent använda, dock 
poängteras att domstolarna, detta till trots, i vissa fall förmodligen kommer att 
föredra att använda sig av dold kontroll då det anses nödvändigt.37 
 
I rättspraxis kan man utläsa en viss skepsis gentemot att översätta ett oklart 
avtalsinnehåll med vad som kan anses skäligt eller ändamålsenligt. Till exempel i 
NJA 1997 s. 382, väljer en majoritet att inte tolka ett avtalsvillkor så att det får en 
ändamålsenlig tolkning då det enligt deras tycke inte framgick av ordalydelsen 
vad ett sådant ändamål kunde vara. Ramberg har vid efterforskning funnit en rad 
rättspraxis vari man från domstolen sida menar sig ha använt sig av en 
skälighetsinriktad metod, något som han menar inte stämmer. Domstolen har 
enligt honom snarare använt sig av en sammanblandning av 
tolkningsmetoderna.38 
 
 

2.2.4 Norminriktad metod 
 
Vid användning av den norminriktade metoden tillämpas vedertagna etablerade 
normer som kommer till uttryck genom dispositiv rätt samt även genom 
rekommendationer från diverse organ.39 I de flesta fall då avtal innehåller 
klausuler vilka avviker från vad som annars är brukligt inom en viss bransch 
krävs, för att de ska anses gällande, att det är tydligt utformade. Finner man att 
denna tydlighet inte uppnåtts tolkas avtalsinnehållet istället i enlighet med vad 
som anges i dispositiv rätt.  
 
Vid tillämpning av denna metod bortser man således delvis från partsavsikten 
och frambringar ett, utifrån sett, objektivt avtalsinnehåll.40 Normerna som står 
att finna i dispositiv rätt blir alltså viktiga hjälpmedel vid fastställandet av 
innehållet i ett avtal där parterna inte själva uttryckligen angett vad som avsetts.41  
 

                                                
37 Ramberg, C och Ramberg J,2010, s. 169. 
38 Ramberg, J 2002, s. 507. 
39 Hedvall s. 45f. 
40 Ramberg, C och Ramberg J 2003 s. 201f. 
41 Ramberg C  avsnitt, 7.3.1.b. 
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I NJA 2001 s. 750, ger HD utryck för just detta då man menar att det vid 
tolkning av försäkringsvillkor ska tas hänsyn till, inte bara ordalydelsen, utan 
också lagens uttrycksätt. Viktigt att notera i sammanhanget är att det inte är givet 
att parterna genom att inte reglera något i ett avtal är överens om att dispositiv 
rätt ska vara det som fyller ut avtalet. Det är således inte helt givet utan till och 
med svårbedömt att avgöra om man i sådana fall ska ge dispositiv rätt eller 
partsviljan störst vikt. Det är också möjligt att tanken är att en upplevd lucka i ett 
avtal är avsedd att tolkas e contrario.42 
 
 

2.2.5 Subjektivistisk metod43 
 
Då den subjektivistiska metoden används försöker man noggrant utröna hur 
parterna handlat och betett sig före, under och efter avtalsslutet för att på så sätt 
utforska i vilken utsträckning parterna insett eller bort inse vad den andre parten 
hade för uppfattning vid avtalsslutet. Genom detta förfarande försöker man 
således finna parternas gemensamma avsikt i avtalsförhållandet, vilket dock kan 
te sig relativt svårt i praktiken.44  
 
 

2.3  Val av lämplig tolkningsmetod 
 
Då val av tolkningsmetod i praktiken görs, prövar domstol samtliga tillgängliga 
tolkningsmetoder för att på så sätt utröna vilken enskild metod som lämpar sig 
bäst på det aktuella avtalet. Det finns i svensk rätt inte några fastställda 
bestämmelser kring vilken metod som är att betrakta som mest lämplig45, 
domstol får därför göra en mer eller mindre godtycklig bedömning i det enskilda 
fallet och i viss mån söka vägledning i rättspraxis. Detta ger således vid handen 
att det inte heller finns någon fastställd prioriteringsordning tolkningsmetoderna 
emellan.46  
 
Då domstol fattar beslut om avtalstolkning är de av stor vikt att denna kan 
redogöra för bakgrunden till valet av lämplig tolkningsmetod. Genom detta ges 
parterna möjlighet att klart se och förstå anledningen till varför domstolen anser 
att en viss uppfattning vid tolkningen har mer fog för sig än någon annan.47 Det 
är naturligtvis svårt att avgöra vilken avtalstolkningsmetod som ska användas.48  
 
                                                
42 Ramberg, C, avsnitt,  7.3.1 b. 
43 Jämför partsinriktad metod avsnitt 2.2. 
44 Hedvall, s 46. 
45 Se om detta ovan i avsnitt 2.1. 
46 Hedvall, s. 47. Ramberg C och Ramberg, J, 2003, s. 218. 
47 Ramberg, C och Ramberg, J, 2003, s. 218. 
48 Ramberg, J, 2002, s. 507. 
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I NJA 1999 s. 35 går åsikterna mellan instanserna och även inom dessa isär när 
det gäller frågan om huruvida det går att uttyda partsavsikten och även 
ordalydelsen, eller inte. Man använder sig även av flera tolkningsmetoder för att 
utreda en och samma oklarhet. 
 
 

2.4 Kommentar 
 
Som angetts ovan49 har lagstiftaren velat undvika bundenhet vad gäller 
avtalstolkning eftersom det ansetts viktigt att kunna göra olika bedömningar i 
varje enskilt fall, detta främst med anledning av att inget avtal är det andra likt. 
Möjligen kan diskuteras om detta system är alltför casu-inriktat men hänsyn till 
avtalsstiftarna genom detta inte har någon chans att finna förebyggande 
vägledning i rättsregler för att på så sätt kunna undvika olämpliga avtalsklausuler. 
Teoretiskt sett torde det därför ur ett rättssäkerhetsperspektiv50 vara lämpligt att i 
lag fastställa vilka avtalsklausuler som inte anses var accepterade. Det framstår 
dock tydligt att detta vore en praktisk omöjlighet med tanke på den kopiösa 
mängd avtalstyper och avtalsklausuler som förekommer. De lege ferendra är 
således inte möjligt på detta område.  
 
Tolkningsmetoderna får mot bakgrund av detta ses om ett nödvändigt alternativ. 
Mellan dessa råder som nämnts ingen prioriteringsordning, vilket leder till att 
domstolen stannar vid den metod som först ger det önskade resultatet, trots att 
en vidare utredning, med stöda av annan tolkningsmetod, möjligen hade gett ett 
bättre utslag i det enskilda fallet.  
 
Det finns förvisso positiva inslag i ett sådant förfarande, så som effektivitet och 
möjlighet till en snabb lösning av avtalstvisten. Till de negativa inslagen hör dock 
att en part kan komma att drabbas i alltför negativ utsträckning då tillämpningen 
av en annan tolkningsmetod hade gett ett mer jämlikt resultat.  
 
Mot bakgrund av ovan sagda kring brist på prioriteringsordning och lagstöd kan 
konstateras att en viss godtycklighet får anses göra sig gällande vad gäller val och 
tillämpningen av tolkningsmetoderna. Detta förhållande stärks genom att 
tolkningsmetoderna till viss del är av överlappande karaktär, vilket i 
förlängningen resulterar i att det i domskälen dels blir svårt att specificera vilken 
metod som använts och dels, som en följd av detta, svårt att utläsa vilken 
tolkningsmetod man från domstolens sida tagit fasta på.  
 

                                                
49 Se ovan i avsnitt 2.1. 
50 Jag likställer i detta sammanhang rättsäkerhet med effektivitet, förutsägbarhet och konsekvent 
tillämpning av rättsregler. 
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3 Tolkningsregler 
 
 

3.1 Inledning 
 
I de fall man inte kan finna tillfredställande vägledning vid avtalstolkning med 
stöd av de tolkningsmetoder som redogjorts för ovan, finns möjlighet att 
använda sig av tolkningsregler av rättslig natur. Dessa tolkningsregler 
härstammar från romersk rätt och är subsidiära51 i förhållande till nyss nämnda 
tolkningsmetoder.52 Det finns två etablerade tolkningsregler, oklarhets- och 
minimiregeln53.  
 
Det är viktigt att poängtera att de två tolkningsreglerna under inga 
omständigheter får användas innan en utförlig analys skett av eventuellt 
tillämpbar tolkningsmetod. Tolkningsregler får således inte användas som 
genväg54.55  
 
Vidare bör nämnas att den härskande uppfattningen bland doktrinförfattare gör 
gällande att det mellan de två tolkningsreglerna finns en prioriteringsordning, 
genom vilken oklarhetsregeln ges företräde framför minimiregeln.56 
 
 

3.2 Definition av oklarhetsregeln 
 
Några olika varianter av tolkningsregeln gör sig gällande i doktrinen. Dessa 
sammanfaller ofta, dock inte nödvändigtvis alltid.57  
 
Vid tillämpning av oklarhetsregeln kan ett oklart avtalsinnehåll tolkas till nackdel 
för den som bär skuld till oklarheten, (in dubio contra stipulatorem) oftast 
avtalsupprättaren.58 Ytterligare en variant av oklarhetsregeln är att en oklarhet 
tolkas till nackdel för den som haft stört möjlighet att avvärja den samma.59 En 
tredje beskrivning av oklarhetsregeln som lyfts fram i doktrin, menar att en 

                                                
51 Se NJA 2001 s. 750 där man konstaterar att oklarhetsregeln ska stå tillbaka för de övriga 
tolkningsmetoder som står till buds. 
52 Lehrberg, B, 1998, s. 114f.  Se även Ramberg, C och Ramberg, J 2008, s. 171. 
53 I vissa sammanhang omnämnd som minimumregeln. 
54 Bengtson öppnar dock upp för att vid tolkning använda en tolkningsmetod som tar utgångspunkt i 
det skrivna ordet och kombinera detta med oklarhetsregeln. Bengtson, B, s. 66. 
55 Ramberg, J, Allmän avtalsrätt, 3:e upplagan, Juristförlaget 1994, s. 113.  
56 Fohlin, P, Avtalstolkning, Iustus Förlag 1989, s 131. 
57 Lerberg, B, 1998, s. 115f. 
58 Hellner, J, Tolkning av standardavtal, i Jussens Venner, hefte 4, Universitetsforlaget, 1994, s. 268.  
59 Adlercreutz, A, 2000, s. 112. 
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oklarhet också kan tolkas emot den som åberopat den.60 Fjärde varianten 
tillämpas i situationer då en oklarhet i avtalet i och för sig inte ursprungligen 
föreligger, men senare, på grund av omständigheter som inte kunnat förutses, 
har uppkommit. Detta ger vid handen att oklarheten inte i varje fall måste kunna 
härledas ur en särskild avtalsbestämmelse. 61  
 
I praktiken kan dock de nyss nämnda varianterna av oklarhetsregeln sägas 
sammanfogas under enbart beteckningen oklarhetsregeln, alltså sker tolkningen 
enligt denna främst, som ovan sagts, till nackdel för den som bär skuld till 
oklarheten eller som har haft störst möjlighet att avvärja den samma.62  
 
Givet blir att det är viktigt att inte per automatik använda sig av oklarhetsregeln 
så snart ett avtal är otydligt. Ett sådant förfarande skulle få effekten att det i 
princip skulle finnas en regel som sa att den som författat ett oklart avtal alltid 
förlorar en tvist om det samma. Det finns alltså en viktig finess med att låta 
tolkningsreglerna vara subsidiära i förhållande till tolkningsmetoderna. Om inte 
så var fallet, funnes en risk att ingen skulle våga författa avtalsförslag.63 
 
Tolkningsmetodernas företräde framför tolkningsreglerna lyfts tydligt fram i 
NJA 2010 s. 416 och Ramberg C anför i linje med detta, att det generellt är 
irrelevant att vid avtalstolkning initialt lägga tyngd vid vem som författat eller 
tillhandahållit avtalet. Detta eftersom man inledningsvis ska väga in alla övriga 
tolkningsdata och utifrån denna är det troligt att man får en godtagbar bild av 
hur avtalet ska tolkas.64  
 
För att tydliggöra innebörden av oklarhetsregeln kan ett belysande exempel från 
Högsta domstolen nämnas. Frågan i NJA 1981 s. 1072 var om en uppgift om att 
priset inte innefattade mervärdesskatt på en postgirotalong gav tidningsbolaget 
möjlighet att i efterhand fakturera mervärdesskatten. HD uttalade då i fallet att 
”om leverantören till en vara vill göra gällande ett sådant förbehåll med 
bindande verkan för köparen, måste under alla omständigheter krävas att 
förbehållet framställs på ett tydligt sätt att det rimligen inte kan missförstås”. 
Villkoret blev därmed inte gällande mot prenumeranten, HD tolkade således 
oklarheten rörande rätten till efterfakturering av mervärdesskatten till nackdel 
för kontraktsskaparen det vill säga tidningsbolaget. 
 
 
 

                                                
60 Ramberg, C, avsnitt, 7.3. 
61 Lerberg, B, 1998, s. 115f. 
62 Lehrberg, B, 1998, s. 116. 
63 Ramberg, C, avsnitt, 7.3.2. 
64 Ramberg, C, avsnitt, 7.3. 
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3.3  Definition av minimiregeln 
 
Minimiregeln används på så sätt att oklarheter i ett avtal tokas till fördel för den 
förpliktade parten (in dubio contra proferentem). I rättspraxis återfinns ett 
belysande fall i vilket minimiregeln fått ett klart uttryck.65 NJA 1981 s. 552 rör en 
bestämmelse i en bostadsrättsförenings stadgar om hembuds- och 
skiljedomsförfarande vid överlåtelse av andel i föreningen. Dessa ansågs på 
grund av oklarhet ej grunda skyldighet för hembjudaren att överlåta andelen för 
det genom skiljedomen fastställda priset. HD menade att det med beaktande av 
oklarheten får anses rimligt att välja den tolkning som resulterar i den minst 
långtgående förpliktelsen för hembjudaren. 
 
Definitionen av minimiregeln ger att denna tolkningsregel endast kan tillämpas 
på de delar av ett avtal vilka innehåller den ena partens förpliktelser eller 
förväntade prestationer, viket får till resultat att tillämpningen av minimiregeln 
inte kan bli aktuell till exempel vid skiljedomsklausuler eller lagvalsklausuler.66 
 
 

3.4 Kommentarer 
 
Definitionen av de båda tolkningsreglerna ger upphov till en rad spörsmål. 
Inledningsvis kan angående oklarhetsregelns definition konstateras att denna i 
sig är oklar, närmare bestämt tvetydig. Detta är något som ges tydligt uttryck för 
vid genomläsning av doktrin på området, meningarna kring vad som får anses 
vara den bästa definitionen går vitt isär. Fyra olika definitionsaspekter har ovan 
redovisats, varav den förstnämnda kan sägas vara den mest frekvent använda. 
Denna kan sägas utgöra en blandning av de övriga definitionsaspekterna, något 
som får till följd att definitionen i sig får ett oerhört vitt omfång. Det förtjänar 
därför att ifrågasättas om definitionen verkligen är idealisk. Möjligen kan denna 
vidd leda till att ytterligare definitioner rörande vissa begrepp i oklarhetsregelns 
definition måste uppställas. Det torde vara av vikt att till exempel definiera vad 
som menas med begreppet ”bästa möjlighet att avvärja” för att på så sätt adekvat 
kunna tillämpa oklarhetsregeln. Märkas bör även att en alltför snäv definition 
inte heller är att eftersträva då en sådan skulle resultera i att oklarhetsregelns 
tillämpningsområde skulle minimeras. 
 
Vad gäller definitionen av minimiregeln kan konstateras att denna ger vid 
handen att regeln är starkt säljarvänlig, vilket innebär att den gynnar den part 
som är skyldig att uppfylla någonting gentemot den andre parten. Definitionen 
av minimiregeln kan således sägas stå i ett motsatsförhållande till de 
konsumentvänliga lagar som finns att tillgå.  

                                                
65 Adlercreuts, A, 2001, s. 100. 
66 Lehrberg B, 1998, s. 132. 
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I ett tvåpartsförhållande innebär definitionen av minimiregeln att ansvaret för 
oklarheten ofta löses till fördel för den som i realiteten bär skuld till den, det vill 
säga avtalsförfattaren, viken ofta är den samme som säljaren. Detta fenomen 
torde vara unikt inom avtalsrättens område eftersom den part som drabbas av 
oklarheten i första läget efter att ha sökt tolkningsstöd i minimiregeln återigen 
drabbas av oklarheten på grund av tolkningsresultatet, vilket som sagt blir till 
fördel för den förpliktade. 
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4 Tolkningsreglernas syfte 
 
 

4.1 Inledning 
 
Ett huvudsyfte med tolkningsreglerna är att fungera som ett incitament för att 
försöka undvika oklarheter vid avtalsslut. Detta ger att de har en form av 
preventiv funktion vad det gäller att förhindra otydliga och oklara avtal.67  
 
Vidare fungerar tolkningsreglerna som ett sista hjälpmedel för domstolarna när 
tvist kring avtalstolkning ska avgöras. Det bör återigen anmärkas att det syfte 
som tolkningsreglerna ska fylla i vissa fall inte nödvändigtvis kräver en direkt 
tillämpning av tolkningsregler då det är möjligt att fylla samma syfte med hjälp 
av vissa tolkningsmetoder.68 
 
 

4.2 Ändamålsskäl bakom tolkningsregler 
 
Vad beträffar ändamålen bakom oklarhetsregeln kan dessa dels upp i två 
grupper. Den första av dessa två har till syfte att skydda den ena parten i 
avtalsförhållandet. I svensk doktrin omtalas detta syfte frekvent, något som faller 
sig naturligt med anledning av att man avsett att oklarhetsregeln ska tillämpas 
främst på standardavtal69 som är ensidigt upprättade.70 Vidare kan i 
sammanhanget nämnas att detta syfte ofta kommer till uttryck i 
konsumentförhållanden, ett speciellt skyddsintresse för ”vanliga människor” 
som avtalar för sitt enskilda bruk finns således.71  
 
De andra av dessa två syften kan främst sägas vara ett preventivt ändamålsskäl. 
Detta innebär att det är naturligt att den part som har skuld till en oklarhet 
tvingas stå tillbaka för motparten då en intressekonflikt uppstått med anledning 
av en oklarhet. Ur detta ändamål kan även utläsas det faktum att det är 
eftersträvansvärt att i möjligaste mån undvika oklarheter vid avtalsslut, vilket 
aktualiseras främst vid ensidigt upprättade standardavtal. Oklarhetsregeln bidrar 
således till att varje enskild avtalspart noga nödgas tillse att avtalsinnehållet inte 
är behäftat med oklarheter.72  
 

                                                
67 Lerberg, B, 1998, s. 167. 
68 Se ovan kapitel. 2. 
69 Se vidare under kapitel 6 angående tolkningsreglernas tillämpning på olika typer av avtal. 
70 Fohlin, P, s. 123. 
71 Adlercreutz , A, 2001, s. 97. 
72 Lehrberg, B, 1998, s. 128. 
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Utöver dessa två ändamål framhåller doktrinförfattare på området, Fohlin, ett 
tredje syfte med oklarhetsregeln. Han menar att oklarhetsregeln tillämpas då 
övriga tolkningsalternativ är utdömda, syftet med oklarhetsregeln är således att 
fylla en funktion av en sorts sista utväg, alltså det minst olämpliga sättet att tolka 
ett oklart avtalsinnehåll på.73 
 
Vad beträffar ändamålen bakom minimiregeln kan enkelt uttryckt sägas att syftet 
med denna regel är att fungera som en tolkningshjälp då samtliga övriga 
tolkningsmetoder och oklarhetsregeln prövats utan resultat, minimiregeln är 
således absolut sista nyckeln till att tolkningstvister överhuvudtaget får en 
lösning. Minimiregelns syfte förstärker alltså vad som tidigare i denna 
framställning sagts om dess subsidiära roll i förhållande till andra 
tolkningsalternativ.74  
 
Ytterligare ett syfte med minimiregeln är att den ska fungera som ett hinder mot 
att en förpliktelse formuleras på ett sätt som ger utrymme för en alltför 
långtgående tolkning av förpliktelsen.75 Förhoppningen är således att varje part 
vid avtalsslutet ska se till att det tydligt framgår av avtalsinnehållet vad varje 
förpliktelse innebär, det vill säga hur långtgående denna förpliktelse är.76  
 
Ett i sammanhanget intressant påpekande finner man i doktrin, Lehrberg uttalar 
att det ursprungliga syftet med minimiregeln är ”höljt i historiens dunkel”. Han 
menar vidare att den enda motiveringen till varför tolkningsreglerna fortfarande 
görs gällande är att de har stark tradition, inte heller har man funnit övervägande 
skäl att ta avstånd ifrån dem.77 
 
 

4.3 Kommentar 
 
De syften som i doktrin anges rörande tolkningsreglerna finns inte anledning att 
vid en första anblick ifrågasätta. Vid en noggrannare granskning och med 
vetskap om de lagregler och tolkningsmetoder som existerar så finner man dock 
att tolkningsreglernas syften ter sig aningen intetsägande.  
 
Det primära syftet med tolkningsreglerna sägs vara den preventiva funktionen. 
Emellertid sägs även att tolkningsreglerna endast ska fungera som en absolut 
sista utväg vid avtalstolkning. Dessa två aspekter menar jag är oförenliga i 
realiteten eftersom den ena utesluter den andra. Den preventiva funktionen går 
om intet med anledning av tolkningsreglernas underordnade betydelse i 

                                                
73 Fohlin, P, s. 124. 
74 Folin, P, s. 135. 
75 Lerberg, B, 1998, s. 138. 
76 Folin, P. s. 135. 
77 Lehrberg, B 1998, s. 136. 
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förhållande till lagregler och tolkningsmetoder på området. Låt ett fiktivt fall 
illustrera detta: Ponera att en avtalsförfattare är osäker på huruvida en 
avtalsklausul är tillräckligt koncis för att kunna uppfattas av motparten på ett 
oomtvistligt sätt. Han söker då troligtvis i lagregler för att få vägledning, oftast 
utan resultat. Det återstår då att granska de tolkningsmetoder som står till buds 
för att på så sätt försöka utröna hur den eventuella oklarheten kan kommat att 
tolkas. Anta att inte heller detta förfarande ger något tillfredställande svar. Är vår 
avtalsförfattare, mot förmodan riktigt ihärdig kan han då botanisera i praxis och 
doktrin kopplad till tolkningsreglerna. Han kommer då troligtvis att finna en rad 
rättsfall vars domskäl bygger på tolkningsreglerna samt en kort redogörelse för 
tillämpningsområdet i dessa enskilda fall. Utifrån doktrin kommer han finna en 
ett brokigt definitionsförsök av tolkningsreglerna. Vad han inte kommer att 
finna, vilket är av egentligen betydelse för honom är något svar på vad som är att 
beteckna som en oklar avtalsklausul. Mot bakgrund av detta fiktiva fall hoppas 
jag att det står klart för läsaren att det knappast är korrekt att anföra att 
tolkningsreglerna fyller en preventiv funktion för den enskilde avtalsförfattaren i 
realiteten. Detta grundar jag på två faktum; för det första torde vägledning stå att 
finna i lagreglerna alternativt tolkningsmetoderna, varpå en mer långtgående 
sökning inte är nödvändig, för det andra om avtalsförfattaren ändå går vidare i 
sin sökning torde klara svar i praxis och doktrin rörande tolkningsreglerna inte 
heller stå att finna han kan således inte få svar på vad en oklarhet är. I anslutning 
till detta kan alltså konstateras att det finns visst belägg för att hävda att 
huvudsyftet med tolkningsreglerna, det vill säga den preventiva funktionen, är att 
betrakta som långsökt. 
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5 Oklarhetsrekvisitet 
 
 

5.1 Inledning 
 
För en tillämpning av oklarhets- och minimiregeln är det av största vikt att veta 
vad en oklarhet i sig innebär. I doktrinen förekommer olika försök till definition 
av oklarhetsbegreppet.78 Det är således svårt att exakt utröna vad som menas 
med en oklarhet, dessutom variera den anmärkningsvärda graden av oklarheten 
beroende på avtalstyp och avtalsklausul. Det som är oklart i ett fall behöver inte 
vara oklart i ett annat fall. I vissa fall ställs dock höga krav på extra tydlighet, till 
exempel där det är tyngande eller överraskande avtalsklausuler.79  
 
 

5.2 Definitionen av oklarhetsrekvisitet 
 
I vissa fall är det tillräckligt att en specifik ordalydelse är oklar, det vill säga 
mångtydig, för att en oklarhet ska anses föreligga i de flesta fall anses dock inte 
en oklarhet föreligga förrän man trots användning av förnuftsöverväganden 
samt tolkningsmetoder inte har lyckats utröna avtalets objektiva innehåll.80  
 
Ett belysande praxisexempel på oklarhetsrekvisiten är NJA 1988 s. 408. HD 
ansåg att uttrycket ”lämnat kvar” var klart formulerat i ett hemförsäkringsvillkor, 
detta grundar man på uttryckets användning i allmänt språkbruk. I klartext 
menade HD att uttrycket ”lämnat kvar” innebar att något var att anse som 
kvarlämnat i de fall då den aktuella försäkringstagaren avlägsnat sig från 
egendomen på ett sätt som inte längre innebar att han hade direkt uppsikt över 
densamma. Sett ur detta perspektiv finns enligt HD således ingen oklarhet att 
utreda, det vill säga begreppet är att betrakta som otvetydigt. Emellertid, menar 
HD, är uttrycket tvetydigt om det sätts i sitt sammanhang. HD förklarar vidare 
att egendom, inte rimligtvis ur försäkringshänseende, kan anse kvarlämnad i de 
fall försäkringstagaren under en kortare tid lämnar egendomen utan uppsikt i 
syfte att uträtta ett visst ärende som har ett naturligt samband med det aktuella 
händelseförloppet, i detta specifika fall en bilfärd då musikinstrumentet 
lämnades kvar i en bil. Den slutliga bedömningen blev således att uttrycket 
”lämnat kvar” var tvetydigt och detta kom därför i enlighet med oklarhetsregeln 
att tolkas till nackdel för försäkringsbolaget. Rättsfallet betonar vikten av att inte 
stanna vid ett konstaterande av att ordet eller uttrycket i sig inte är oklart, det 

                                                
78 Fohlin, P, s. 125 ff. 
79 Lehrberg , B, 1998, s. 125. 
80 Adlercreutz, A, 2001, s. 98. 
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krävs att uttrycket eller ordet sätts i sitt sammanhang och att man därefter gör en 
bedömning av om ordet eller uttrycket är att anse som oklart eller inte. 
 
Vidare är det viktigt att utröna vilken omfattning en oklarhet bör ha för att 
oklarhetsrekvisitet ska anses uppfyllas. Situationen kan uppstå där en part vid en 
hastig genomläsning finner avtalsinnehållet oklart. Vid en noggrannare 
genomläsning, alternativt då en annan part läser det samma, kan dock 
avtalsinnehållet framstå som klart. Frågan huruvida oklarhet ska anses föreligga 
eller inte får då avgöras efter förnuftsöverväganden avseende avtalets objektiva 
innehåll. Kvarstår oklarheten även efter att förnuftsöverväganden gjorts 
föreligger självklart en sådan oklarhet att oklarhets- eller minimiregeln kan 
tillämpas.  
 
Vid förnuftsöverväganden måste hänsyn tas till vilken krets parterna tillhör, 
detta för att utröna vilka omständigheter som parterna måste ha 
uppmärksammat vid avtalsslutet. Detta ger vid handen att ett avtalsinnehåll kan 
framstå som oklart inom en viss krets medan samma avtalsinnehåll inom en 
annan krets anses tydligt formulerat. Utöver denna hänsyn som bör tas till 
parternas kretstillhörighet, bör även avtalstypen tas i beaktande, det vill säga 
huruvida avtalet är skriftligt eller muntligt, individuellt- eller standardavtal. Även 
dessa faktorer kan inverka på bedömningen av huruvida en oklarhet ska anses 
föreligga eller inte.81 
 
Det är viktigt att vara medveten om att ett ords mångtydighet inte alltid är det 
rekvisit som föranleder oklarheten. Det faktum att oklarheten på något sätt 
redigerats med syfte att vilseleda en avtalspart eller undanhålla densamme viktig 
information, det vill säga göra avtalsinnehållet ofullständigt, kan även detta vara 
rekvisit som föranleder en oklarhet. Ett ledande rättsfall har i detta avseende fått 
stor uppmärksamhet i doktrinen. I NJA 1950 s. 86 förelåg inte någon direkt 
oklarhet, avtalsinnehållet var dock ofullständigt. Detta till trots tillämpade HD 
oklarhetsregeln för att fastställa avtalsinnehållet. Doktrinförfattare har dock i 
efterhand förklarat att anledningen till att oklarhetsregeln tillämpades i detta fall 
var att någon annan tolkningsmetod inte gav tillfredställande resultat. Utifrån 
detta rättsfall kan således den slutsatsen dras att oklarhetsregeln kan tillämpas på 
avtal vars innehåll inte bara som sådant är oklart, utan även när det är 
ofullständigt. Enkelt uttryckt kan ofullständigheten i vissa fall sägas resultera i en 
oklarhet, vilket således gör att tolkningsreglerna, utgångsläget till trots, kan 
tillämpas.82 
 
 
 

                                                
81 Ramberg, C och Ramberg, J, 2003, s. 198.  
82 A.a.s. 198. 
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5.3 Kommentar 
 
Förklaringen ovan vittnar om att oklarhetsrekvisitet har en bred omfattning, 
således torde de flesta avtalsklausuler vara oklara så fort en part upplever dem så. 
Jag menar att oklarhetsrekvisitet egentligen är irrelevant på så sätt att då en part 
inte förstår innebörden av en avtalsklausul så är den att betrakta som oklar för 
just honom eller henne. Domstolen torde inte ha någon möjlighet att avvisa en 
avtalstvist på den grunden att oklarheten inte föreligger, ty gör deras utredning 
gällande att en oklarhet inte föreligger har domstolen ändock skyldighet att 
meddela domslut i vilket de förvisso förklarar att oklarheten inte kan anses 
föreligga utan att avtalsklausulen endast kan förstås på ett specifikt sätt, vilket de 
då anger, så att den part som gjort gällande att oklarheten förelåg får klargörande 
anvisningar. Jag menar alltså att en oklarhet kan föreligga även om de inte går så 
långt att tolkningsreglerna måste tillämpas för att lösa en avtalstvist. Det följer av 
logik att en oklarhet föreligger så fort man måsta ta hjälp av tolkningsmetoder 
och förnuftsöverväganden för att utröna en avtalsklausuls egentliga innehåll, i 
annat fall är den ett betrakta som tydligt och inga tolkningsproblem finns. 
 
Rättsfallet angående begreppet ”lämnat kvar” menar jag belyser det nyss 
anförda. HD väljer att konstatera att oklarhet språkligt sett inte föreligger. Fallet 
blir dock vidare intressant ur en annan, förvisso sammanlänkad, aspekt. Man 
stannar nämligen inte vid detta konstaterande utan sätter istället begreppet 
”lämnat kvar” i sitt sammanhang och ser då att begreppet är tvetydigt. Det 
märkliga är sedan att man påstår sig använda oklarhetsregeln föra att utröna vad 
begreppet ”lämnat kvar” innebär i detta specifika fall. Jag vill dock å det 
bestämdaste göra gällande att man borde ha använt sig av den språkinriktande 
metoden83för att utröna begreppets egentliga innebörd. Genom att i domskälen 
ange att oklarhetsregeln har tillämpats kan vi konstatera att HD tagit en genväg, 
förbi tolkningsmetoderna och ett förnuftsövervägande och undslipper på så sätt 
att åskådliggöra ett mer ingående resonemang, vilket hade varit fallet om den 
språkinriktade metoden hade använts. Det förefaller som om HD, förvisso på 
felaktig grund, ansett sig nödgade att tillämpa oklarhetsregeln på grund av att 
man funnit en oklarhet Något som är felaktigt då oklarheter kan tolkas med stöd 
i tolkningsmetoder.84 
 

                                                
83 Se ovan avsnitt 5:2. 
84 Se även NJA 1950 s. 86. 
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6 Tolkningsreglernas tillämplighet 
 
 

6.1 Inledning 
 
Bland doktrinförfattarna på området råder oenighet rörande tolkningsreglernas 
tillämpningsområdet.85 Det går även at utläsa att tillämpningsfrekvensen av 
tolkningsreglerna skiftat över tid.86 I dagens läge kan oklarhets- och minimiregeln 
sägas konkurrera med en rad tolkningsmetoder87 samt även med ett par 
lagstadgade bestämmelser, så som till exempel till exempel 36 § AvtL och 10 § 
AVKL88, vilka rör avtalstolkning.  
 
Som kommer att framgå nedan kan man utläsa en tendens hos domstolarna som 
vittnar om att dessa i möjligaste mån tillämpar de lagstadgade tolkningsverktygen 
som finns att tillgå. Detta får till resultat att oklarhets- och minimiregeln får en, i 
viss mån, inskränkt betydelse vid avtalstolkning. Praxis på området påvisar dock, 
trots doktrinförfattarnas skepsis till tolkningsreglerna, att det frekvent används. 
 
 

6.2 Oklarhetsregeln 
 
Angående oklarhetsregelns tillämpningsområde går doktrinförfattarnas åsikter 
vitt isär. Adlercreutz menar att oklarhetsregeln endast bör tillämpas på 
standardavtal som den enda parten tillhandahåller.89 Även i lagförarbeten kan 
denna mening utläsa, en offentlig utredning sägs nämligen att oklarhetsregeln 
oftast torde begagnas vid tolkning av standardvillkor.90 Det finns dock klar kritik 
riktad mot detta ställningstagande vilket resulterar i att rättsläget på denna punkt 
får anse vara aningen oklart.91  
 
Många menar i motsats till nyss nämnda att oklarhetsregeln är tillämpbar på alla 
avtal som är skriftliga, slutledningsvis då således även på individuellt upprättade 
avtal. Vidare menar vissa att det inte heller finns fog att begränsa användningen 
av regeln ens till skriftliga avtal, muntliga avtal torde alltså även dessa kunna 
tolkas med hjälp av oklarhetsregeln. Man anmärker dock att viss problematik 
kan uppkomma vid en sådan sistnämnd tolkning då det är ytterst svårt att bevisa 

                                                
85 Fohlin, P, s. 122. 
86 Lehrberg, B, 1998, s. 136 och Bernitz, U, s. 50. 
87 Se ovan i avsnitt 2.1. 
88 För vidare utveckling se Ds. 1994:29. 
89 Fohlin, P, s. 122. 
90 SOU 1974:83 s. 115 samt prop 1975/76:81 s. 116. 
91 Ramberg, C och Ramberg, J, 2008, s. 170ff. 
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vem som sagt vad i ett muntligt avtal och det blir då även som en naturlig följd 
av detta, problematiskt att utröna vem som haft störst möjlighet att undanröja 
den eventuella oklarheten.92  
 
Ramberg har en egen syn på oklarhetsregelns tillämpningsområde, nämligen att 
det torde vara relativt snävt med anledning av att man i de flesta fall når ett 
bättre resultat om man tillämpar några av de ovan angivna tolkningsmetoderna. 
Han anser vidare att det i många fall kan vara direkt olämpligt att tillämpa 
oklarhetsregeln och hävdar att det är att föredra att istället för oklarhetsregeln 
tillämpa den så kallade partsinriktade metoden.93 Allvarligt kritik uttrycks i 
termer av att ”oklarhetsregeln…inbjuder till en slarvig och ofullständig 
avtalstolkning”.94 
 
 

6.3 Minimiregeln 
 
Det följer av minimiregelns innebörd att den rent tekniskt borde vara tillämpbar 
i alla fall där tolkningen rör de delar av ett avtal som sammanhänger med en 
parts prestation, något som de flesta avtal gör.95 Mot bakgrund av detta 
resonemang kan man konstatera att minimiregeln är tillämpbar på en stor mängd 
avtalsklausuler. Detta var även den rådande uppfattningen under en lång tid och 
minimiregeln ansågs vare den viktigaste allmänna tolkningsregeln.96  
 
Denna vida syn på minimiregelns tillämpningsområde hör dock till historien, 
Lehrberg menar till och med, som tidigare nämnts, att enda anledningen till att 
den fortfarande existerande är beroende enbart av tradition samt att det inte 
funnits övervägande skäl att avskaffa den. Kanske är denna åskådning aningen 
överdriven men klart är dock att minimiregelns betydelse tonats ner en aning.97 
 
Doktrinförfattarna har i idag delvis skilda uppfattningar om i vilka situationer 
minimiregeln kan tillämpas. Den av de flesta vidhållna uppfattningen är dock, i 
linje med utvecklingen som ovan redovisats, att minimiregeln i princip endast är 
tillämpbar på utfästelser som är ensidiga. Som exempel på situationer då 
minimiregeln ter sig som en berättigad tolkningsregel kan således nämnas, 
borgensförbindelser, åtaganden att inte driva konkurrerande verksamhet samt 
rättighetsupplåtelser. Att använda minimiregeln vid ömsesidigt förpliktade avtal 
möts med skepsis.98 Många menar nämligen att det vid tillämpning på 

                                                
92 Fohlin, P, s. 122. 
93 Ramberg, J, 1994, s. 115. 
94 Ramberg, J, 2002, s. 501. 
95 Märk att vissa undantag finns, se bland annat Lerberg, B, 1998, s. 132. 
96 Lerberg, B, 1998, s. 132. 
97 A.a.s. 136. 
98 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, 6:e upplagen, Norstedts juridik, 2003, s. 51. 
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ömsesidiga förpliktelser skulle skapas en gungbräde-effekt, då det som är 
minimum för den ene ofta är maximum för den andre, något som inte ger ett 
bra resultat vid en avtalstolkning.99 Det är dock intressant att notera att inte alla 
författare förkastar tanken på att minimiregeln är tillämpbar på ömsesidigt 
förpliktande avtal, man konstaterar dock att den i sådana fall bör användas 
restriktivt.100 
 
Minimiregeln lämpar sig även då en tvist rör frågan om vilken tidpunkt 
fullgörelse av en prestation ska ske, vilken mängd av något specifikt man avtalat 
om, samt vid tvist angående längden på hyrestid.101 Minimiregeln kan vidare fylla 
en viktig funktion då det ska avgöras om ett avtal överhuvudtaget kommit till 
stånd.102 Bäst insikt i vid vilka situationer minimiregeln tillämpas med gott 
resultat finner man dock då man granskar rättspraxis på området. En sådan 
granskning ger vid handen att minimiregeln, trots skepsis kring dess tillämpning 
på vissa avtalstyper, används vid tolkning av ensidiga såväl som ömsesidiga 
avtalstyper.103 
 
 

6.4 Domstolarnas tillämpning 
 
Vad gäller domstolarnas syn på tillämpligheten av tolkningsreglerna kan 
konstateras att de i möjligaste mån söker lagstöd104 vid avtalstolkning, 
tolkningsregler och tolkningsmetoder har således en underordnad betydelse men 
är därmed inte betydelselösa. Strävan efter lagstöd i varje enskilt fall följer av att 
domstolarna har en syn på den öppna kontrollen som primär vid 
avtalstolkning.105 Det är dock först på senare år som detta möjliggjorts, främst 
genom införandet av 36§ AvtL och 10 § AVLK. Det är med hänsyn till 
rättssäkerheten106 önskvärt att i största möjliga utsträckning effektivisera den 
öppna kontrollen då denna ger avtalsstiftaren en ökad insikt i hur ett korrekt 
avtals ska vara utformat för att vara lagenligt.107 Den öppna kontrollen fyller 
således en preventiv funktion.108 
 
Tillämpas istället tolkningsreglerna får detta till följd att denna öppna kontroll 
åsidosätts och därmed övergår till att bli dold. Detta kan betraktas som negativt 
ur vissa hänseenden, till exempel inskränks rättssäkerheten genom avtalstolkning 

                                                
99 Lehrberg , B, s. 136 Se även Ramberg, J, 2002, s. 501. 
100 Ramberg, J, 1994, s. 113. 
101 Fohlin, P, s. 136. 
102 A.a.s. 135. 
103 Lehrberg, B 1998, s. 133. 
104 Se 1 Kap. 1 § st 3 RF. 
105 Bernitz, U, 2003, s. 54. 
106 Se not 50. 
107 Ramberg, C och Ramberg, J, 2003, s. 169. 
108 Egen anmärkning. 
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med hjälp av dold kontroll. Emellertid kan den dolda kontrollen i vissa fall vara 
rättspolitiskt motiverad, främst då domstolarna har till uppgift att tolka 
räckvidden av ett avtal restriktivt. Tolkningsreglerna bidrar i sådana situationer 
till det önskade restriktiva resultatet, något som tillämpningen av AvtL 36 § hade 
omöjliggjort.109 
 
Domstolarna har en tendens att emellanåt använda tolkningsreglerna då man 
förvisso funnit en lösning på tvisten medan relevanta domskäl för denna lösning 
saknas, då dessa skulle innebära vissa motsägelser. Denna form av tillämpning av 
tolkningsreglerna framstår som en nödlösning och är inte önskvärd.110 
 
 

6.5 Kommentar 
 
Av ovan anförda framstår klart att tillämpningsområdet för tolkningsreglerna är 
mycket oklart. Det finns ingen stringens i doktrinförfattarnas resonemang, vilket 
vittnar om att inte heller domstolarna torde vara klara över tillämpningsområdet 
vad gäller dessa tolkningsregler. Detta leder i förlängningen till att vägledning 
inte heller står att finna i rättspraxis på området. Sammantaget föranleder detta 
mig att ställa frågan; på vilka grunder domstolarna väljer det lämpligaste 
tolkningsverktyget, följer man konsekvent prioriteringsordningen kan vi sägas ha 
svaret på varför oklarhetsregeln är den mest frekvent använda, eftersom denna 
oftast leder till ett gott tolkningsresultat. Vid vissa svårlösta avtalstvister finns 
dock anledning att anta att domstolen redan på förhand ser framför sig ett 
lämpligt tolkningsresultat och endast söker stöd för sitt tidigare redan 
framställda resonemang, varpå prioriteringsordningen frångås. 
 
Som tidigare anförts är tolkningsreglerna absolut sista utväg vid avtalstolkning. 
Det är då intressant att ställa sig frågan vad som händer då det i ett ömsesidigt 
upprättat förpliktande avtal inte går att utröna vem som bär skuld till oklarheten 
eller bäst kunnat avvärja den samma? Enligt prioriteringsordningen kvarstår då 
att tillämpa minimiregeln för att lösa oklarheten. Denna tolkningsregel bör dock 
enligt doktrin inte tillämpas på denna typ av avtal då den ger ett snedvridet 
resultat, den så kallade gungbräde-effekten. Dessutom krävs för tillämpningen av 
minimiregeln att det är möjligt att fastställa från vilken förpliktelse oklarheten 
härrör. Eftersom domstolen måste komma till ett resultat undrar jag vad de i ett 
sådant fall grundar detta på. Förmodligen tvingas då rätten använda sunt förnuft 
för att finna en lösning, något som de för övrigt tidigare i processen måste ha 
försökt med i samband med prövningen enligt tolkningsmetoderna eftersom 
dessa är överordnade tolkningsreglerna. Jag är medveten om att detta exempel 

                                                
109 Bernitz, U. 2003, s. 21 samt s. 53. 
110 Se till exempel Ramberg, Jan, Oklart om oklarhetsregeln, Rättsfall att minnas, Norstedts Juridik 1999, 
s. 63. 



 

 29 

endast är hypotetiskt, men ändå inte helt osannolikt. Jag menar vidare mot 
bakgrund av att ett tolkningsresultat i princip alltid går att uppnå med hjälp av 
tolkningsmetoder och förnuftsöverväganden, varpå tolkningsreglernas existens 
ska ifrågasättas. 
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7 Sammanfattande diskussion och slutsatser 
 
 

7.1 Inledning 
 
För att kunna besvara frågeställningen och uppnå det angivna syftet111 med 
denna uppsats kommer jag i följande avsnitt att med utgångspunkt i den fakta 
som ovan redovisats samt till denna anförda kommentarer diskutera kring 
tolkningsreglerna och de aspekter som en tillämpning av dessa medför. Som 
framgår av denna uppsats är rättsläget oklart, detta föranleder mig att ifrågasätta 
tolkningsreglernas existens. Jag har funnit att det är befogat att efterfråga någon 
form av förändring på området, varpå jag i nedan sammanfattande diskussion 
belyser det aktuella rättsläget samt konsekvenserna av detta.  
 
Men anledning av att tolkningsreglerna faktisk tillämpas vid tvist angående 
avtalstolkning känner jag mig nödgad att trots allt diskutera vilka resultat som 
kan uppstå i praktiken då tolkningsreglerna används, detta då det i nuläget inte 
finns något alternativ att tillgå. 
 
 

7.2 Angående rättsläget 
 
Vid behandling av tolkningsreglerna uppkommer en rad frågetecken både 
avseende deras ändamål och tillämpning. Doktrinförfattarna tendera att ha 
varsin åsikt rörande tolkningsreglerna, varpå stringens i det närmsta är omöjlig 
att finna, då de samtliga med mer eller mindre goda argument motsäger 
varandra. Jag menar att regler som föranleder sådana motsägelsefulla 
diskussioner i doktrin måste vara att betrakta som anmärkningsvärda. Jag ställer 
mig frågande till hur regler som föranleder så mycket diskussion kan vara en del 
av gällande rätt. Tolkningsreglerna må i tidigare rättssamhälle, i vilket endast 
enklare avtal existerade, ha varit användbara i de flesta fall. Avtalsrätten har dock 
expanderat markant och det framstår därför tydligt att tolkningsreglerna, för att 
fortfarande vara användbara, måste ha följt denna utveckling, vilket dock inte 
har skett. Det finns därför fog för att hävda att tolkningsreglerna inte har en 
given plats i dagens rättssamhälle, vilket i sin tur förmodligen, utan att det tydligt 
anges, är grunden till dagens motsägelsefulla diskussioner. 
 
Klart är dock att tolkningsreglerna, trots ovan förda resonemang, om än på 
svaga grunder faktiskt används, utan någon som helst stringens. Rättspraxis på 
området blir mot bakgrund av detta mycket svårtolkad, vilket i sin tur resulterar i 

                                                
111 Se avsnitt 1.2 ovan. 
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att förutsägbarheten på området är minimalt. Jag menar att det finns anledning 
att gå så långt så att man kan påstå att detta inte är förenligt med rättsäkerheten.  
 
Visserligen bör anföras att tillämpningen av tolkningsreglerna innebär en 
effektivisering av tolkningsprocessen då dessa ger ett klart resultat utan större 
ansträngning. Effektiviteten är som bekant en del av rättssäkerheten, varför även 
denna aspekt naturligtvis bör tillgodoses vid avtalstolkning. Emellertid sker 
effektiviseringen som blir en effekt av att tolkningsreglerna används, på 
bekostnad av förutsägbarheten, vilket ju också är en del i rättssäkerheten.  
 
Angående effektivitet på området har i denna uppsats även kunnat påvisas att 
domstolarna ibland använder tolkningsreglerna, istället för tolkningsmetoderna, 
och därigenom tar en genväg till ett snabbt och enkelt resultat. Detta menar jag 
dock är fel väg till effektivitet på området då tolkningsreglerna sällan ger bästa 
resultat. 
 
Ytterligare en bidragande orsak till rättsosäkerhet i form av minskad 
förutsägbarhet är det faktum att lagstöd i princip saknas både för 
tolkningsmetoder och för tolkningsregler, vilket ger vid handen att det finns ett 
utrymme för godtycke i domstolarna, vilket ytterligare späder på den redan 
existerande brokigheten i praxis. Kanske vore det, mot bakgrund av detta 
fördelaktigt att, som tidigare i uppsatsen omnämnts, eftersträva en i större 
utsträckning lagstadgad tolkningsmekanism.  
 
Jag är medveten om att en detaljlagstiftning på området torde vara omöjlig att 
åstadkomma med anledning av avtalsrättens breda område. Därför förespråkar 
jag för att uppnå bättre konsekvens och förutsägbarhet på avtalstolkningens 
område de lege ferendra en generalklausul vid sidan av 36 § AvtL. I denna 
generalklausul menar jag att det vore lämpligt att stadga en tydlig 
prioriteringsordning tolkningsmetoderna emellan samt även betona att tolkning 
endast ska göras med hjälp av tolkningsmetoderna. För ytterligare vägledning ska 
man i ett väl utvecklat förarbete kunna utläsa vilken tolkningsmetod som bäst 
lämpar sig för en viss avtalstyp eller avtalsförhållande. Vägledning bör även ges 
angående hur ett vettigt förnuftsövervägande mot bakgrund av dessa 
tolkningsmetoder bör göras. Viss vägledning kring utformningen av en sådan 
generalklausul kan med fördel fås genom Ärvdabalken (1958:637) 11:1 samt 
förarbetena kopplade till denna paragraf, angående testamentes tolkning. Jag vill 
på intet sätt låta påskina att en sådan generalklausul skulle vara heltäckande och 
uttömmande. Den skulle dock bidra till att en någorlunda enhetlig praxis på 
avtalstolkningens område skulle kunna utarbetas, i likhet med vad som skett 
genom införandet av 36 § AvtL. En sådan paragraf skulle även fylla ett 
preventivt syfte, vilket varken tolkningsmetoderna eller tolkningsreglerna på 
grund av sitt bristande lagstöd idag kan anses fylla. 
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Vid skapande av skärpt lagstöd ökar även möjligheten för domstolarna att utöva 
öppen kontroll, vilket är eftersträvansvärt i enlighet med legalitetsprincipen samt 
ur rättsäkerhetssynpunkt. Vidare ges möjlighet att helt lyfta bort 
tolkningsreglerna ur rättstillämpningen. Detta skulle inte innebära någon praktisk 
förlust eftersom, enligt vad som påtalats genomgående i uppsatsen, 
tolkningsmetoderna i förening med förnuftsöverväganden ger samma resultat 
som tillämpningen av tolkningsreglerna. Jag har således funnit det av 
doktrinförfattarna, främst Lehrberg, efterfrågade övervägande skälet till att ta 
avstånd från tolkningsreglerna. 
 
Det framstå som självklart att en förändring av ovan nämnda dignitet måste 
föregås av en mer djuplodande analys och utredning av dess möjliga 
genomförande. Kanske finner man vid en sådan att ett genomförande är direkt 
omöjligt. Situationen som den är nu är dock direkt olämplig för alla inblandade 
parter, domstol så väl som avtalsparter, eftersom ingendera kan dra direkt nytta 
av den. Jag kan mot bakgrund av denna granskning av rättsläget som jag 
företagit inte förstå att offentliga domstolar så länge har tillåtits grunda domslut 
på regler vilka saknar stöd i både lag och enhetlig praxis. Ett sådant förfarande 
är, om det hårdras, att betrakta som grundlagsstridigt. Mig veterligen ges inte 
utrymme för ett på detta sätt godtyckligt bedömande av en tvists inom något 
annat rättsområde. Antag att godtycke skulle ligga till grund för en dom i 
brottsmål, skandalen skulle vara ett faktum.  
 
Det vore mot bakgrund av detta önskvärt att åtminstone söka skapa en enhetlig 
rättstillämpning, även om denna till viss del kommer att vara grundad på 
godtycke. Jag menar att de framstående doktrinförfattarna, istället för att skriva 
kortare inlägg i debatten, borde sätt sig ner och försöka utröna rättsläget en i 
klargörande doktrin. Ett sådant förfarande menar jag skulle vara ett första 
nödvändigt steg mot ett klarare rättsområde. 
 
 

7.3 Angående tolkningsreglernas resultat. 
 
Trots all negativ kritik riktad mot tolkningsreglernas existens är jag ändå mot 
bakgrund av den faktiska situationen nödgad att acceptera den samma. Detta 
med anledning av att en förändring inte står att finna inom den närmsta 
framtiden. Ett sådant antagande baserar jag på att det inte, mig veterligen, finns 
någon seriös diskussion på området rörande en dylik utveckling. 
 
Så trots det i faktadelen anförda angående tolkningsreglernas brister vid 
tillämpningen, kan konstateras att resultatet efter tillämpning av 
tolkningsreglerna inte alltid kan sägas vara negativa, dock torde de egentligen 
inte behöva användas eftersom samma resultat kan nås genom en tillämpning av 
tolkningsmetoder. Som tidigare nämnts i denna uppsats tenderar domstolarna att 
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ibland ta en genväg förbi tolkningsmetoderna för att uppnå ett effektivt resultat. 
Inte heller detta förfarande behöver nödvändigtvis ge ett de facto negativt 
resultat för avtalsparterna. I de fall resultatet ändå blir negativt får detta anses 
bero på att det vid tillämpningen av tolkningsreglerna inte ges utrymme för 
hänsynstagande till varken avtalstypen eller partskonstellationen i det specifika 
fallet, viket för övrigt tolkningsmetoderna motsatsvis ger utrymme för. 
 
Eftersom det som synes inte går att komma ifrån att tolkningsreglerna faktiskt 
används på avtalsrättens område måste det anses vara av största vikt att man 
åtminstone eftersträva en enhetlig tillämpning av dessa för att i förlängningen 
uppnå tillfredställande resultat på riktiga och tydliga grunder. Detta torde 
lämpligen ske genom att domstolarna endast tillämpar tolkningsreglerna under 
vissa förutsättningar, till exempel allena på vissa avtalstyper samt i enlighet med 
den givna prioriteringsordningen.  
 
Slutligen vill jag belysa att det under rådande omständigheter inte torde vara 
möjligt att ur rättstillämpningen lyfta bort tolkningsreglerna då dessa inte är 
lagstadgade utan endast utgör djupt rotade principer. Så länge en lagstadgad 
tolkningsmekanism inte kommer till stånd finns inte heller en möjlighet att på ett 
full adekvat sätt reglera tolkningsreglernas tillämpning. 
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