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Sammanfattning

Uppsatsen behandlar rättshandlings- och viljeförklaringsbegreppen. Inlednings-

vis granskas de ur ett rättshistoriskt och systematiskt perspektiv,  för att se var 

begreppen  kommer  ifrån  och  var  de  hör  hemma. Därefter  behandlas  några 

definitioner av begreppen och deras inbördes förhållande undersöks. Uppsatsen 

behandlar även  några kriterier som har ansetts kunna uppställas  för att  vissa 

föreliggande  rättsfakta  ska,  kan  eller  bör  anses  utgöra  en  viljeförklaring.  I 

anslutning till tidigare uppfattningar  görs gällande att det som huvudregel ska 

finnas uttryck för en vilja som ingett en mottagare intryck av att viljan omfattar 

att en viss rättsföljd inträder, att detta uttryck ska ha nått mottagaren på något 

sätt  och  att  uttrycket  avgivits  frivilligt.  Det  finns  dock  såväl  undantag  som 

utrymme för att problematisera kring respektive kriterium. Därtill behandlas vad 

rättshandlingsbegreppet används till i samtida svensk rätt.
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1 Inledning

Vi människor kommunicerar med varandra på olika sätt.  Vi  kan  prata, skriva 

eller gestikulera till varandra. Något så litet som en förstulen blick, en nästan 

osynlig nick eller en blinkning, såväl som betydligt mer iögonfallande åtbörder, 

som brev eller rena illvrål, kan förmedla ett innehåll av någon betydelse från en 

person  till  en  annan.  Olika  åtbörder  genererar  –  eller  provocerar  –  olika 

reaktioner. Vilken reaktion något ger kan bero på en uppsjö av olika faktorer, till 

exempel  vem  som  ser  eller  hör  meddelandet,  när  han1 gör  det,  vad  denne 

reagerande har för förhållande till agitatören och även i övrigt i vilket samman-

hang åtbörden sker. 

Tema för det här arbetet kan sägas vara kommunikation. Kommunikation 

och den kunskap och insikt sådan förmedlar och framkallar. Av särskilt intresse 

är sådana åtbörder som är av egenskap att kunna överföra betydelseinnehåll från 

en person till en annan och som därtill – eller  kanske  riktigare genom själva 

förmedlingen av ett visst innehåll – får en viss rättslig effekt. Särskilt kretsar 

arbetet  kring  sådana  yttranden,  meddelanden  eller  andra  åtbörder  som  är 

avsedda att förmedla ett visst innehåll till en särskild mottagare och därigenom 

framkalla något. 

1.1  Undersökningsobjektet:  Kommunikativa  gärningar  som  genom 
sitt innehåll ger privaträttsliga rättsföljder

Yttranden, och andra kroppsrörelser, kan väcka liv i ett vilande rättsläge på olika 

sätt. Exempelvis kan det (rätts)faktum att någon hårt slår någon annan i ansiktet, 

eller  yttrar  något  ärekränkande  till  denne  föranleda rättsföljden  att  gärnings-

mannen döms till straffrättsligt ansvar. Sådana rättsföljder är dock inte vad som 

ligger  i  siktet  för  denna  framställning.  Istället  är  siktet  inställt  på  sådana 

1 I enlighet med de rekommendationer som anges i Ds 2009:38 Myndigheternas skrivregler, 7 uppl, s 27 
f (jfr även Jensen m fl – Att skriva juridik, 4 uppl, s 52 f), väljer jag att använda pronomenet ”han” samt 
maskulinändelsen ”-e” i stort  sett  genomgående i framställningen. Härmed avses emellertid såväl män 
som kvinnor. Därigenom vinns de framställningstekniska fördelarna att ”denne” etc alltid avser subjekt, 
medan ”denna” avser objekt samt att  upprepningar av ”han eller hon” undviks. Det rör sig om en rent 
framställningsteknisk åtgärd.
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kommunikativa  gärningar  (i  vidast  möjliga  mening)  som på  grund av  själva 

meddelandets betydelseinnehåll, ger civilrättsliga rättsföljder.2 

Ett kränkande tillmäle kan förstås beskrivas som ett yttrande, vilket till följd 

av sitt innehåll ger civilrättsliga rättsföljder, då närmast i form av någon typ av 

skadestånd.  Sådana skadeståndsgrundande handlingar  behandlas också nedan, 

om än  endast  i  sökandet  efter  en  gräns  där  de  för  framställningen  centrala 

handlingarna inte längre är, och inte heller bör vara, förklaringen till en rätts-

följds inträde. 

Framställningen behandlar särskilt sådana handlingar som traditionellt be-

tecknas som rättshandlingar och viljeförklaringar på civilrättens område. 

De båda begreppen, rättshandling och viljeförklaring, aktualiserar ett flertal 

frågeställningar  på central  civilrättslig mark.  På den allmänna förmögenhets-

rättens område används de som verktyg för att motivera förekomsten av privat-

rättsliga rättigheter och skyldigheter. Särskilt brukar begreppen användas för att 

fastställa vilka handlingar som kan ligga till  grund för  uppkomst,  förändring 

eller  upphörande  av  inomobligatoriska  förpliktelsemönster3.  Rättshandlings-

begreppet är centralt inte minst genom att det återfinns på ett flertal ställen i lag-

text  (exempelvis 4  kap  5  §  konkurslagen,  3  kap  avtalslagen,  9  kap  2  a  § 

Föräldrabalken), som anvisning om reglers tillämpningsområde. 

Viljeförklaringsbegreppet å andra sidan finns inte i lagtext, men även detta 

anses vara ett centralt begrepp, inte minst genom dess nära koppling till rätts-

handlingsbegreppet. Så här inledningsvis kan som exempel nämnas att national-

encyklopedin definierar en rättshandling som en viljeförklaring, om än utan att 

använda  ordet.  Så:  ”Rättshandling,  aktivitet  som ger  uttryck  för  en  vilja  att 

åstadkomma en rättslig effekt, t ex upprättande av ett testamente”.

De båda begreppen har funnits i flera hundra år. Trots det kan det inte sägas 

vara solklart hur de ska användas. Meningarna går isär, såväl om vad som är en 

2 Det kan noteras att såväl en  snyting som ett kränkande tillmäle  kan beskrivas som sådana åtbörder 
vilka faller inom ramen för arbetet. Jfr Stang – Innledning til Formueretten (cit: Stang, Innledning), s 
210 ang uttrycksmedel ”Å skyte på en man for å drepe ham er ikke en viljeserklaring; å avfyre et skudd 
som avtalt signal kan deremot vaere viljeserklaring.”.  På samma sätt skulle till exempel ett på förhand 
avtalat mord kunna beskrivas som en fullgörelserättshandling. 
3 Termen förpliktelsemönster används här som ett uttryck för en situation där två eller flera parter har  
förpliktelser och rättigheter i förhållande till varandra.
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rättshandling som om begreppet överhuvudtaget behövs,4 och det är svårt att tala 

om någon enighet ens om vilka handlingar som utgör rättshandlingar. Normalt 

ses begreppen användas på den inomobligatoriska förmögenhetsrättens område, 

men det råder ingalunda enighet om hur stor del av detta område begreppen är 

användbara på.5 Ibland har de även ansetts användbara på den utomobligatoriska 

arenan,6 åtminstone analogivis.7 Ibland har resultatet utanför det egentligt inom-

obligatoriska området kallats kvasikontraktuellt,8 ibland inte.9 

Det finns alltså lite oklarheter och frågetecken att försöka räta ut.

1.2 Syfte

Syftet med arbetet är i första hand att söka precisera vad som enligt gällande rätt 

ligger och lurar bakom begreppen rättshandling och viljeförklaring. 

Tanken är att utreda när det är motiverat att tala om viljeförklaringar och 

rättshandlingar, samt vad som utgör sådana och vad denna kategorisering med-

för. Vidare är tanken att söka efter en gräns där rättshandlingar inte är, och inte 

heller bör vara, förklaringen till att privaträttsliga rättigheter och skyldigheter 

inträder eller upphör. För att kunna uppnå detta syfte undersöks även den valda 

delen av rättssystemet ur ett  kongruens- och koherensperspektiv10,  genom att 

4 Bryde Andersen – Grundlæggande aftaleret, 2 uppl (cit: Bryde Andersen, Grundlæggande aftaleret), s 
83 f, yttrar att rättshandlingsbegreppet, för dansk rätts del  inte längre behövs och att det bara är en 
terminologisk rest från viljedogmatiska tider. Det kan dock noteras att rättshandlingsbegreppet inte har 
samma framskjutna ställning som rekvisit där. Angående 3 kap aftaleloven, talar man vanligen i linje 
med  Stangs  terminologi  om  ogiltiga  viljeförklaringar,  och  danska  konkurslovens  motsvarighet  till 
återvinningsbestämmelsen i 4 kap 5 § KL talas om ”omstødelse av dispositioner” (se konkursloven, 8 
kap, § 74. Jfr även Arnholm – Omkring rettshandelsteorien, TfR 1948, s 368-431 (cit: Arnholm, Retts-
handelsteorien) som slutar för att han pga terminologiska oklarheter och ideologisk belastning inte vill 
använda termen alls (s 368 och 410 ff). 
5  Jfr som exempel innehållet i avsnitt 2.5.1.1 nedan.
6 Varvid den utomobligatoriska arenan kan inbegripa såväl processrätt som förvaltningsrätt, så Åhman – 
Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten  (cit: Åhman, Behörighet), s 488 ff. Mer nära till hands 
torde dock ligga att tala om ”avtalsverkan” och kvasikontrakt, särskilt inom traditionell avtalsdoktrin. 
Det  har  även ansetts möjligt  att  i  skadeståndssammanhang analogisera till  vad som gäller  för  rätts-
handlingar när en ansvarsgrund ska presteras. Särskilt tycks detta närliggande när det rör sig om ren 
förmögenhetsskada i affärssammanhang. 
7 Åhman, Behörighet, s 488 ff. 
8 Med egentligt inomobligatoriska situationer förstås renodlade avtalssituationer.  Jfr Ussing – Aftaler 
(cit: Ussing, Aftaler), s 388-393 med ett flertal exempel på sådana kvasikontraktuella situationer. 
9 Jfr Ussing, Aftaler (s 388) som strax innan han framhåller sina exempel på kvasilöften ('Kvasiløfter')  
yttrat ”I nogle af Tilfældene vil adskilligt maaske mene, at det i Virkelighet foreligger Løfter.” (s 391).
10 Där koherens är normdeskriptivt och består av de tre elementen (1) logisk motsägelsefrihet, (2) om-
fattande räckvidd och (3) stöd från andra komponenter inom – primärt samma del av – systemet, i före-
varande fall den allmänna förmögenhetsrätten som en del av det vidare ämnet civilrätt. Jfr om koherens-
kriteriet Peczenik – Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s 249-272 s 250 och 261. Se  angående av-
gränsningen av förmögenhetsrätten som ämnesområde not 73 nedan. 
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jämföra olika rättshandlingar,  dels  med varandra,  dels  med vad som påståtts 

gälla  för  rättshandlingar  i  allmänhet.  Detta  innebär  att   arbetet  i  andra  hand 

syftar till att genomföra belysande jämförelser av skilda företeelser inom en viss 

kategori av svensk förmögenhetsrätt, vilket syftar till att uppnå det omedelbara 

syftet.

1.3 Metod, något om begreppsbildning  i allmänhet och det konkreta 
tillvägagångssättet

Det här är ett i grunden är rättsdogmatiskt arbete,11 vilket innebär att verksam-

hetens  föremål  huvudsakligen  varit rekonstruktion  av  en  vald  del  av  rätts-

systemet. Arbetet – i betydelsen mödan bakom det skrivna – har bestått i att 

analysera, syntetisera, systematisera och strukturera den genom forskning funna 

informationen om denna  del  av  rättssystemet.  Arbetet  har  genomförts  delvis 

genom att tidigare uppfattningar, såväl som de egna framställningsinterna slut-

satserna, utsatts för kritisk analys.12 

Givet syftet – att genom tolkning av det rättsliga materialet utröna innehållet 

i  gällande  rätt13 och  tillämpa  slutsatserna  för  att  placera  viljeförklarings-

begreppet  i  ett  koherent  system  –  är  den  rättsdogmatiska  utgångspunkten 

naturlig, ja närmast ofrånkomlig. Verksamhetens undersökningsobjekt har också 

11 Se om den rättsdogmatiska metoden och dennas tillvägagångssätt t ex Jareborg – Rättsdogmatik som 
vetenskap, SvJT 2004 s 1-10 (cit: Jareborg, Rättsdogmatik) och Gräns – Om interaktiv rättsdogmatik, s 
61 f, i antologin Interaktiv rättsvetenskap. Se även Sandgren – Är rättsdogmatiken dogmatisk, TfR 2005 
s 648-656 (cit: Sandgren, Rättsdogmatiken). Den senare är en kort (9 s) debattartikel, som vänder  sig 
emot den av författaren uppfattat olämpliga termen (se not 17 nedan) rättsdogmatik. Författaren vänder 
sig dock inte emot den ”rättsdogmatiska” praktiken, dvs begreppets definitionsled, och  mycket av det 
jag uppfattar som karaktäristiskt med det rättsdogmatiska angreppssättet presenteras där på ett koncist 
sätt (metod och material, syftet,  funktionen, inifrånperspektivet,  verksamheten som utövas och rätts-
reglernas karaktär. Se s 649 ff). I sin polemik mot termen föreslås att den skulle ersättas med ”rätts-
analytisk” (s 656). För egen del kan jag inte se att det skulle vara en mer tillfredsställande term, och  
väljer därför att hålla kvar vid den gamla. Det ska dock noteras att jag, likt Sandgren, inte uppfattar rätts-
dogmatik som i praktiken anknytande till dogmatik i allmänspråklig mening (om det nu finns en sådan). 
För en mer utvecklad uppfattning (om än med bredare ansats genom att det inte är endast rättsdogmatik  
som avses), se Sandgren, Vad är rättsvetenskap, Fs Seipel, s 527-552. Jfr även not 13 nedan. 
12 Jfr Jareborg, Rättsdogmatik, s 4 och 2.
13 Sandgren, Rättsdogmatiken,  s 651, definierar  gällande rätt som det resultat  den som följer  allmänt 
accepterade regler för juridisk argumentation/fackligt försvarlig argumentation (typ rättsdogmatik) kan 
nå.  Det  är  nog  riktigt,  men  definitionen  är  defensiv,  eftersom  den  innebär  detsamma  som  att  ett  
erkännande av att man inte är Herkules, i Dworkins mening. I den mån man är osäker på om något är 
gällande rätt tycker jag att man kan säga det (t ex ”rättsläget är oklart, men jag tycker...”), istället för att  
komma med en överflödig friskrivning som gäller samtliga ens resultat. Denna friskrivning måste väl 
ändå  antas  vara underförstådd,  för  alla  utom (möjligen) lagstiftaren (givet  möjligheten till  extensiv, 
restriktiv och analogisk tolkning och tillämpning). 
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varit rättsdogmatikens (egen) verklighet,14 det vill säga själva rättssystemet som 

ett  i  och  för  sig  konstruerat  (och  alltså  påhittat),  men  likafullt  'faktiskt 

existerande'15 normativt system, där de enskilda delarna kan samspela med var-

andra, men även underlåta att göra det, i den mån  endera är motiverat.16 I de 

flesta fall torde det dock röra sig om att utröna hur de olika delarna samspelar 

med varandra, snarare än att de inte skulle göra det alls. 

Eftersom arbetet behandlar ett par juridiska begrepp och dessas innebörd är 

det ofrånkomligt att en del av arbetet ägnas åt begreppsanalys och -precisering. 

Begrepp, eller snarare de termer som används för att beteckna begreppen,17 är 

nämligen en del av språket. De är ord, och därmed finns alltid en risk att de 

missförstås eller används fel.18 I verksamhet vars föremål är begreppsorienterad 

analys (vilket även innefattar produktion av nya begrepp som analysverktyg) 

lurar för jurister två väsentliga faror. Ett citat:

”Begreper skaper man for å bruke dem til noe [mina kurs]”!19

Det är i användningen av begrepp den första faran finns. En begreppsorienterad 

analys av en föreliggande situation bör inte tillåtas bli  ensamt avgörande för 

valet av en lösning (begreppsjurisprudens20). Detta gäller oberoende av om det 

som skall ”lösas” är en faktiskt uppkommen, konkret situation (domstolstvist 

etc) eller en rent akademisk, abstrakt uppgift. Det har varit min strävan att låta 

de ändamål som uppbär de rättsliga institut vilka gömmer sig bakom begreppen 

14 Jfr Jareborg, Rättsdogmatik, s 8 f, där tanken om rättssystemets faktiska existens försvaras genom hän-
visning till praktiska hänsyn och institutionella fakta (”dvs 'artificiella fakta' som fås genom tillämpning 
av regler”).
15 Jfr om den temporala aspekten kring den okodifierade rättens existens första stycket under 1.4 (källor).
16 Jfr Stang, Innledning, s 181 f.
17 Sandgren har i sin artikel Om teoribildning och rättsvetenskap, JT 2004/05 s 297-333 (cit: Sandgren, 
Teoribildning), på s 301 framhållit det önskvärda i att hålla isär rättsliga termer, begrepp och definitioner 
som ord med olika sakliga innebörder, och därvid yttrat: ”Ett rättsligt 'begrepp' utgörs lämpligen av en 
'term' (ett  'ord'  t  ex 'bevistema')  och av en 'definition' (innebörd)”.  Liknande: Lindblom, Processens 
arkitektur, Vänbok till Torleif Bylund, s 199, not 72: ”Jag uppfattar termer som namn på begreppen”. I 
syfte att söka undvika missuppfattningar och även i övrigt skapa klarhet följer jag denna uppdelning.
18 Vilket förstås gäller även fraser. Som exempel kan nämnas då en person istället för att hålla en annan 
person på halster uttryckte sig åsyfta att hålla den andre ”på styva linan”, trots att det var det första som 
egentligen avsågs. Hänv kan göras till Ramberg – Bisarr rättsfilosofi, kap 11, som innehåller ett flertal 
lustiga exempel på temat.
19 Citatet från Arnholm, Rettshandelsteorien, s 398. Jfr även Stang, Innledning, s 181 not 40, ”enhver 
systematikk – og enhver begreppsdannelse – må forfølge ett mål”.
20 Se om detta begrepps bakgrund och innebörd (annat än som en slags vetenskapsideologiskt betingad 
förolämpning) Björne – Den nordiska rättsvetenskapens historia : Del III 1871-1910 : Den konstruktiva 
riktningen (cit: Björne, Del III), s 208 ff, ssk det om Jhering.
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vara styrande, istället för orden själva (se vidare nästa avsnitt), för att därigenom 

undvika att bli begreppens fånge.21

I  begreppsbildandet,  dvs  i  skapandet,  finner  man  den  andra  faran,  som 

enkelt  uttryckt  är  att  begreppen  ”int' blir  nå  bra”.  Juridiska  begrepp  kan  ju 

användas till olika saker. Inom rättsdogmatiken är kanske det vanligaste att de 

används för att formulera rättsregler – satser om sammanhanget mellan vissa 

rättsfakta och rättsföljder (i förekommande fall som kopplingsbegrepp, det vill 

säga  som termer som kan utgöra såväl rekvisit som rättsföljd i en regel, t ex 

äganderätt).22 Faran kan ha sin grund i att skaparen inte har klart för sig vad ett 

nyskapat begrepp ska komma att användas till. Man kan tro att det bara är ett 

hypotetiskt problem, för inte skapar väl någon begrepp utan att använda dem till 

något? Det är dock inte där problemet ligger, och det är heller inte så att det 

nödvändigtvis är skaparen själv som drabbas av ett begrepps brister, åtminstone 

inte direkt. Däremot kan mycket väl en (annan) användare drabbas av att det 

inte är väl valt ur ändamålssynpunkt, till exempel  genom att det är oprecist (i 

definitionsledet), har en missvisande terminologi eller i övrigt är svåranvänt.23 

Farorna samspelar med och göder varandra. Å ena sidan blir en formalistisk 

lösning som enbart utgår från begrepp – en metod som i sig kan vara antastlig 

eller rent av direkt olämplig – knappast bättre av att begreppet som ligger till 

grund för lösningen från början är illa valt. Å andra sidan kan det inte rimligen 

krävas att ett begrepp är perfekt i alla situationer, utan endast att det uppfyller de 

krav som rimliga hänsyn, även till andra vetenskapare och användare, kan ställa 

på  det  inom  ett  givet  tillämpningsområde.  Begrepp  skapar  man  ju  för  att 

använda dem till något, och det bör kunna krävas att verktygen fungerar, varken 

mer eller mindre. 

21 Jag tycker uttrycket är slående, och har därför lånat det från Anners – Den europeiska rättens historia  
2,  1980, s  125, som använder det  i  samband med sin åsikt  om (bl  a)  pandektvetenskapens brist  på 
hänsynstagande till humanitära och sociala frågor. 
22 Arnholm, Rettshandelsteorien, s 398. Jfr även Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 6 uppl (cit: Lehrberg, 
Metod), s 107-109.
23 T ex genom att det är en latinsk term. Sådana kan ju, utöver de i sig överkomliga problemen att de är 
intransparenta och kan vara svåra att uttala, vara problematiska genom att olika personer kan använda  
dem med olika innebörd (jfr t ex culpa, pacta sunt servanda), såväl som att de kan innebära olika saker i 
olika situationer, inte minst över tid. Även då en avvikelse är liten kan den ställa till problem, i onödan.
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När det gäller rättshandlingsbegreppet har båda dessa faror visat sig vara 

högst reella, det är för övrigt en av de saker som väckt mitt intresse för ämnet.  

Därför har jag istället för att söka en perfekt terminologi, en ganska fräsig utopi, 

sökt låta reglernas ändamål och funktioner vara styrande. Innan vi går vidare 

förtjänar det dock sägas något om vad jag menar med ändamål och funktioner, 

samt hur sådana kan fastställas. 

1.3.1  En  teleologisk  metod  och  några  terminologiska  anmärkningar  om 
ändamål, funktioner och effekter

Jag använder mig av en teleologisk metod.24 25 

Den teleologiska metod jag använder mig av tar hänsyn till ett stort antal 

typer av argument (i princip beror antalet dels på vilken fråga som avgörs, dels 

på vad man väljer att hantera under en gemensam typrubrik). Det gemensamma 

för argumenten är dock att de är  rättsinterna, varmed i princip förstås att det 

måste gå att finna stöd i någon rättskälla för ett argument för att detta ska vara 

(diskursivt) gångbart. Givet detta har naturligtvis rättskällebegreppets  innebörd 

och omfattning stor betydelse, eftersom det är detta som principiellt avgör vad 

24 Det låter sig nog, med anspråk på riktighet, sägas att Ekelöfs teleologiska metod (Rättegång, första 
häftet, 8 Uppl, s 79 ff) är den tongivande eller åtminstone mest frekvent förekommande i Sverige (jfr  
Åhman, Behörighet, s 34, och Lehrberg, Metod, s 198 och se dens, Förutsättningsläran, s 64 not 151 m 
omfattande hänv). Det innebär dock knappast att det är den enda förekommande. I åtskilliga fall när för-
fattare hävdar att de använder sig av denna metod underlåter de att redovisa hur de konstruerar de klara 
fallen, vilket leder till att man har att ta författaren på orden när det gäller ett funnet ändamål.  Det  är 
heller inte otänkbart att man vid närmare granskning av sådana fall kan finna metodologiska skillnader,  
trots att författarna hävdar sig använda sig av den teleologiska metoden i bestämd form singularis. 
25 Normalt  sett  brukar en ändamålsorienterad metod motiveras med något  som liknar det  som strax 
återges. Jag tycker dock att det är trist att slå in öppna dörrar, och det är nog hemskt tråkigt att behöva  
läsa en sådan motivering. Därför lägger jag det (högst oegentligt) i denna not. Läsaren (som förutsätts 
vara en något så när bevandrad jurist) vet nog ändå, på ett ungefär, vad som kommer att sägas och det tar 
på detta sätt mindre plats. Nåväl, en typisk motivering: Att likt en maskin bara tillämpa regler efter deras 
lydelse, är (möjligen bortsett från ur en rent formalistisk rättvisesynpunkt) inte något direkt menings-
fullt. Däremot är det meningsfullt att försöka få genomslag för ett ändamål med en regel, eller annor-
lunda uttryckt att försöka uppnå ett (visst) syfte. Detta kan låta sig göras genom tillämpning av en regel 
enligt dess lydelse, om regeln är välformulerad. Det är dock uppenbart att regler inte låter sig formuleras 
så att de på ett adekvat sätt hanterar alla upptänkliga situationer i det verkliga livet. Därmed bör det 
finnas utrymme för att låta regelns ändamål få genomslag genom att i tillämpningssituationer låta detta 
vara direkt styrande för valet av lösning.
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som får diskuteras.26 Rätteskällebegreppet preciseras nedan, men redan nu kan 

sägas att jag nog är ganska traditionell i denna del. 

Ordet ändamål använder jag synonymt med ordet syfte, och båda termerna 

beskriver vad en rättshandling kan anses vara avsedd att  uppnå  (dvs  varför). 

Någon gång används även funktionella motiv i samma betydelse. Ordet funktion 

använder jag för att beskriva  hur detta uppnås och termen effekt avser vad en 

rättshandling, vid tillämpning av de regler som reglerar rättshandlingen, faktiskt  

uppnår. 

1.4 Källmaterialet och hanteringen därav

Som ovan, under 1.3, nämnts är undersökningsobjektet för denna skrift  rätts-

systemet  i  dess  egenskap av normativt  system. Rättssystemet består av rätts-

källor. Det är dessa källor som fyller systemet med innehåll och det är de som 

undersökts.  Det  förtjänar  här  framhållas  att  det  inte  är  det  som  systemets 

tillämpning resulterar i ifråga om mänskligt handlande i enskilda (verkliga) fall 

som är det intressanta, utan systemet i sig.27 Om det nu till äventyrs skulle vara 

så att någon läsare söker en empiriskt grundad sociologisk undersökning får han 

alltså söka sig någon annanstans.

Det sagda innebär dock inte att praxis faller utanför det undersökta. Tvärtom 

är  denna  i  relevanta  delar  central  för  framställningen,  eftersom  den  är  en 

integrerad del av systemet. Detta gäller oberoende av om praxis ”skapar ny rätt” 

eller inte.28 

Men rättskällor var det. Jag har tagit avstamp i en traditionell rättsdogmatisk 

metod, vilket innebär att jag mig av använt rättskällorna lagstiftning, förarbeten, 
26 Härvid kan jämföras med en så kallad eklektisk (utväljande och sammanvägande) metod, där hänsyn 
kan tas mer fritt, och ändamålsargument alltså inte behöver vara förankrade i någon rättskälla. Ett sådant 
val  innebär nog större friheter,  inte  minst  vad gäller viktningen  av olika argument i  förhållande till 
varandra. När det gäller det valda ämnet tycker jag dock att det finns goda skäl att välja en teleologisk 
metod, med en möjligen snävare diskurs,  eftersom denna tycks mig vara bättre ägnad att belysa de 
frågor jag ger mig i kast med. 
27 Däremot är det – förstås! – intressant hur systemets tänkta tillämpning påverkar mänskligt handlande i 
typiserade fall. Sådana fall är dock nödvändigtvis fiktioner, eftersom det rör sig om just typfall, och inte 
hur faktiskt existerande fysiska personer skulle agera givet vissa förutsättningar, vilket är omöjligt, och i  
sammanhanget ointressant, att beräkna. 
28 På  grund  av juridikens decisionistiska karaktär, särskilt i den dömande verksamheten, anser jag det 
vara mest praktiskt, och minst verklighetsfrämmande, att kunna tala om gällande rätt även i oklara fall, 
det vill säga de fall då direkt 'tillämpliga' eller relevanta regler (till exempel genom tidigare praxis från 
högsta instans) saknas. Jfr på samma tema Ingvarsson – Borgen och självständiga garantier, SvJT 2012 s 
1034-1061, s 1037 not 11. 
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rättspraxis  och  rättsvetenskaplig  litteratur  (doktrinen).29 Skiljedomspraxis 

behandlas som jämställt med uttalanden i litteraturen.30 

När  det  kommer till  rättshandlingar  har  olika  typer  av  sådana  fått  olika 

mycket uppmärksamhet i källorna, vilket innebär att källsituationen i vissa fall 

är god (till exempel anbud, accept, befullmäktigande) och i andra fall sämre (till 

exempel övergivande)31.  Rättskälleläget  har  tillåtits  vara  styrande  för  fram-

ställningen. Detta val har delvis betingats av att vissa rättshandlingar och där-

med rättshandlingstyper har större praktisk betydelse än andra (jag törs hävda att 

till exempel frågan om avtals ingående är av större praktisk vikt än vad som 

händer med äganderätten när någon i vredesmod skriker till sin rostiga cykel att 

han överger den)32. Delvis är valet betingat av rent praktiska överväganden, med 

hänsyn tagen såväl till min egen förmåga till oförankrade rent abstrakta analyser 

som till den avsedda läsarkretsens förmodade intresse av mina sådana.

1.4.1 Allmänna principer och allmänna rättsgrundsatser som rättskällor

På ett flertal ställen i arbetet hänvisar jag till allmänna principer, och allmänna 

rättsgrundsatser.  Jag  använder  dessa  båda  begrepp  som  synonymer,33 vilka 

betecknar rättskällor.34 Dessa rättskällor är dock något mer svårtillgängliga än de 

29 Jfr även avsnitt 2.5.2.2 och ssk not 236 nedan.
30 Nu brukar det ju i och för sig heta att det är argumenten och deras halt som är det intressanta, och inte 
vem som ger dem, jfr t ex Sandgren, Rättsdogmatiken, s 654.  
31 Där det mig veterligen finns en något så när vettig källa: Lindskog – Något om övergiven egendom, Fs 
Advokatsamfundet, s 343-364 (där det förfäktas att övergivande innebär en viljeförklaring i form av ett 
stående anbud om vederlagsfri överlåtelse, som i kombination med en efterföljande ”accept”, genom 
ockupation, leder till att äganderätten övergår till ockupanten genom ett derivativt fång, jfr s 349 och s  
356 ff). Annorlunda: Stang, Innledning, s 208 och 221 not 44, som inte behandlar övergivande ('dere-
liksjon') och ockupation som rättshandlingar alls,  eftersom de inte uppfyller  de av Stang uppställda 
kriterierna (pga brister i intryck- och till handakriterierna  (ang form se not  164 nedan), jfr nedan  2.5, 
”har rettsvirkning uten hensyn til om de er foretatt på sådan måte at nogen utenforstående har overvært 
dem.”) för sådana, men som har rättsverkningar ändå. I sammanhanget nämner han särskilt regler till  
skydd för godtroende tredje man (jfr 35 § AvtL). Se även a a s 309 ff om 'uegentlige retshandler', och, 
för skojs skull, även Nordling – Anteckningar efter prof Nordlings föreläsningar i civilrätt 1891 (cit:  
Nordling, 1891), s 134. Jfr angående övergivande och ockupation not 312 nedan. 
32 Det senare är ett av Lindskogs exempel i det anförda festskriftsbidraget.
33 Möjligen kunde termen allmän rättsgrundsats beteckna en norm med vidare tillämpningsområde än en 
allmän princip, med hänsyn till vilka exempel på allmänna rättsgrundsatser Hellner – Rättsteori, 2 uppl 
(cit:  Hellner,  Rättsteori) s  111 f ger  (pacta sunt servanda, förutsättningsläran, obehörig vinst,  culpa-
regeln) synes det inte otänkbart att detta skulle vara hans uppfattning. 
34 Ordet princip kan även användas utan (juridiskt) normativt innehåll (och alltså som en hänvisning till 
annat än rättsregler). T ex (1) i pedagogiskt syfte, för att strukturera ett givet material. I så fall blir  
relationen  till  systematisering  tydlig.  Behovet  av  en  systematik  blir  dock  knappast  mindre  av  att  
begreppet används med normativt innehåll, eftersom systematiken i fråga fungerar som en teoretisk ram 
mot vilken principer (och läror) utarbetas, jfr Sandgren, Teoribildning, s 328 f. Eller (2) som beteckning 
för värderingar som anses ligga till grund för rättsregler (rättsordningens bakomliggande värderingar), t 
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flesta andra rättskällor.35 I detta avsnitt utvecklar jag kortfattat vad jag menar 

med  sådana  allmänna  principer,  genom att  ange  hur  den  som söker kan  gå 

tillväga för att finna dem.

Såvitt jag kan se finns det två huvudsakliga metoder att finna (eller stödja) 

allmänna  principer.  Den första  metoden kan kallas  den  kvantitivt-analogiska 

metoden. Den är en i grunden induktiv metod som bygger på att uppgiften är att 

finna uttryck för en princip på flertal ställen i (helst auktoritativa) rättskällor. 

När den som letar sedan tycker sig ha funnit tillräckligt (många) stöd för en 

princip  gör  han  sedan  utifrån  dessa  en  mer  eller  mindre  komplex  analogi-

operation36 och slutar för att  principen täcker ett  större område än enbart  de 

direkt  reglerade  delarna.37 Tillvägagångssättet  kan  illustreras  med  ett  euler-

diagram38,  där  ett  flertal  småcirklar  innesluts  i  en  större  sådan,  varefter 

ex ”godtrosskyddsprincipen” som en beteckning för att det är förenat med vad som (kan) anses allmänt 
moraliskt godtagbart, etisk försvarbart, legitimt  eller rättvist i största allmänhet, att skydda personer i 
god tro genom att låta en riskfördelningsavvägning utfalla till motpartens nackdel.  Jag använder inte 
termen i dessa betydelser.
35 Jfr Ramberg & Ramberg – Allmän avtalsrätt, 8 uppl (cit: Ramberg & Ramberg), s 26, där det sägs att 
det är svårt att förklara vad en allmän avtalsrättslig princip (i samma innebörd som jag använder ordet) 
är för något. 
36 Där det kan heta att det rör sig om rättsanalogier, institutanalogier såväl som laganalogier, jfr Hellner  
m fl – Speciell avtalsrätt II : 1 häftet, 4 uppl, s 26-28 och Lehrberg, Metod, s 117-119. Jfr även nedan-
stående not. Den som känner sig hugad kan även se Frändberg – Om analog användning av rättsnormer,  
1973 (ak avh). Personligen tycker jag dock att boken bitvis är väl svårtillgänglig, se t ex s 30, 44 f  och 
68 f. Jag tror bestämt att det rör sig om en produkt av juridiska systemteorier. Jfr vad Ramberg – Bisarr 
rättsfilosofi, s 45, skämtsamt säger angående sådana: ”Wesley Newcomb Hohfeld (f. 1879) byggde upp  
ett  makalöst  intrikat  system  med  ett  antal  grundelement  samt  därefter  ett  mycket  stort  antal 
kombinationer  av  grundelementen.  Genom  detta  system  möjliggjorde  han  uppbyggandet  av  Rätts-
systemets Logik. En riktigt skicklig systemjurist kan förvandla juridik till matematiska formler. Det är  
garanterat obegripligt för alla utom systemskaparen själv [min kurs].”.
37 Jfr Hellner, Rättsteori, s 111 f. Ett par exempel: Möller – Giltigheten av avtal om tillägnelse av pant, 
Fs Håstad s 637-652, och särskilt s 649, som om de principer han funnit säger ”[...] dessa teser [om rätts-
läget har] destillerats fram genom en relativt komplex analogioperation”. Två mer omfattande exempel 
på denna metod tycker jag mig finna i Lehrberg, Förutsättningsläran (anmäld av Wilhelmsson i SvJT 
1988 s 451 ff, jfr allmänt om läran även Hellner m fl, Speciell kontraktsrätt : första häftet, 4 uppl, s 28, 
och notera då fotnot 12) och Björkdahl – Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, där den senare 
dessutom anser det vara möjligt, åtminstone i vissa fall, att bortse från de funktioner och beteckningar  
regler har getts i t ex en lag, och istället låta den argumentation, och de mer generella värderingar som 
ligger bakom reglerna vara styrande (s 31). Det synes alltså röra sig om långtgående analogioperationer, 
och kanske rent av 'värderingsanalogier'. Jfr dock vad Hellner,  Rättsteori, på s 111 säger om allmänna 
rättsgrundsatser: ”En värdering som ligger till grund för en lag slår allmänt igenom”. 
38 Eulerdiagram (varav venndiagram är en sort),  som normalt används i mängdlära,  är illustrationer,  
vanligen i form av ett antal överlappande cirklar, som används  för att visa på det matematiska eller  
logiska sambandet mellan klasser eller mängder. Liknelsen, som i illustreras i figuren på nästa sida, är 
vald pga användningen av ”Ekelöfs amöba” (se Rättegång I, 8 uppl, s 87) under grundutbildningen på 
Juristprogrammet vid Uppsala Universitet. Amöban och andra eulerdiagram är nämligen relativt flitigt 
använda för att illustrera olika reglers tillämpningsområden i förhållande till varandra. 
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småcirklarna binds ihop  med streck  som bildar en ny något större cirkel inuti 

den största och tillämpar principen över det därigenom illustrerade området.

Metoden kan legitimeras på samma vis som analogier, med en hänvisning till 

likhetsprincipens krav att lika fall ska behandlas lika, och att  likheterna i det 

enskilda fallet  motiverar en analogi.  Det är dock tydligt  att  den kvantitativt-

analogiska metoden typiskt sett har större utrymme för systematiska argument, 

hänsyn och överväganden än andra mer ortodoxa analogioperationer. Inte minst 

genom att den norm som formuleras vanligen anknyter till någon viss del av en 

given systematik (jfr vidare nedan, kapitel 2). 

Den andra metoden, som kan kallas  den historiska metoden, bygger även 

den  på  sökande  i  rättskälleunderlaget.  I  detta  fall  är  metoden  dock snarare 

deduktiv än induktiv. Siktet ställs i dessa fall bakåt, på historien, och därmed 

även mot  utländska rättsordningar  (där  dessa  används för  att  underbygga en 

historisk argumentation, och inte i egentligt komparativt syfte), snarare än mot 

mer  närliggande  samtida  inhemska  rättskällor.  När  den  sökande finner  stöd 

kontrolleras att detta ej är obsolet, i betydelsen överspelat av en nyare rättskälla 

med samma principiella tillämpningsområde (jfr lex posterior). Vanligast är nog 

att  denna  kontroll  genomförs  redan  innan  regelfinnaren  börjat  sitt  sökande 

bakåt.  Befinns  normen  fortfarande  vara  relevant,  om  än  inte  nödvändigtvis 
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formellt  gällande,  kan  den tillämpas under  åberopande  av  en  allmän  rätts-

princip.39

De olika metoderna har olika fördelar och nackdelar. Särskilt kan de under 

olika förutsättningar vara olika väl ägnade att övertyga. 

Det som här presenterats är två idealtypiska metoder. I praktiken är det dock 

ofta  så  att  de  olika  metoderna  blandas,  och  att  det  därmed  finns  ett  otal 

mellanting  och hybrider,40 vilket  också  är  ett  av  skälen  till  att  jag  använder 

termerna princip och grundsats som synonymer. Gränserna är inte skarpa, vare 

sig mellan tillvägagångssätten eller vad gäller terminologi. 

Funktionellt sett rör det sig också om samma sak, det vill säga om rätts-

vetenskapliga verktyg med samma logiska konstruktion som en regel (antingen 

är den tillämplig eller inte, och det kan finnas undantag)41 vilka används som 

normativt rättfärdigande till ett visst slut i en given fråga. Funktionellt sett rör 

det sig alltså om rättskällor. Därmed är det också klart att principerna, precis 

som andra  rättskällor,  kan  vara  relevanta  eller  tillämpliga  på  olika  nivåer  i 

systemet.42 Det kan röra sig om allmänt obligationsrättsliga principer, lika väl 

som mer eller mindre specialrättsliga principer. Tillämpningsområdet beror på 

normens innehåll. Eftersom detta delvis kan bestämmas genom valet av tillväga-

gångssätt för att finna stöd för normen (särskilt vid den kvantitativt-analogiska 

metoden) kan tillämpningsområdet komma att variera.43 

Oavsett vilken av metoderna som används för att finna normativt stöd, bör 

rättstillämparen enligt mitt tycke –  en  teleologisk metod trogen – underbygga 

principens duglighet i det enskilda (typ)fallet med ändamålsskäl och i vart fall 

kontrollera att  inte några relevanta ändamålsskäl talar  emot dess användning. 
39 Ett exempel på denna metod kan kanske sägas vara, Munukka – Rättsmissbruk : en rättsfigur under 
framväxt,  Stockholm Centre  for  Commercial  Law Årsbok I,  s  135–164,  kap  2.1,  där  jag uppfattar 
innehållet i avsnittet som något mer än bara en historieberättelse. Munukka fortsätter  i senare avsnitt 
dock sin berättelse med något som mer liknar den kvantitivt-analogiska metoden. 
40 Ett exempel på en sådan metod kan vara vad Stattin – Tillräknande av vetskap i aktiebolags- och 
aktiemarknadsrätten, SvJT 2012 s 1-35 (cit: Stattin, Tillräknande), på s 16-17 gör. Mycket riktigt stödjer 
Stattin också den funna principen på relevanta ändamålsskäl (jfr strax nedan), s 18. Jfr även not 39 ovan.
41 Jfr Strömholm – Rätt, rättskällor och rättstillämpning, 5 uppl, s 244 f.
42 Jfr Sangren, Teoribildning, s 327. Jfr även not 33 ovan.
43 Detta är också den stora risken med den kvantitativt-analogiska metoden (och induktiva forsknings-
ansatser i vid mening), nämligen att en formulerad princip får ett felaktigt innehåll, kanske till följd av 
omedvetna urvalsprocesser. I värsta fall kan det vara så att det som kallas för en allmän princip inte alls 
”är” det, utan endast resultat av vad någon på grundval av ett missvisande rättskälleunderlag formulerat  
som en sådan. 
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Detta gäller för den kvantitativa metoden i högre grad än den  historiska. Dels 

eftersom denna är i högre grad normkonstruktiv, genom att den används för att 

”snickra  ihop en regel”  av flera  andra  disparata  sådana.  Dels  eftersom detta 

förfaringssätt  kan  sägas  vara  ett  sätt  att  effektivt  vända  på  argumentations-

bördan i förhållande till mer ortodoxa analogioperationer; istället för att ha att 

så att säga argumentera in en analogi, har rättstillämparen att argumentera ut en 

allmän princip,  genom att presentera skäl nog för ett reduktionsslut från den 

påstådda principen eller i övrigt prestera ett undantag från den.

1.5 Avgränsningar

Det här arbetet handlar om civilrätt, särskilt allmän förmögenhetsrätt. Det inne-

håller dock även en del annat. Bland annat finns det en hel del som närmast kan 

betecknas  som  allmän  rättslära  (till exempel föregående  avsnitt)  samt  rätts-

historia. Jag har ansett detta befogat,  eftersom ämnet motiverat det. Angående 

historien är det svårt, kanske ogörligt, att attackera rättshandlingsbegreppet och 

viljeförklaringsbegreppet utan att se var och vad de kommer ifrån. Ser man inte 

till  vad ens föregångare gjort,  och hur de hanterat  problemen, finns  om inte 

annat så en risk att man i onödan uppfinner hjulet på nytt, vilket enbart tjänar till 

att skapa oreda och oklarheter (se som exempel avsnitt  2.5.2.1 nedan). Allmän 

rättslära är alltid befogat, eftersom den hjälper oss att förstå vad det är vi håller 

på med. Detta gäller inte minst när det kommer till förevarande ämne, eftersom 

rättsfilosofi underlättar förståelsen av vad vi egentligen gör med begrepp. 

En majoritet av texten kan beskrivas som avtalsrättslig. Egentligen är dock 

mycket litet rent avtalsrättsligt  (jfr nedan 2.2), mycket av det som sägs bör ha 

betydelse för förmögenhetsrätten i vid mening och särskilt för obligationsrätten. 

Av hänsyn till längden har jag försökt hålla frågor om avtalstolkning – närmast i 

form av utveckling och analys av reglerna för hur tolkaren går tillväga vid sitt 

värv – utanför framställningen, så långt detta varit möjligt.  Jag har dock utgått 

ifrån att det finns allmänna principer för avtalstolkning.44 

44 Så även HD, se t ex NJA 1994 s 204, första st på s 225. Nu är måhända inte dessa principer riktigt som 
andra principer, jfr Samuelsson – Avtalstolkning på europeiska. Del 1: Systemet, SvJT 2012 s 962-985 
(Samuelsson, Avtalstolkning EU I), på s 969: ”Det rör sig inte rättsregler i egentlig mening. De styr inte 
tolkningen, för om de skulle tillåtas göra det, skulle det inte längre vara fråga om tolkning – det vill säga 
om  ett  ärligt  menat  försök  att  fastställa  innebörden  i  enskilda  rättshandlingar  –  utan  om  rätts-
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1.6 Disposition

Efter  dessa  inledande  anmärkningar  följer  ett  kapitel  om  rättshandlings-

begreppets närmare innehåll (2).  Detta kapitel är arbetets mest omfattande och 

består  av  flera  underavsnitt.  Inledningsvis  behandlas  rättshandlingsbegreppet 

och viljeförklaringsbegreppet ur  ett  historiskt och systematiskt perspektiv  och 

därnäst behandlas begreppens konstruktion.  Genomgående för  dessa avsnitt är 

ett sökande efter begreppens innebörd och omfattning, genom sökandet efter en 

lämplig  definition,  som sker  huvudsakligen  genom  analys  av  några  tidigare 

presenterade definitioner av begreppen rättshandling och viljeförklaring. 

Efter  detta  behandlas  viljeförklaringsbegreppets  funktion  (2.4),  och vilka 

föreliggande rättsfakta som bör betecknas som viljeförklaringar (2.5). I samband 

med det preciseras dels vad som kan antas vara allmänt gällande principer, dels 

några särskilda variationer i anslutning till särskilda rättshandlingstyper. 

Nästföljande kapitel  (3) går igenom vad svensk nu gällande rätt använder 

rättshandlingsbegreppet till, och hur det görs. Där behandlas några konsekvenser 

av att något visst fenomen åsätts stämpeln rättshandling. 

Sist följer ett kort kapitel (4) med några avslutande iakttagelser.

1.6.1 Fotnoter, korshänvisningar och figurer

Jag har använt mig av en relativt omfattande notapparat. Anledningen till det är 

att  noterna använts till ett flertal olika saker. Utöver till rena källhänvisningar 

och korshänvisningar till  den egna texten  har  noterna  använts för avlastning. 

Detta har skett genom att dialog och kritik, såväl som utvecklingar av och för-

klaringar till resonemang, ofta placerats i noterna. Särskilt har detta skett när det 

rört sig om saker som strikt taget inte behövs i brödtexten. Det har varit min 

ambition att  brödtexten ska bära sig själv men att det ska finnas möjlighet  till 

fördjupning och bredare analys i noterna. 

tillämpning.”,  hänv utesluten. Principerna kan istället sägas ge ledning vid det  hantverksverksmässiga  
förfarandet att  tolka,  närmast  som  metodologiska utgångspunkter.  Först  tittar man efter  ditten (eller 
gemensam partsvilja), sen tittar man efter datten (eller om någon part vid avtalsslutet har utgått från att 
avtalet haft ett visst innehåll, och den andre har måst inse detta utan att ta den förste ur sin eventuella 
villfarelse), och sen läser man vad det står, jfr NJA 1999 s 35. Hänv avseende detta skulle kunna göras 
tämligen omfattande, men jag låter bli.
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Därtill  används  relativt många figurer  för att illustrera olika sammanhang, 

logiska  konstruktioner  med mera.  Dessa kan ses  som utslag  av  någon slags 

pedagogiska aspirationer och det är min förhoppning att de ska vara behjälpliga 

och  förenkla  för  läsaren.  Åsikterna om värdet av figurer går  förmodligen isär. 

Jag tycker att de kan vara värdefulla. 
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2 Rättshandlingsbegreppets innehåll

2.1 Avstamp och ett kliv på vägen bakåt i tiden: avtalslagens motiv

Här skulle jag väldigt gärna vilja skriva något lite kort och koncist om vad en 

rättshandling är. Det kan jag också göra. Som rättshandling betecknas nämligen, 

enligt avtalslagens förarbeten, varje viljeförklaring som har till syfte att grund-

lägga,  förändra eller  upphäva ett  rättsförhållande,  som faller  inom området 

förmögenhetsrätt.45 

Den  som  känner  sig  hugad  kan  även,  i  förtydligande  syfte,  lägga  till 

viljeförklaringar som har till  syfte att  bevara rättsförhållanden  (preskriptions-

avbrytande handlingar  och reklamationer),46 även om detta  språkligt  sett  kan 

anses täckt av motivens förändra.47 

Den  givna  definitionen  är  dock  inte  särdeles  klargörande.48 Den  anger 

endast på ett abstrakt plan några möjliga följder av att något befinns vara en 

rättshandling. Det innebär förstås att om man redan vet att en viljeförklaring har 

vissa rättsliga följder, kan den kategoriseras som en rättshandling. Med detta är 

dock inte,  egentligen,  mycket  vunnet  när  det  kommer  till  att  bygga  upp ett 

45 NJA II 1915, N:r 5, Lagstiftning om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 
(cit: Förslag), s 232, där det sägs ”Att i lag söka definiera begreppet rättshandling kan naturligtvis icke  
ifrågakomma. I  förslaget  användes  uttrycket  i  så  vidsträckt  bemärkelse,  att  därunder  innefattas  alla  
viljeförklaringar, vilka hava till syfte att grundlägga, förändra eller upphäva ett rättsförhållande, som 
faller inom förmögenhetsrättens område.”.
46 Så Grönfors & Dotevall – Avtalslagen : en kommentar, 4 uppl (cit: Grönfors & Dotevall), s 198, i not 
15. Första gången önskemålet om en sådan vidare bestämning av rättshandlingsbegreppet uttrycktes (de 
lege ferenda) synes vara i Björlings anmälan av Alméns kommentar till avtalslagen, SvJT 1916 s 318-
320,  på  s  320.  Kallenberg  –  Svensk  civilprocessrätt,  I:3,  s  627  har  senare  omformulerat  det  till 
”påverkande [min kurs]  (vare sig förändring, uppehållande eller påverkande) af ett  rättsförhållande” 
(förmodligen efter dansk förebild). Definitionen av rättsföljden sammanhänger tydligt med frågan om en 
rättshandling ska anses vara ett löfte, påbud eller nåt annat, eftersom sådan  indelning bygger på (den 
åsyftade) rättsföljden.  Jfr även Svensson – Viljeförklaringen och dess innehåll  (cit:  Svensson, Vilje-
förklaringen), s 26 not 34. 
47 Lehrberg, B, Avtalsrättens grundelement, 2 uppl, 2006 (cit: Lehrberg, Grundelement), s 82 not 18, 
”[...]  Ett  rättsförhållande  som  är  så  beskaffat  att  det  skulle  upphöra  om  inte  en  viss  'bevarande'  
rättshandling företas förändras naturligtvis genom rättshandlingen.”. Jfr även Åhman, Behörighet, s 488, 
m hänv till en förmodad uppfattning i förarbetena i not 42. Se dock Karlgren – Studier i allmän avtalsrätt 
(cit: Karlgren, Studier), s 62 not 125, som yttrar att det inte är alldeles otvivelaktigt att en preskriptions-
avbrytande handling är en rättshandling  (jfr  dock 2.5.5  nedan). Karlgren uttrycker där f ö en generell 
skepsis mot det  vida rättshandlingsbegrepp som avtalslagens författare föreslagit.  Möjl  finns det  ut-
rymme att  spinna vidare på rationaliserandet  och säga att  det  räcker med  upphöra och  grundlägga, 
varvid bevara och förändra bakas in i grundlägga genom att  det sägs att genom en förändrande  eller 
bevarande åtgärd grundläggs ett nytt rättsförhållande med väsentligen samma innehåll som ett (ersatt) 
tidigare, eftersom detta sett till  rättsföljderna är vad  som vanligen görs. En sådan hantering  är dock 
enligt min mening såväl onödigt intransparent som potentiellt felaktig.
48 Jfr Karlgren, Studier, s 61 f. 
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systemverktyg (vilket alla begrepp är) som kan hjälpa till med den obligations-

rättsliga hanteringen av faktiska företeelser.  För,  vet  man att  något har vissa 

rättsliga följder... Ja, då vet man ju det! 

”Vad ska vi  då  med begreppet  till?!”  kan  man undra. Jo,  begreppet  kan 

användas för att knyta vissa ytterligare rättsverkningar, till en faktisk företeelse 

vilken  vi redan vet  har  sådana rättsverkningar  som avses,  det  vill  säga som 

grundlägger, upphäver eller förändrar ett rättsförhållande. När  vi vet att någon 

företeelse  har  sådana  effekter  kan  vi  alltså  haka  på  eventuella  andra  rätts-

handlingsverkningar som  ligger  mer  eller  mindre  långt  ner  i  den juridiska 

verktygslådan (jfr vidare nedan 3.2). 

Som utgångspunkt  för  avtalslagens  resonemang verkar  definitionen dock 

påfallande underlig. Avtalslagen syftade nämligen huvudsakligen till att genom 

kodifiering bringa klarhet i vilka faktiska företeelser som kunde leda till avtal 

(eller kanske avtalsverkan,  men det beror  nog  på vem  som frågas,  jfr  nedan 

2.5.1.1).49 Med den valda utformningen av definitionen vet vi ju redan att ett 

undersökt  eller  omtvistat fenomen har sådana verkningar (givet att avtal leder 

till rättigheter och förpliktelser på obligationsrättens område, vilket de ju gör). 

Det verkar alltså som att obligationsrättskommittén, som författade avtalslagens 

förarbeten, började i fel ände. 

Försöker vi använda definitionen kan vi se att en rättshandling är en vilje-

förklaring. Vad är då en sådan? Rimligen är det väl en förklaring om att någon 

vill något, det kan ju deduceras med en rent språklig angreppsmetod.  Men det 

säger  ju  eländigt  lite.  Längre  än  så  kommer  vi dock  inte,  eftersom vilje-

förklaringsbegreppet lämnas odefinierat i avtalslagens förarbeten.50

Möjligen  ansåg  obligationsrättskommittén att viljeförklaringsbegreppet var 

tillräckligt klart för att användas i det praktiska rättslivet, oberoende av deras 

49 Syftet  följer ju redan av  lagens innehåll, där 1 kap handlar om avtals ingående, 2 kap om  avtals 
ingående genom fullmäktig och 3 kap om vissa undantag från avtalsbundenhet, pga rättshandling(arna)s 
ogiltighet. Att det är en kodifiering återkommer jag i viss mån till, men, för ordningens skull: jfr Almén 
& Eklund, Avtalslagen 9 uppl (faksimilupplaga, cit: Almén & Eklund), s 9, 3 st, 1 men, 1 satsen.
50 Jfr  Åhman, Behörighet, s 310. Däremot fastslås den i terminologiskt avseende viktiga (om än om-
tvistade) satsen att endast bindande viljeförklaringar kunna betecknas som anbud och accept i lagens  
mening, se Almén & Eklund, s 14, som hänvisar till Karlgrens kritik i Studier, s 151 och Passivitet, s 84  
not 2, vilken dock bemötts av Vahlén i Fs Karlgren, s 360 f. Denna sats är ju förstås ägnad att bringa 
klarhet i på vilka viljeförklaringar avtalslagens första kap:s regler kan tillämpas direkt, men det  säger ju  
inget om vad en viljeförklaring är. 
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yttranden.  Låt oss se på läget innan avtalslagens förarbetens författande, och 

alltså hur den verklighet obligationsrättskommittén hade att utgå ifrån såg ut. 

2.2 Förmögenhetsrättslig systematik och kort om viljeförklarings- och 
rättshandlingstermernas historia

Men vi  börjar  i  en  annan  ände.  Till  att  börja  med behövs  det  nämligen  en 

förklaring till att rättshandlingar och rättshandlingsbegreppet är relevanta på ett 

så stort område som de faktiskt är, enligt nutida gällande rätt. Vad som behövs är 

mer precist  en presentation av den systematik i vilken begreppet hör hemma. 

Inbakat  i  denna  förklaring  kommer  även  ett  litet  försvarstal  riktat  mot  en 

anteciperad källhanteringsantagonism. 

Det här är ett arbete om institut som kan hänföras till den del av svensk 

civilrätt som brukar kallas (den allmänna) förmögenhetsrätten. Inom detta om-

råde finns de grundläggande reglerna om rättsförhållanden som rör sådan egen-

dom vilken har ett förmögenhetsvärde, vilket gör det till ett stort ämnesområde. 

Förmögenhetsrätten brukar anses täcka in i vart fall sakrätt och obligationsrätt, 

inklusive fordringsrätt och avtalsrätt varunder  ”rättshandlingsrätten” lämpligen 

sorteras.51 Trots att  ämnet för uppsatsen spänner över hela det förmögenhets-

rättsliga spektrumet återkommer jag, i denna första del ofta till den lilla avtals-

rätten (illustrerat i ett eulerdiagram vore avtalsrätten den lilla cirkeln inuti den 

större förmögenhetsrättscirkeln som i sin tur befinner sig inuti den ännu större 

civilrättscirkeln) och mer eller mindre rent avtalsrättsliga  frågeställningar. Inte 

minst sker detta genom att de primära rättskällorna är avtalsrättsliga sådana, i 

form  av  litteraturen,  avtalsrättsliga  principer  samt  avtalslagen  och  särskilt 

dennas förarbeten. Detta kan kanske för någon läsare verka som ett underligt 

tilltag, eftersom det ser ut som att jag försöker ta ett avtalsrättsligt begrepp, med 

våld tänja ut det, och pressa in hela den allmänna förmögenhetsrätten – på en 

pytteliten bostadsyta.

Anledningen till detta mitt tilltag är delvis hur rättskälleläget ligger. Även 

om det i och för sig finns åtskilliga hanteringar av olika speciella rättshandlings-

51 Jfr Förslag, s 159 (näst sista st på s). Se även t ex Ussing, Aftaler, s 1 f, Stang, Innledning, s 170 ff och  
Lehrberg, Metod, s 70 ff.
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typer som är att hänföra till mer eller mindre speciella områden (till exempel 

kan det vara lämpligt att i olika situationer subsumera preskriptionsavbrytande 

handlingar under obligationsrätt eller fordringsrätt, medan  denuntiationen torde 

ha sitt  primära  hemvist  i  sakrätten)52 återfinns det  mesta som finns  skrivet  i 

svensk  och  nordisk  rätt  om  rättshandlingar  och  viljeförklaringar  på  något 

allmänt plan i just avtalsrättsliga framställningar.53 Detta rättskälleläge gör att 

jag är tveksam till om det går att hantera ämnet på ett meningsfullt sätt utan att  

ta utgångspunkt i källor som huvudsakligen är avtalsrättsliga.54 

Därtill  kan  nämnas  att  avtalslagen  har  ett  avsevärt  vidare  tillämpnings-

område  än  bara  avtal,  eftersom den  enligt  sin  lydelse  är  tillämplig  på  alla 

förmögenhetsrättsliga rättshandlingar, se lagrubriken och 3 kap.

Den egentliga förklaringen till mina synbara återfall i (enbart) avtalsrätt är 

alltså att det alls inte rör sig om några återfall i avtalsrätt – utan bara i primärt, 

men  ingalunda  uteslutande,  avtalsrättsliga  källor.  Väsentligen  mer  intresse-

väckande än denna rätt triviala upplysning är dock förklaringarna till att rätts-

källeläget ur ett systematiskt perspektiv ser ut som det gör, från första början. 

Anledningen till  att  jag  uppfattar  dessa  som allt  annat  än  trista  är  att rätts-

handlingsbegreppet historiskt sett haft ett ännu vidare relevansområde55, än det i 

och för sig vida område det – formellt – fortfarande har, vilket också gör att 

rättshandlings- och viljeförklaringsrester fortfarande spökar utanför det formella 

relevansområdet.  De förklaringar som här bjuds, är vad som har hänt med den 

systematiska indelningen av privaträtten56 under de senaste seklen.

52 Jfr nedan 2.5.2.3.
53 Härvid finns en  metodologisk  risk. Det tycks mig nämligen inte ovanligt att allmänna analyser av 
rättshandlingsbegreppet företas i samband med studier kring avtals uppkomst, vilket kan leda till  att  
analysen kommer att kretsa primärt eller uteslutande kring anbud och accept, vilket gör att de ändamål 
andra rättshandlingar aktualiserar faller utanför analysen, och att de ”allmänna rättshandlingsregler” som 
därvid formuleras i värsta fall är felaktiga, eller åtminstone inte så allmänna som de ser ut.
54 Ett  tänkbart  bevis på motsatsen  kunde vara Lindskogs ovan berörda artikel,  Något om övergiven 
egendom. Artikeln kretsar dock kring ett par specifika rättshandlingstyper, nämligen övergivande (bl a 
av en ständigt punkterad cykel) och ockupation (av grannens barns leksaker), och utgår ifrån tanken att  
dessa är av en särskild karaktär, nämligen att de är performativa rättshandlingar (jfr nedan i noterna 206 
och  211). Vidare  uppfattar  jag artikeln som primärt  sakrättslig (ockupantens omsättningsskydd etc), 
snarare än allmänt förmögenhetsrättslig. Den är alltså, om än läsvärd och stundtals riktigt rolig, inte ett 
bevis på motsatsen.
55 Termen relevansområde är vald som ett alternativ till 'tillämpningsområde', pga att den tidigare inte 
synes leda till samma benägenhet att anknyta till lagar och liknande officiellt sanktionerade rättskällor. 
56 Jag uppfattar termen privaträtt som synonym med civilrätt, om än möjligen med en antydan till en  
något äldre (dammigare) värdeladdning, som gör privaträtt perfekt för sammanhanget. 
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2.2.1 Den moderna pandektsystematiken och privaträttens allmänna del

Den  lilla  bit  av  historien  som  är  intressant  för  den  förmögenhetsrättsliga 

systematik som här behandlas är den som började utspela sig primärt i Tyskland 

under sent sjuttonhundratal och under artonhundratalet. 

Den  tyska rättsordningen  har  traditionellt  haft  ganska stort  inflytande  på 

svensk privaträtt, och detta särskilt under arton- och tidigt nittonhundratal.57 Mer 

specifikt rör det sig,  i detta fall, om den så kallade historiska skolans och de 

tyska pandektisternas arbete med att  systematisera den då föreliggande rätts-

materian (rättskällornas innehåll). 

Den systematik i vilken rättshandlingsläran först kom att få en central plats 

var den  så  kallade  Hugo-Heiseska  systematiken,58 som också  kan kallas  det 

moderna  pandektsystemet.59 Jag väljer den senare benämningen.60 Det är denna 

systematik som senare har kommit att ligga till grund för systematiken i tyska 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB),61 med sina fem böcker. 

För detta arbete kunde möjligen det som regleras i den första boken, den 

allmänna delen (Allgemeiner Teil) vara av någon relevans. Detta eftersom det är 

denna del som innehåller reglerna om rättshandlingar (§§ 104-113) och vilje-

förklaringar (§§ 116-144), som varit  inspirerande för  avtalslagens författare.62 

Avtalslagens författare har dock inte till innehållet följt BGB,63 utan endast just 
57 Se t ex Sundell – Tysk rätts påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870-1914 (cit: Sundell), som trots 
det  angivna  undersökningsomfånget  (årtalen)  innehåller  en  del  allmänna  uttalanden,  inte  minst  in-
lednings- och avslutningsvis (s 11 ff och s 319 ff), t ex på s 12: ”För de svenska juristerna under denna 
tid blev den tyska juridiska doktrinen av central betydelse. Det var härifrån man hämtade de teoretiska 
förebilderna, det var dit man åkte på studieresor, det var där man knöt intellektuella och personliga  
kontakter.” Jfr även Knutsson, Minnesskrift till Almén, s 7.
58 Stang, Innledning, s 173 och s 225 not 54.
59 Jfr Björne, Del III, s 259 ff. Se även Schmidt – Tysk abstrakt metod : Reflektioner kring systematiken i 
Bürgerliches Gesetzbuch, Fs Karlgren (cit: Schmidt, Fs Karlgren), s 282.
60 Mest för att jag tycker det låter bättre och är mer deskriptivt, men också för att systemet utvecklades  
av fler än Gustav von Hugo (1764-1844) och Arnold Heise (1778-1851). Även om Hugo började och 
Heise gjort  mycket,  har  nämligen Friedrich Carl  von Savigny (1779-1861),  Georg Friedrich Puchta 
(1798-1846), Karl Adolph von Vangerow (1808-1870), Bernhard Windscheid (1817-1892) och Heinrich 
Dernburg (1829-1907) haft fingrar med i spelet, vissa främst som konstruktörer och andra främst som 
kritiker.  Jfr  Schmidt, Fs Karlgren, s  282 (med vidare hänvisning förutom till  de angivna författarna 
själva, till Schwarz, Zur entstehung des modernen Pandektensystems (ung: Till uppkomsten av de mod-
erna pandektsystemen), i Zeitschrift der Savigny-Stiftung 1921 s 581 f och Wolf, Grosse Rechtsdenker 
(ung: Stora rättstänkare), 1963 s 485 som synes vara god läsning på området).  Jfr även  Stang,  Inn-
ledning, s 170 och 173. 
61 Zweigert & Kötz – Introduction to comparative Law, 3 uppl (cit: Zweigert & Kötz), s 146, Schmidt, 
Fs Karlgren, s 279 ff.
62 Jfr allmänt Förslag s 162, st 2 och Almén & Eklund, s 11 f. Se även nedan.
63 Se Schmidt, Fs Karlgren, s 288 f om BGB:s reglering av rättshandlingar, viljeförklaringar och avtal. 
Jfr därtill Björne, Del III, s 335: ”Avtalslagen […] hör till de rättsområden, inom vilka nordiska rätt och 
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låtit sig inspireras av det.64 Därtill kan noteras att BGB, likt avtalslagen, saknar 

definitioner  av  såväl  rättshandlings-  som  viljeförklaringsbegreppet.  I BGB 

används de bara som odefinierade rekvisit.65 För denna uppsats får det till effekt 

att jag inte går närmare in på BGB:s systematik och innehåll, eftersom det sett 

till arbetets syfte vore meningslöst.

BGB stadfästes först 1900. Vid det laget hade svenska och nordiska rätts-

vetenskapsmän redan hunnit importera begrepp, konstruktioner och annat tanke-

gods från utländska – och primärt då just tyska – rättsvetenskapare. Därför är 

det  tiden  innan BGB vi  ska  rikta  blicken  mot,  och  alltså  mot  det  moderna 

pandektsystemet.  Med en lite  pretentiös metafor,  som är passande för  denna 

rättsgenetiska66 del  av  framställningen,  kan  sägas  att  de  svenska  och  tyska 

rättshandlingsbegreppen  i  och  för  sig  har  samma  biologiska  föräldrar 

(pandektisterna).  De blev dock splittrade under sin barndom och av adoptiv-

föräldrar (BGB:s skapare respektive primärt Nordling, Trygger och Almén, men 

det kommer jag till) förda åt olika håll, vilket gör att de inte känner varandra och 

heller inte kan leda varandra framåt. 

doktrin klarast profilerade sig i förhållande till den tyska pandekträtten och BGB”.
64 Därmed givetvis inte sagt  att BGB eller det moderna pandektsystemet har varit de enda eller av -
görande inspirationskällorna,  vilket  märks redan på att  lagen är skriven på ett  typiskt  skandinaviskt 
kasuistiskt  sätt. Den viktigaste inhemska inspirationskällan  tycks mig vara  Alméns avhandling,  Om 
auktion : såsom medel att åvägabringa avtal, Bd I 1897 och II-III 1900 (cit: Almén, Om auktion). Inte 
minst är detta troligt eftersom Almén var en del av obligationsrättskommittén, men också, viktigare, för  
att obligationsrättskommitténs uttalanden till stora delar verkar bygga på Om auktion, även om det inte 
bör förbigås att Almén tagit intryck av Nya lagberedningens förslag till lag om köp och byte av 1894, 
(jfr t ex Om auktion, s 214 not 1), vilket pga kritik från HD:s ledamöter aldrig ledde till lagstiftning, men 
där reglerna liknar dem som senare togs in i 1 kap AvtL.  I sammanhanget förtjänar möjl nämnas även 
Reuterskiöld  –  Bidrag  till  läran  om aftal  :  särskilt  mellan  frånvarande  :  en  komparativ  rättsstudie,  
Uppsala 1900 (som dock tycks mig haft endast medelbart inflytande), och Trygger – Om fullmakt såsom 
civilrättsligt  institut,  Uppsala  1884  (cit:  Trygger,  Om  fullmakt),  som  ansetts  vara  tongivande.  Jfr 
Arnholm, Rettshandelsteorien, s 372 och s 381 (om Reuterskiöld, och hans rättshandlingsbegrepp) och 
se Åhman, Behörighet, s 316 not 71 (om Trygger) som även nämner den norske utredaren Stang som 
avgörande för AvtL:s fullmaktsreglers utformning. Jfr även Ussing, Aftaler, s 2.
65 Detta framgår omedelbart av lagtexten, notera avsaknaden av sådana definitioner i bok 1, avsnitt 3, 
titel 1-2 (§§ 104-144) BGB. Jfr även Schmidt, a a s 279. Detta kan möjligen tyckas underligt, eftersom 
det inte rör sig om en norm som är tänkt att vara flexibel (som t ex ”treu und glauben [tro och heder]” i 
BGB  §  245),  utan  om  ett  i  högre  grad  formellt  rekvisit.  För  egen  del  misstänker jag  att  icke-
definierandet  har  sin  grund i  att  lagens  författare  helt  enkelt  inte  kunde enas  om en  definition,  jfr  
Arnholm, Rettshandelsteorin, s 376 ff som innehåller i vart fall ett tjog olika definitioner (varav flertalet 
är på just tyska...).  
66 Här avses förstås inte sådan rättsgenetik som används i familjerätten för att fastställa faderskap och 
liknande.  Det  som avses  tar  sikte  på  rättens  historiska  framväxt  och  utveckling,  vilket  innebär  att 
avsnittet handlar om historiska influenser. 
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Den systematik det nu är fråga om bygger på uppdelning i olika ämnes-

områden, där det nu relevanta är det område som hette privaträttens allmänna 

del,67 varunder sorterades bland annat de allmänna rättshandlingsreglerna.68 Den 

allmänna delen innefattade en regelmassa där reglernas konstruktion baseras på 

långtgående abstraktioner och generaliseringar. Systematiseringen bygger på att 

reglerna i princip ska vara  så  allmänt formulerade som det bara går, för att de 

därigenom ska kunna täcka en så stor del av privaträtten som möjligt.69 På grund 

av abstraktionsviljan var privaträttens allmänna del också större än den samtida 

förmögenhetsrätten, och kunde alltså tillåtas täcka in även familjerätt, arvsrätt, 

skadeståndsrätt och civilprocessrätt.70 

Det  var  alltså  i  detta,  tämligen  vida,  ämnesområde  vårt  rättshandlings-

begrepp föddes,71 och började sin bana till att bli det begrepp vi har (kärt) idag. 

2.2.2  Allmän förmögenhetsrätt istället för allmän privaträtt och  något om 
rättshandlingsbegreppets väg in i Norden

Kanske  med en  retorisk  underdrift  kan  sägas  att  det  i  samtida  svensk rätts-

uppfattning inte finns något större utrymme för användning av ämnesområdet 

allmän privaträtt,72 vare sig inom akademin eller i det praktiska rättslivet. För 

oss har det visat sig vara ett så stort och komplext område, som innehåller så 

67 Jfr Stang, Innledning, s 173, 177 och 179. 
68 Även rättskälleläran har traditionellt sorterat under den allmänna privaträtten. Det finns egentligen inte 
något syfte med det; rättskälleläran är ju av uppenbar relevans inom all juridik, och inte något som är 
specifik för just privaträtten. Jfr Stang, Innledning, s 179.
69 Zweigert & Kötz, s 146 f. Jfr Schmidt, Fs Karlgren, s 285 och 288. 
70 Så behöver nu inte nödvändigtvis inte bli fallet, men det är ingalunda otänkbart med ett så vidsträckt  
område. Se t ex Nettelblads definition av actus iuridicus (som senare blev rättshandlingar) som även 
täckte  in  domar,  eller  Demogue  som  på  1920-talet  använde  franskans  acte  iuridique  (som  trots 
gemensamma historiska rötter måhända har en något annan innebörd än tyskans Rechtsgeschäfte) även 
om rättsbrott. Se Arnholm, Rettshandelsteorien, s 370 f, m v hänv.
71 Jfr Trygger,  Om fullmakt, s 115 som mycket tydligt placerar rättshandlingen fullmakt här. Jfr även 
Stang, Innledning, s 212 f (m vidare hänv), och Arnholm, Rettshandelsteorien, s 370, och se Zweigert & 
Kötz, s 146 specifikt om de tyska rötterna.
72 Däremot finns det utrymme för att tala privaträttens allmänna läror, och det inte bara när det gäller t ex  
lagtolkningsläror (dvs metanormer, t ex läran om en teleologisk metod) utan även i positivrättslig be-
märkelse och att alltså använda lärorna för att uttala sig om innehållet i  rätten,  jfr  Sandgren,  Teori-
bildning, s 327 och s 299 f. I dessa fall rör det sig nog dock snarast om vad jag ovan, 1.4.1, betecknar 
allmänna principer (eftersom det är meningslöst att tala om rättens innehåll om inte resonemanget byggs 
på rättskällor).
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många disparata hänsyn,73 och regelkomplex, att det helt enkelt inte är en nyttig 

systematisering, eftersom den inte medför några didaktiska fördelar.74 

Vi har alltså ersatt den gamla systematiken med en ny. I förevarande fall 

innebär det att många av de frågor som tidigare föll inom den allmänna privat-

rättens  ram nu istället hanteras i den allmänna förmögenhetsrätten. Skillnaden 

mellan  det  gamla och det  nya består  också  primärt  just  i  vad som regleras, 

snarare  än  hur  det  regleras.  Förmögenhetsrättens  föremål  för  reglering är 

egendomsförhållanden75 i  vid  bemärkelse,  medan  den  allmänna  privaträtten 

reglerade privata förhållanden,  i  vid bemärkelse.  Allmänspråkligt  kanske kan 

sägas  att  förmögenhetsrätten  reglerar  pengar  och  prylar,  medan  privaträtten 

också  reglerade  pengar  och  prylar  men  därutöver  allt  annat  som  har  med 

personers privata förehavanden med andra personer att göra. Denna skillnad får 

förstås till följd att en hel del reglering har så att säga flyttat hemifrån, och nu 

bor på annat håll. Det gäller bland annat många av de frågor som faller under 

familjerätten, den utomobligatoriska skadeståndsrätten och civilprocessrätten. 

Det  finns  såväl  fördelar  som  nackdelar  med  att  ersätta  den  gamla 

systematiken med vår nya. De enligt min mening starkaste argumenten mot den 

gamla, är desamma som kan riktas mot varje långtgående abstraktion. Om en 

vilja till generaliseringar tillåts löpa för långt leder det till regler som i och för 

sig kan få vidsträckta tillämpningsområden.76 I konkreta tillämpningssituationer 

kan  dock  reglerna  vara  så  abstrakt  formulerade  att  de  framstår  som  i  det 

73 Jfr angående familjerätt kontra obligationsrätt Stang,  Innledning, som på s 185 betonar å ena sidan 
familjerättens  personliga  och  etiska  värdeaspekter,  å  andra  förmögenhetsrättens  renare  ekonomiska 
aspekter. Jfr även Agell, Familjerättsliga avtals rättsgiltighet, de lege 1993, s 16-17, som till belysning av 
skillnaderna  mellan  den  individualiska  obligationsrätten  (särskilt  avtalsrätten)  och  familjerätten  (här 
kraftigt parafraserat) framhåller att den senare (1) typiskt sett rör förhållanden av personlig karaktär, (2) 
typiskt sett innehåller rättsligt gynnade positioner, (3) att försiktighet är påkallad när det gäller verkan av 
föräldrars avtal med tanke på barnens situation, (4) att avtal typiskt sett inte är nödvändiga pga att lagen 
ändå reglerar vad som principiellt ska gälla, (5) att det nära definitionsmässigt rör fortlöpande relationer, 
som gör att (6) det bör finnas omprövningsmöjligheter (jfr pacta sunt servanda). 
74 Jfr Rodhe, Fs Karlgren (s 274-278), som på s 278 ang rättslitterära verk säger: ”Prövostenen på att en 
systematik fyller sin funktion är dels att författaren lyckas med systematikens hjälp placera samtliga de 
företeelser inom den ram han dragit upp för framställningen, dels att läsaren lyckas följa författaren på 
hans väg och med systematikens hjälp finna de detaljupplysningar han söker.”
75 Varmed man (i konfliktsituationerna) lämpligen förstår sådana inter-rättssubjektiva förhållanden som 
berör  föremål  (inbegripet  lösöre  i  form av  alla  tingestar,  mackapärer  och  grunkor,  såväl  som mer  
esoteriska fenomen, som immaterialrätter och företagshemligheter) vilka utgör egendom, dvs är sådana 
att de kan vara föremål för äganderätt och har ett principiellt (om än inte nödvändigtvis mätbart) för-
mögenhetsvärde. 
76 Jfr Alméns kritik, i Om auktion, Bd I s 24 f.
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närmaste innehållslösa. På så  vis  kunde kanske en del vara vunnet genom den 

nya systematiseringen eftersom denna lett till snävare, i många fall mer konkret, 

normformulering.77 

Vad  gäller  det  svenska  rättshandlingsbegreppet  anpassades  detta slutligt 

(eller  åtminstone  hittills)  till  den  nyare  systematiken  genom  att  det  genom 

avtalslagens införande begränsades till förmögenhetsrättens område.78 Möjligen 

hade man kunnat stanna vid detta – vad som  kan liknas vid en ganska snäv 

kvantitativ metod – säga att ”det gäller på förmögenhetsrättens område för att 

det är det tillämpningsområde som anges i lagen” och således hoppa över den 

ovanstående genomgången av systematikens historia. Det hade förstås varit sant 

och riktigt. Det hade dock inte varit hela sanningen, åtminstone inte som jag 

uppfattar den. 

Sanningen  är  istället  att  det  som  ur avtalslagen  kan  utläsas  om  rätts-

handlingar, ger uttryck för – och därmed är utslag av – allmänna förmögenhets-

rättsliga  grundsatser.  Det  kan  alltså  hävdas  att  kausaliteten,  sett  ur  ett  rätts-

genetiskt perspektiv med en historisk metod,  därmed är den omvända. Det rör 

sig inte om allmänt förmögenhetsrättsliga principer för att detta står uttryckt i 

avtalslagen och dennas motiv, utan att det står uttryckt i avtalslagen och dennas 

motiv för att det rör sig om allmänt förmögenhetsrättsliga grundsatser.79 

Ur ett praktiskt perspektiv är det förstås avsevärt mycket enklare att hävda 

att det rör sig om allmänna principer, just  för att det står i avtalslagen. Det är 

lättare att hävda, och det är lättare att tro på. Väl är det, eftersom det ju faktiskt 

är sant (i betydelsen att det är ett korrekt uttryck för  de lege lata). Att påstå 

77 Det är ju t ex mer precist att t ex tala anbud (som avtalslagen), än om viljeförklaring. Nu kan detta i 
och för sig leda till det motsatta problemet, med stora oreglerade områden till följd av alltför kasuistiskt  
formulerade regler. Detta är ett typiskt svenskt problem, som går långt tillbaka.  Enligt 1734 års lag – 
som var den gällande lagstiftning som fanns att tillgå fram till avtalslagens tillkomst – fanns det t ex inga 
regler om avtals ingående i vid mening, det som fanns var HB 1:1 och 1:2 om köpeavtal, jfr Adlercreutz 
– Avtalsrättens framväxt i Högsta domstolens praxis, i Högsta domsmakten i Sverige under 200 år (cit: 
Adlercreutz, HD 200 år), s  5 och 23. Problemet löses normalt genom att tillgripa  allmänna principer 
eller analogier, t ex genom att säga att anbud är en viljeförklaring och att det vid andra viljeförklaringar 
kan analogiseras till anbudsregler. 
78 Det kan  påminnas om vad som ovan sagts om att  det huvudsakliga syftet med avtalslagen var att 
fastslå vad som redan tidigare kunde anses ha varit gällande rätt (kodifiering), Almén & Eklund, s 9. Jfr  
om rättsläget innan avtalslagen de källor som anges i not 100 nedan. 
79 Jfr härtill avsnitt 1.4.1. Jfr även, specifikt angående frågan om anbuds bindande verkan, Förslag s 162 
nedersta stycket: ”vad de skandinaviska länder beträffar, lider det icke något tvivel, att enligt dansk-
norsk rätt anbud äro bindande och oåterkalleliga redan innan de accepterats.”
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något  annat  vore  ohederligt.  Vad  jag  vill  ha  sagt  är  bara  att  avtalslagen 

kodifierade en redan gällande ordning.80 Men det gjordes bara på ett begränsat 

område,  förmögenhetsrätten.  Mitt  ställningstagande  betyder  heller  inte  så 

mycket för förmögenhetsrätten, eftersom resultatet är detsamma: rättshandlings-

reglerna är uttryck för allmänna principer. Däremot kan det tänkas få effekter, 

som egentligen bygger på – eller åtminstone borde bygga på – något annat än 

analogier, utanför förmögenhetsrättens område. 

Men nu får det räcka med det systematiska perspektivet en stund. Istället 

blir  det  lite  terminologisk  historia  och  löftesteorins  funktionella  motiv  som 

bjuds. Eller annorlunda uttryckt: And now, something completely different!

2.2.3 Rättshandling och viljeförklaring – terminologisk historia och tidiga 
funktionella motiv

Historien81 bakom termen och därmed begreppet rättshandling är som ovan, om 

än endast i förbigående, nämnts förhållandevis kort. Det låter sig nämligen sägas 

att rättshandlingsbegreppets historia går hand i hand med löftesteorins (det vill 

säga  teorin om löftens bindande verkan) dito, i de kontinentaleuropeiska rätts-

ordningarna och, förstås, särskilt den tyska.

Under  tiden  innan  löftesteorins  inträde  hade  kontraktsteorin  (teorin  om 

bundenhet först genom accept) sina glansdagar.82 Dessa sträckte sig från den 

romerska rättens dagar fram till artonhundratalet, och under denna tid var alltså 

ett löfte (motsvarande anbud) inget som ensamt ledde till rättslig bundenhet för 

löftesgivaren. Därtill krävdes att en löftesmottagare antog (accepterade) löftet.83 

80 Jfr  not 78 ovan.  Jfr dock Lehrbergs yttrande: ”I stora delar har [avtalslagen] mer karaktären av en 
kodifikation som tar upp sådana frågor som uppkommit i rättspraxis och fastställer, ibland med viss 
modifikation,  prejudikatinstansernas  lösningar.  Att  påstå  att  avtalslagen  endast  skulle  utgöra  en  
kodifikation  av  redan  gällande  principer  och  att  den  skulle  skulle  sakna  en  genomtänkt  teoretisk  
grundstruktur vore emellertid att går alldeles för långt. [min kurs]”, på hemsidan www.avtalslagen.com 
(startsidan, besökt 2013-01-14). 
81 Det följande är bitvis en grov förenkling, med åtföljande risk för kontrovers. Rättfärdigandet för detta  
är dels att det håller ner längden (som annars riskerar bli väl tilltagen), dels att syftet väsentligen är ge en  
påtagligt övergripande bild av utvecklingen (dynamik/process och kanske även en progression), snarare 
än om det var en romare, fransman, german eller nordbo som sa något och i så fall vilket år han gjorde 
det.  Den som söker en fullständigare version rekommenderas i allmänhet Björnes fyrbandsepos Den 
nordiska rättsvetenskapens historia, till denna del ssk Del III, 1871-1910, ssk s 336 ff och 358 ff.
82 Se om debatten mellan avtals- och löftesteorins företrädare Björne, Del III, s 358 ff.
83 Principen kan spåras till romersk rätt.  I klassisk romersk rätt fanns fyra olika avtalsformer: verbal-, 
literal-, real- och konsensualavtal. Skillnaderna mellan dem bestod delvis i  olika sätt att få till stånd 
bundenhet. För kontinental avtalsrätt kan konsensualavtalet sägas vara den historiska grunden. Där upp-
stod bundenhet genom consensus (likalydande viljor). Vad jag kan förstå är Adlercreutz framställning (i 
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Annorlunda  uttryckt  var  anbudsåterkallelse  möjligt och  det  var  alltså  först 

genom  consensus som någon  bundenhet  för  endera  sidan  uppstod,84 det  var 

denna  consensus  som  lade  grund  för  obligatio.85 Med  en  kontraktsteoretisk 

dogm  var  alltså  de  löften  vi  numer  kallar  viljeförklaringar  helt  enkelt  inte 

intressanta,  eftersom  de  inte  hade  samma  bindande  verkan.86 Den  rättsliga 

handlingen bestod inte av ett löfte, utan av två separata sådana, som ingick som 

icke-självständiga  moment  i  ett  rättsärende  (termen  används  synonymt  med 

ömsesidig rättshandling i avtalslagens förarbeten).87

Allt eftersom tiden gick försågs dock kontraktsprincipen med fler och fler 

undantag,  betingade av hänsyn till  det  praktiska affärslivet  och omsättnings-

intresset, framförallt vid avtalsslut mellan frånvarande parter (inter absentes).88 

Adlercreutz, HD 200 år, s 1-131, på s 6 f) av ”romersk avtalsrätt” missvisande eftersom den bygger på 
en alltför grov förenkling där begrepp blandas ihop och en tusenårig utveckling behandlas som om allt  
förelåg vid samma tidpunkt och som att  begreppen under hela tiden hade exakt  samma inneåll  och 
innebörd.  Problemen  med  Adlercreutz  framställning  kan  nog  dock,  snarare  än  till  författaren  själv, 
härledas till den källa som används, för i allt väsentligt är det  en sådan (Sohm, R, Institutionen. Ein 
Lehrbuch  der  Geschichte  und  des  Systems  der  Römichens  privatrechts  [ungefär:  En  lärobok  om 
historien och systemet i romersk privaträtt], 10 uppl 1901). Denna källas karaktär kan nog i sin tur här-
ledas till den målsättningen arbetet, åtminstone i de nio första uppl hade, vilket var att för gällande (fram 
till BGB) tysk gemeines recht formulera ändamålsenliga lösningar, snarare än att framställa romersk rätt 
på ett historiskt rättvisande sätt. Min uppfattning är att det inte går att tala om en kedja av consensus – 
nexus eller vinculum iuris (en rättens knut eller boja) – obligatio (förpliktelse) – causa (rättsgrund) där 
varje länk leder till nästa och att  alla måste uppfyllas för att  någon ska kunna vinna framgång med en 
actio  (talan). Istället är detta sinsemellan olika krav, vilka fyllt väsentligen olika funktioner och dess-
utom delvis gällt under olika tider. Att tala om en romersk avtalsrätt är ungefär detsamma som att tala 
om en europeisk avtalsrätt under 2000-talet (jfr på det senare temat, Samuelssons iakttagelser i Avtals-
tolkning  EU I, kap 1 och 2). Den intresserade hänvisas till Zimmermann – The Law of obligations : 
Roman foundations of the Civilian Tradition (cit: Zimmermann, Roman foundations), s 544 ff.
84 Kontraktsprincipen, som ibland beskrivits som ett otyg, gäller fortfarande i anglo-amerikansk rätt, se 
Zweigert & Kötz, s 357 och 362 under V. Jfr även s 358 f om den tidpunkt då en accept får verkan ('the  
mailbox theory', eller brevlåderegeln som tidpunkt för avtals uppkomst). Kontraktsprincipen är också 
huvudregel enligt CISG art 16 (1), vilket  med stor sannolikhet  är en av anledningarna till att Sverige 
(trots de talrika undantagen i 16(2)) ej ratificerat CISG:s andra avdelning som handlar om avtals in-
gående, jfr Ramberg & Herre – Köplagen (cit: Ramberg & Herre), s 107 ff. Jfr not 231 och 232 nedan.
85 Jfr definitionen: ”Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei  
secundum nostrae civitatis iura [ung: Obligatio är en rättens boja som får oss att såsom av nödvändighet 
uppfylla  något enligt  vår  stads lag].”,  även om obligatio  enligt klassisk romerskrättslig  terminologi 
kunde åsyfta såväl gäldenärens skyldigheter som borgenärens rättigheter, cit efter Zimmermann, Roman 
foundations, s  1, som hänv v till bl a Justinian (483-565 e kr), Institutes III, 13. 
86 Arnholm, Rettshandelsteorien, s 368-431, på s 369 f. Jfr Stang, Innledning, s 225 f, som på s 226 drar 
en  parallell  till  den  i  ovanstående  fotnot  nämnda  engelska  ordningen,  och  använder  denna  som 
motivering till engelsk rätts avsaknad av något mot rättshandlingsbegreppet svarande institut. Jfr även 
Zimmermann, Roman foundations, s 554 ff, om likheterna mellan consideration-läran i engelsk rätt och 
causa-läran i romersk, där de båda åtminstone ursprungligen fyllde samma syfte och funktion, som ett 
slags test av en löftesgivares seriositet,  och bygger alltså på ungefär följande tanke: ”Vem lovar något 
utan ersättning?” (se ssk a a s 555). Jfr även Ramberg & Herre, s 107 f. 
87 Se t ex Förslag, s 232.
88 Se till det följande Almén & Eklund, s 8-15 och ssk s 11 ff. Där framställningen bygger på Förslag, s 
162-164, vilken i sin tur tycks mig bygga på Almén, Om Auktion, Bd II s 214 ff. 
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Särskilt märks här att det förhållandet att en anbudsgivare i ett anbud utsatt viss 

tid för svar,  en acceptfrist, kunde förenas med en fiktion om att anbudstagaren 

genom underlåtenhet att avböja en sådan utfästelse, som acceptfristen innebar, 

måste  anses  ha  accepterat  ett  löfte om  utfästelsen.  Därigenom  ansågs  ett 

konsensualavtal som enbart syftade till att binda anbudstagaren vid sitt anbud 

ingånget. Därtill kan och bör noteras läran om att en anbudsgivare som återtog  

sitt anbud kunde bli skyldig att ersätta motpartens negativa (kontrakts)intresse. 

Detta  ”negativa” intresse  kunde inbegripa ersättning för  så kallade uteblivna 

affärsmöjligheter,  det vill säga att en anbudstagare underlåtit att anta ett annat, 

kanske lika fördelaktigt  anbud.  Genom detta kunde ersättningen bli  lika stor 

som  en  ersättning  för  positivt intresse.89 Vidare  skapades  ett  behov  av  att 

laborera med olika villkor. Till exempel kunde ett köpeavtal i och för sig ingås 

mellan två parter, men avtalets definitiva rättsverkningar kunde villkoras av att 

köparen  inom en  angiven  frist  meddelade  säljaren  att  han  ville  stå  fast  vid 

avtalet (ett suspensivt, tidsbestämt potestativt villkor).90

Istället för att söka komma till rätta med en sådan olämplig regels oönskade 

konsekvenser i det praktiska rättslivet genom att tillgripa uppenbara fiktioner, 

mer eller mindre suspekta91 villkor eller underliga ersättningsoperationer kunde 

det tyckas vara på sin plats att ändra regeln. 

Till slut blev också huvudregeln den omvända, det vill säga att redan ett 

löfte band dess avgivare. I Sverige skedde detta 1915 slutligt genom avtalslagen 

1 § 1 st, och i Tyskland 1900 slutligt genom Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 

145, men nu går jag händelserna i förväg, och rötterna fanns där långt tidigare.92

89 Almén & Eklund, s 12 f (och Almén, Om Auktion, Bd s 214 ff). Jfr om fransk rätt, vartill Almén & 
Eklund, etc, bl a hänvisar, Zweigert & Kötz, s 359 ff, och märk då särskilt att den rättsliga grunden för 
ersättningen är tämligen omtvistad. Jfr även angående undantagen de källor som anges i not  100. Se 
även Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 57-58. 
90 Trygger,  Om fullmakt, s 123, m v hänv till Windscheids pandektlärobok  (Lehrbuch der Pandekten-
rechts, 3 uppl, 1873), band I, s 265-270. Potestativa kontraktsvillkor är sådana villkor där ena parten helt 
kontrollerar om de uppfylls.
91 Verkan av ett sådant villkor i sakrättsliga konfliktsituationer torde kunna bli föremål för diskussion.
92 Hänvisning kan göras till Nordling, 1891, s 203 ff, särsk s 205 (”[anbudsgivaren] kan ej omedelbart 
återkalla anbudet, då han lemnat betänketid”), samt  s 206 ff och ssk s 207, där det vid anbud mellan 
frånvarande sägs att anbudsgivaren i princip har återkallelsemöjlighet, men att en återkallelse endast är 
giltig om denna framkommer innan eller samtidigt som anbudet.  Almén, Om auktion sympatiserar, (Bd 
II  s  216,  i  anslutning  till  not  5)  och  utvecklar  på  s  215  f  sin  syn  på  det  nordiska  rättsläget,  där 
Schrevelius verkar ha varit först (1844) med att lansera idén om en anbudsgivares bundenhet vid sitt 
anbud, Almén, Om auktion, Bd II s 216 m hänv t Schrevelius – Lärobok i Sveriges nu gällande civilrätt, 
Bd II, s 389.
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I och med denna löftesteorins framväxt under tidigt artonhundratal skiftade 

rättsvetenskapen fokus från ett genom (”)samstämmighet(”) slutet avtal till de 

två  handlingarna  som  låg  till  grund  för  avtalet,  det  vill  säga till  vilje-

förklaringarna (tyska Willenserklärung) och de rättshandlingar (Rechtsgeschäft) 

dessa representerade i sig.93 

Termen viljeförklaring är något äldre än rättshandling, och användes redan 

av naturrättens författare (1600–1700-tal), vilket kanske är naturligt med tanke 

på  att  det  var  de  som först  introducerade  tanken att  avtalets  bindande  kraft 

kommer av den mänskliga viljan (viljedoktrinen), och att det alltså var överens-

stämmande viljor som gav upphov till förpliktelserna.94 Rättshandlingsbegreppet 

som grund för förpliktelser i någon modern bemärkelse utvecklades dock, som 

nämnts, först av de tyska pandektisterna under artonhundratalet.95 

Det är från dessa rättshandlingstermens gång fortsatte in i Norden, och det, 

som också nämnts, långt innan avtalslagen antogs. Första gången termen verkar 

ha  blivit  använd  i  nordisk  doktrin  är  hos  Krieger  1850.96 Terminologins  ut-

bredning  synes ha gått via Danmark och möjligen även Norge in i Sverige.97 

Danska och norska uppfattningar har påverkat svensk rättsbildning inte minst 

genom det omfattande nordiska lagstiftningssamarbetet inom civilrätten, särskilt 

93 Se översiktligt  om den tyska rättsutvecklingen,  Almén,  s  213 f  och jfr  om Alméns källhantering 
Sundell, s 241 f. Se även Stang, Innledning, s 225, och Björne, Del III, s 358 ff. Här börjar en knölighet, 
som behandlas närmare nedan (se avsn  2.3.1), skymta: Rättshandlings- och viljeförklaringsbegreppen 
påstådda synonymitet. Redan Savigny använde begreppen som synonymer, och det kan alltså sägas att 
detta missförhållande har 'anor', jfr Arnholm, Rettshandelsteorien, s 370, som inte hänvisar till primär-
källan, men det bör vara Savignys skrift System des heutigen römischen Rechts bd III (1840) som avses. 
Jfr även Adlercreutz, HD 200 år, s 10 not 1, där hänvisning görs till Savignys efterföljare Windscheids 
lärobok i pandekträtt, Bd I, s 266, och dennas definition av rättshandlingsbegreppet som är påtagligt lik 
den som senare togs in i AvtL-motiven (”Rechtsgeschäft ist eine auf Hervorbringung einer rechtlichen 
Wirkung gerichtete Privatwillenserklärung” [ung:  Rättshandling är en på frambringandet av en rättslig 
verkan riktad privatviljeförklaring, min övers], här citerat efter  Almén, Om auktion, Bd II s 106 not 2). 
94 Stang, Innledning, s 225 not 54, jfr Adlercreutz, HD 200 år, s 8 och densamme, Avtalsrätt I, s 37 f. I 
den senare framställningen uttrycker sig Adlercreutz något försiktigare, och kallar det för en ”närmast 
[min kurs] naturrättslig uppfattning”. Consensus i historisk mening har därmed inte nödvändigtvis något 
med vilja att göra (om man bara går tillräckligt långt bak i tiden). 
95 Arnholm framhåller att termen redan tidigare fanns i andra former, bland annat actus iuridicus (som 
väl får översättas med rättsliga handlingar, gärningar eller akter) som av Nettelblad 1781 översattes till 
rechtliches  geschäft.  Att  den senare terminologin (som bl  a  återfinns hos Hugo 1805) endast  är  en  
förkortning av detta är tydligt,  i definitionsledet synes dock terminologin ha varit tämligen svävande 
innan pandektisternas behandling. Se Arnholm, Rettshandelsteorien, s 369 f (m v hänv till tyska källor).
96 Jfr Stang – Innledning, s 225 och Arnholm,  Rettshandelsteorien, s 225, båda m hänv till Krieger – 
Grundlag for forelæsninger over den danske Privatrets almindelige deel, s 445-451.
97 Se närmare om begreppets väg in i Norden och särskilt Norge Arnholm, Rettshandelsteorien, s 373 ff.
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på förmögenhetsrättens område, under sent artonhundra- till tidigt nittonhundra-

tal.98 Såväl avtalslagen som 1905 års köplag är resultat av detta samarbete.

På  grund  av  rättshandlingsbegreppets  färdväg,  och  det  nära  sambandet 

mellan här aktuell svensk och norsk lagstiftning kan det kännas lite besvärande 

att  rättshandlingsbegreppet,  för  norsk  rätts  del,  har  påståtts  vara  ”glidd  in, 

tilfeldig og ureflektert”.99 Jag kan tyvärr inte se att det skulle ligga annorlunda 

till vad svensk rätt anbelangar. Här har Nordling, Trygger och Almén varit några 

av de drivande krafterna bakom begreppsimporten, och hur begreppsbildningen 

utvecklades under sent artonhundratal.100 Importen verkar inte särdeles överlagd, 

det synes inte otänkbart att den motiverats av tyskt inflytande snarare än av ett 

faktiskt behov eller av begreppens allmänna lämplighet. Särskilt påfallande blir 

detta sett till definitionselementets ursprungliga karghet.101 

För min del tror jag att begreppens oreflekterade glidning in i nordisk rätt är 

ett resultat av de förutsättningar under vilka rättsvetenskap bedrevs på den tiden. 

Det ställdes inte samma krav på kritisk självrannsakan, begreppsprecision och 

98 Se översiktligt om detta arbete Knutsson, Minnesskrift till Almén, s 7-15.
99 Arnholm, Rettshandelsteorien, s 376.
100 Det  är  åtminstone det  intryck jag får  av Nordling, 1891, Trygger,  Om fullmakt  och Almén,  Om 
auktion. Särskilt kan noteras: (1) Att Nordling använde rättshandlingsbegreppet, även om det preciseras 
snävare än hos senare författare genom att det endast avsåg vissa av de typer av sådana rättsfakta vilka 
”utgöra stödjepunkter för rättsbestämningen”, och att han, snarare än om rättshandlingar, i allmänhet 
talar om vissa typer av aflåtelse-, och upplåtelsehandlingar mm (Nordling,  1891, s 130 ff), vilka dock 
möjligen kan förstås utgöra särskilda typer av rättshandlingar (Trygger synes tolka Nordling så, jfr strax 
nedan).  (2) Att Trygger synes mig ha varit en drivande kraft,  i Sverige, bakom att idén om avtal som 
bestående av  två  rättshandlingar (Trygger,  Om fullmakt, s 13 not 1 och s 123), och alltså inte av  en 
sådan (vilket var den härskande uppfattning enl tysk rätt vid denna tid) fick genomslag i svensk rätt. En 
idé vilken Almén senare ”hakat på” (Om auktion, Bd II s 99). Idén i sig verkar dock vara äldre; Trygger 
återför den på Nordling, med orden att den ”genomsyrar framställningen”, se Trygger, Om fullmakt,  s 
123 not 1 med hänv till Nordling – anteckningar efter Prof Nordlings föreläsningar i svensk civilrätt, 
1882 (notera tidigare uppl än den jag hänv till), s 140 ff. (3) Vad Almén framhåller för argument till stöd 
för det önskvärda i att anbud bör vara bindande och oåterkalleliga (Bd II s 213-215), som i majoriteten 
av argumenten överensstämmer med vad som sägs i avtalslagens motiv (jfr Förslag, s 161-165 och ssk s 
162 t o m översta stycket s 164), se angående argumenten ovan under avsn 2.1.  Nordling hade dock 
redan tidigare argumenterat för att löftet skulle vara bindande,  och detta på ett snarlikt sätt,  se härom 
Björne, Del III, s 360 f.  Se till det sagda även Sundell, s 238-242 (Almén) och jfr s 182 ff (Trygger), 
samt Åhman, Behörighet, s 316 n 71 (Trygger).
101 Jfr i ovanstående not vid (1) samt hur Nordling, 1891, s 130 bestämmer rättshandlingar som ”[…] av 
en mänsklig impuls bestämd tilldragelse”. Kopplingen till viljeförklaringar är i och för sig rätt tydlig,  
men längre än så kommer man inte. 
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omprövning.102 Därmed kunde det mycket väl hända att saker bara gled in, även 

när det rörde sig om principiellt viktiga frågeställningar. 

Rättsvetenskap,  åtminstone  civilrättslig  sådan,  är  nog än  idag  en  ganska 

långsam vetenskap.103 Den ena sidan av detta mynt är att det tar tid innan om-

välvande saker (som paradigmskiften) sker, och det gäller kanske särskilt när det 

kommer  till  att  få  genomslag  för  nya  idéer.  Det  enda  sättet  att  någorlunda 

garantera genomslag är att genomföra idéerna i lagstiftning. Den andra sidan är 

att  en  framförd  uppfattning,  trots  betänkligheter,  kan  tillåtas  leva  okritiserad 

under  ganska  lång tid.  Under en sådan tid kan hela kullar nya jurister hinna 

utbildas, och under sin utbildning ta till sig de betänkliga uppfattningarna om 

rättens beskaffenhet,104 varigenom de får fäste i  det  praktiska rättslivet  och i 

juristernas rättsuppfattning.

Om denna rättens tröghet är sann idag var den  det  desto mer  under sent 

artonhundra- och tidigt nittonhundratal, inte minst på grund av de långsammare 

kommunikationerna  och att  det  var  avsevärt  färre  som  sysselsatte  sig  med 

rättsvetenskap.

Hursomhelst.  Alldeles  oavsett  hur  det  kommer  sig  att  de  gjorde  det  så 

stövlade begreppen alltså in i  Norden för att stanna någon gång under  arton-

hundratalets andra hälft. Begreppsdiskussionen, den om lämpligheten och den 

närmare innebörden av begreppen kom först långt senare.105 Sådana diskussioner 

har i hög grad kommit att kretsa kring vad som egentligen ska förstås som en 

102 Dessa och de följande ganska svepande uttalandena får nog tas för vad de är, svepande, och det sagda 
riskerar låta mer dystopiskt än vad jag egentligen uppfattar det som. Det här är väl lite som att svära i  
kyrkan, men ett talande tecken ang dåtiden kan vara Tryggers avhandling, som trots en bitvis inte helt  
hederlig  källhantering  blev  såväl  godkänd  som hyllad.  Att  han  senare  blev  en  ganska  inflytelserik 
professor ger möjligen även det vatten på kvarnen. Jfr Sundell, s 182 ff, ssk s 188-192 (källhanteringen)  
och s 180 (professuren och inflytandet).
103 Även om HD:s praxis på vissa områden har tuffat på i fullkomligt förbluffande takt på senare år, inte 
minst som ett resultat av ett flertal justitieråds stora benägenhet att tillägga saker (för egen del).
104 Jag har inte plats att här utveckla resonemangen, varför jag låter bli att presentera exempel. Risken är  
alltför påtaglig att det bara skulle framstå som onyanserat surt muttrande.
105 Jfr Arnholm,  Rettshandelsteorien, s 376, och notera att en av artikelns huvudpoänger är att  rätts-
handlingsbegreppet borde ersättas med ”det dispositive utsagn”. 
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rättsligt relevant vilja,106 och hur förklaringsbegreppet ska byggas. Det berör jag 

vidare nedan.     

2.2.4  Den terminologiska utgångspunkten för obligationsrättskommitténs 
arbete med avtalslagen; slutsatser

Jag kan inte se att obligationsrättskommittén hade att utgå ifrån att begreppet 

viljeförklaring var definitivt bestämt. Det saknas stöd för det i källorna och hade 

det funnits en definitiv bestämning av viljeförklaringsbegreppet får det väl antas 

att  kommittén  hade  tagit  in  en  definition,  eller  åtminstone  en  rättvisande 

beskrivning, i förarbetena.

Hur de faktiskt  tänkte i  frågan om vad som är en viljeförklaring vet  jag 

förstås inte. Tillåter jag mig att spekulera gissar jag att de utgick ifrån att vilje-

förklaringsbegreppet var tillräckligt klart för att kunna användas i det praktiska 

rättslivet  även utan en definition, det  får  antas att  kommittén hade en sådan 

ansvarskänsla att de inte bara slängde ur sig illa fungerande verktyg. 

Den antagna  uppfattningen kan dock  inte  rimligen byggt  på  någon upp-

fattning om ett enigt och entydigt innehåll i rättskällorna. Istället var det nog så 

att innebörden antogs vara en elefant; även om  det  inte  gick att  definiera en 

sådan tillfredsställande, visste nog alla vad en viljeförklaring var när de såg en. 

Om inte annat så för att det var lite så de jobbade på den tiden.107 

2.2.5 Avsnittets rättfärdigande, sammanfattning därav och en tentativ tes

Poängen med att återge det ovanstående är att måla en bakgrund, mot vilken det 

moderna rättshandlingsbegreppet som jag uppfattar det kan presenteras. Jag är 

nämligen övertygad om att en sådan bakgrund har skäl för sig, genom att den 

kan grundlägga en – i  förekommande fall  ny – förståelse  av begreppen och 

särskilt dessas omfattning (denotation) och innebörd (konnotation). 

106 Det har varit en mycket livlig diskussion, även internationellt sett, som förts i nära anslutning till den  
så kallade rättighetsdebatten. För svensk rätts del kan primärt hänvisas till Rätten och viljan, två upp-
satser av Axel Hägerström, åter utgivna av Olivecrona (1961). Jfr även Karlgrens anmärkningar och in-
vändningar i Avtalsrättsliga spörsmål, s 179 ff. Ang rättighetsdebatten kan hänv t Samuelsson – Tolkning 
och utfyllning : undersökningar kring ett förmögenhetsrättsteoretiskt tema  (cit: Samuelsson, Tolkning 
och utfyllning), kap 7. Framställningen har – även i en i övrigt mycket kritisk recension – beskrivits med 
orden: ”Det finns, som jag ser det, ingen bättre översikt med samma djup av exempelvis rättighets-
debatten [...]”, Wennström – Anmälan av tolkning och utfyllning, JT 2008/09 s 696-698, på s 697. 
107 Svepande, som sagt.
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Detta avsnitt har kortfattat redogjort för rättshandlings- och viljeförklarings-

begreppens  historia  och  nutida  förmögenhetsrättslig  systematik  i  historisk 

belysning.  Syftet  med detta  har  delvis  varit  att  ur ett  systematiskt  och rätts-

genetiskt perspektiv förklara hur det kommer sig att (vilket inte nödvändigtvis 

behöver läsas som ”varför”) rättshandlingar och viljeförklaringar – vilka riskerar 

att kunna  uppfattas  som  rent  avtalsrättsliga  institut  –  är  tillämpbara  på  ett 

väsentligt vidare område än bara avtalsrätten. Det har därvid funnits vara fallet 

att orsaken är att begreppen härrör från en i hög grad överspelad systematisering 

av det rättsliga materialet. Den andra delen av syftet har varit att påvisa att det 

redan från början fanns oklarheter i begreppens innebörder och omfattning. 

Det är inte otänkbart att detta kan få konsekvenser för hur begreppen upp-

fattas och används i samtida svensk rätt.

2.3 Begreppsprecisering; rättshandling och viljeförklaring

Som läsaren noterat  är  det  två  olika  begrepp som behandlas,  rättshandlings-

begreppet och viljeförklaringsbegreppet. I detta avsnitt söker jag börja bena ut 

begreppen och därvid undersöka vilka termer som egentligen bör avse vad. Här 

gäller det att hålla tungan rätt i mun, för just rättshandlings- och viljeförklarings-

begreppen har vållat  stora svårigheter  såväl i  litteraturen som i  lagstiftnings-

arbetet. 

Den första olägenheten som stöts på är att båda termerna rent språkligt har 

dubbla innebörder. Viljeförklaring kan dels beteckna själva den kommunikativa 

gärningen, förklarandet (declarare), dels kan ordet beteckna det uttryckta inne-

hållet, eller vanligen uttrycksmedlet (declaratum), t ex ett skuldebrev.108 

Detsamma  gäller  för  rättshandlingstermen,  som  kan  beteckna  såväl  ett 

uttrycksmedel som den gärning varigenom uttrycksmedlet frambringas, själva 

rättshandlandet. Orsaken till detta är förstås att den senare delen av de samman-

satta  orden,  -förklaring  respektive  -handling,  är  tvetydiga.  Dessa  dubbel-

tydigheter  är  dock inte  särskilt  stora  problem,  eftersom det normalt  sett  bör 

108 Jfr Stang, Innledning, s 209, not 4. 
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framgå  ganska omedelbart av sammanhanget om det är gärningen eller inne-

hållet som avses.109 

Dessa  rent  språkliga  komplikationer är  dock  inte  det centrala,  eftersom 

begreppen är  facktermer. De är juridiska konstuttryck som utöver en given plats 

i systemet också har en juridisk-teknisk funktion. Deras innebörd enligt allmänt 

språkbruk är därmed stricto sensu inte intressant.110 Istället är det den innebörd 

begreppen har i deras tekniska mening som här förtjänar vårt intresse.111 

2.3.1 Är rättshandling och viljeförklaring synonymer?

Som väl är läsaren bekant vid det här laget definieras rättshandlingsbegreppet i 

avtalslagens förarbeten genom en hänvisning till viljeförklaringsbegreppet. Av 

allt  att  döma  står  alltså  de  båda  begreppen  i  terminologiskt,  och  därmed 

instituten  i  juridisk-tekniskt,  beroendeförhållande  till  varandra.112 Om  nu  en 

rättshandling  är en  viljeförklaring  med visst  syfte,  innebär  detta  att  utan  en 

sådan viljeförklaring finns ingen rättshandling  (givet att definitionen utesluter 

alla andra möjligheter). Är en viljeförklaring ingen rättshandling kan inte heller 

de med viljeförklaringen avsedda verkningar uppnås.113 Rättssatsens114 logiska 

utformning skulle alltså kunna se ut:

109 Värre  kan  tyckas att  det  är  för  norrmännen,  som till  följd  av  att  deras  rettshandling  redan  var 
”upptaget” som beteckning för vissa processuella skrifter använder sig av rettshandel,  som språkligt 
dessutom är en snävare term än -handling. Trrist. 
110 Utöver möjligen ur transparenssynpunkt, vilket kan verka för förutsebarhet och rättssäkerhet, som en 
del av ett demokratiskt statsskick. Det kan ju t ex anses olämpligt att benämna att någon dräper någon 
annan ”brandbil” eller ”kalops” (eller för den delen fullgörelserättshandling), även om jurister vet vad 
som avses...
111 Jfr, Kallenberg, Svensk civilprocessrätt, I:3, 1922, s 547 not 6 och 627, som säger att begreppet rätts-
handling genom avtalslagen ”erhållit egenskapen av teknisk term med viss bestämd innebörd.” 
112 Den följande logiska utvärderingen utgår ifrån  en selektiv källhantering, bygger på premissen att 
viljeförklaring är ett fullständigt odefinierat  begrepp (vilket det  inte är,  de lege lata,  jfr nedan),  och 
kretsar kring enbart de institutionella fakta som ges i motiven. Det innebär att den logiska operationen 
inte är rättsdogmatik i  egentlig mening. Syftet är heller inte att  utreda gällande rätt,  utan att  påvisa  
brister i den i motiven givna definitionens logiska konstruktion. 
113 Till  det  följande bör noteras  att  det  inte  nödvändigtvis  är  något  fel  på  rättssatsens  (jfr  not  114) 
utformning, dvs vilka rättsfakta som i kombination med vissa rättsregler medför vissa rättsföljder. Felet 
ligger istället i definitionen, och alltså i beskrivningen av reglernas tillämpningsområde.
114 Med rättssats menar jag: rättsfakta + rättsregel = rättsföljd. Det som illustreras är egentligen endast en 
del av rättssatsen, nämligen en viss del av reglernas utformning .
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Figuren kan läsas med om-så-satser. Första raden innebär alltså detsamma som, 

om: det finns en viljeförklaring, som utgör en rättshandling, så: leder det till 

rättsföljd, där ”Rättsföljd” är de rättsverkningar viljeförklaringen enligt sitt inne-

håll syftar till. 

Givet detta sticker det lite i ögonen när det, av Karlgren – som får anses 

vara en auktoritet på området –115 antyds att  rättshandling och viljeförklaring 

används som synonymer i de nämnda motiven.116 Om så är fallet är ju denna del 

av den givna definitionen utan varje värde.117 

Eftersom viljeförklaringsbegreppet  inte  definieras  i  förarbetena  (jfr  ovan 

under 2 in fine) är definitionen detsamma som att säga att X = Y, utan att ange Y. 

Definitionen  skjuter,  om  synonymitetspåståendet  är  riktigt,  alltså  först  fram 

problemet ett steg (genom hänvisningen till viljeförklaringar), sen kliver den – 

vi får anta oavsiktligen så – i något som liknar en cirkelargumentation tillbaks 

till  utgångspunkten  (genom att  termerna  har  samma innebörd),  och  har  inte 

definierat någonting alls. Definitionen verkar då, milt uttryckt, inget vidare bra.

Stämmer synonymitetspåståendet innebär det också att varje handling som 

befinns vara en viljeförklaring per automatik  är en rättshandling, och därmed 

principiellt sett har rättsverkningar, primärt i form av de åsyftade verkningarna. 

Men, är det då verkligen så att begreppen används som synonymer i för-

arbetena, har Karlgren alltså rätt i sitt påstående? 

Nja, det är nog inte helt säkert, men han har en poäng. Den relevanta texten 

i  avtalslagens  motiv,  som  inleder  avsnittet  om  ogiltighetsreglerna  i  tredje 

kapitlet, lyder:
115 Karlgren  blev  jur  dr  1930,  arbetade  som lärare  och  forskare  i  civilrätt  1930-1935 vid  juridiska 
fakulteten i Lund, var professor vid densamma 1936-1946 och Justitieråd i HD 1946-1963. Han skrev 
många domar, böcker och artiklar inom förmögenhetsrätt, inte minst om avtalsrättsliga ämnen, var fort-
satt  verksam efter  pension och avled  närmast ”med pennan i  handen”,  under författandet  av boken 
Obehörig vinst och värdeersättning, postumt utgiven efter bearbetning av Fritjof Lejman. 
116 Karlgren,  Studier,  s  61 f.  Det bör i  och för  sig noteras att  han skriver att  det  ”måhända” är  så.  
Schmidt, Fs Karlgren, s 293 f, fotnot 29 synes ha missat denna försynthet. Jfr även Ussing, Aftaler, s 4. 
117 Redan Savigny använde dock begreppen som synonymer så det kan sägas att detta missförhållande 
har 'anor'. Jfr Arnholm, Rettshandelsteorien, s 370, som dock inte hänvisar till primärkällan med mer än 
årtalet (det kan vara Savignys skrift System des heutigen römischen Rechts, Bd I-III, 1840, men jag har 
inte  kunnat  kontrollera  det).  Jfr  även  Adlercreutz,  HD 200 år, s  10  not  1,  där  hänvisning görs  till 
Windscheids lärobok i pandekträtt (Lehrbuch der Pandektenrechts, 3 uppl, 1873) och dennas definition 
av  rättshandlingsbegreppet  (”Rechtsgeschäft  ist  eine  auf  Hervorbringung einer  rechtlichen  Wirkung 
gerichtete Privatwillenserklärung” [Rättshandling är en på frambringandet av en rättslig verkan riktad 
privatviljeförklaring, min övers], citerat efter  Almén, Auktion, Bd II s 106 not 2), som är påtagligt lik 
den som senare togs in i AvtL-motiven. 
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”Att  i  lag  söka definiera  begreppet  rättshandling kan  naturligtvis  icke ifråga-
komma.  I förslaget användes uttrycket i så vid bemärkelse, att därunder inne-
fattas alla viljeförklaringar, vilka hava till syfte att att grundlägga, förändra eller  
upphäva ett rättsförhållande, som faller inom förmögenhetsrättens område. [...]

I fråga om förhållandet mellan begreppet avtal och begreppet rättshandling har 
rått  och  råder  ännu  mycken  oklarhet.  Av  ålder  har  man  plägat  skilja  mellan 
ensidiga  och  ömsesidiga  rättshandlingar  (rättsärenden)  och  betraktat  avtalet 
såsom det typiska exemplet på de senare. Av denna terminologi blir en följd, att  
de viljeförklaringar, varigenom ett avtal komma till stånd, nämligen anbudet och 
antagandet,  icke  kunna  betecknas  såsom  rättshandlingar  utan  endast  såsom  
delar eller moment av den ömsesidiga rättshandlingen, avtalet. 

[...] När däremot, [...] ett anbud från en frånvarande person är bindande […] 
synes det vara naturligare att uppfatta anbudet såsom en ensidig rättshandling [...]  
medförande förpliktelse för avgivaren under villkor, att antagande svar kommer 
honom till handa inom utsatt eller skälig tid. Vid ömsesidigt förpliktande avtal  
måste detta svar giva uttryck åt anbudstagarens vilja att fullgöra den betingade 
motprestationen,  och  svaret  innebär  alltså  även  det  en  förpliktande 
viljeförklaring.  Med  denna  uppfattning  blir  avtalet  i  själva  verket  icke  en  
rättshandling, utan två. Insikten härom bör emellertid icke utgöra något hinder  
att  i  överensstämmelse  med  gängse  språkbruk  tala  om  avtal  och  andra  
rättshandlingar.”118 (samtliga kurs är mina, förkortningspunkt utelämnad).

Vid noggrann läsning av  obligationsrättskommitténs  motiv  framgår  alltså  att 

begreppet rättshandling visserligen ska förstås så vidsträckt att det omfattar alla 

slags viljeförklaringar. Men, det kan också noteras att kommittén uttalar sig mer 

obestämt om den egentliga frågan,  om som rättshandling skall  betecknas (a) 

komplexet  av  rättsfakta  eller  (b)  den  viljeförklaring  som utgör  den enskilda 

komponenten.119 Avtalet  består  egentligen  av två  rättshandlingar,120 men man 

kan ändå tala om avtal och  andra  rättshandlingar vilket väl,  om det nu finns 

någon rim och reson, måste innebära att avtal är en rättshandling. 

Jag kan alltså inte se att det står i öppen dag att begreppen används som 

synonymer,  åtminstone inte i  den citerade passagen,  där  det  som kursiverats 

innan den första hakparentesen är vad som brukar citeras när rättshandling ska 

definieras.121 

Däremot finns det en del som talar för att begreppen inte bör användas som 

synonymer, av oss, här och nu. 

118 Förslag, s 232 f. 
119 Förslag, s 232, 1 st under rubriken 'om rättshandlingars ogiltighet'. Innefattas är ju inte detsamma som 
att det är (jfr skillnaden mellan denotation och konnotation). 
120 Jfr även not 134 nedan.
121 Jfr t ex Kallenberg, Civilprocessrätt, I:3, s 547 not 6 (men jfr a a s 627 och i not 46 ovan),  Karlgren, 
Studier, s 61 vid och i not 123. Jfr även Grönfors & Dotevall, s 198, Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 23 och  
Lehrberg, Grundelement, s 81 f.

43



Med begreppets rötter i färskt minne kan en jämförelse med tysk rätt göras. 

Där  används  Rechtsgeschäft som beteckning för  viljeförklaringen i  samband 

med de övriga omständigheter som krävs  för  att  medföra den avsedda rätts-

verkan, t ex överföring av pengar vid betalning, registrering av ett stiftat aktie-

bolag, eller för all del acceptantens viljeförklaring vid avtal (enligt tysk rätt är ju 

avtal  en  rättshandling,  som  består  av  två  viljeförklaringar),  och  alltså  mot-

svarande (a) ovan.122 

Enligt svensk rätt utgör betalning en rättshandling, så även överlämnande 

(tradition) av en sak till fullgörande av ett köpeavtal och överhuvud taget alla 

handlingar  som  sker  i  syfte  att  uppfylla  någon  den  handlande  åliggande 

förpliktelse  (fullgörelserättshandlingar).123 Det innebär  att  överlämnandet inte  

utgör  någon  rent  faktisk åtgärd,  handlande  eller  disposition,124 vilket är  av 

central betydelse för tillämpligheten av såväl avtalslagens ogiltighetsregler  i 3 

kap som konkurslagens återvinningsregel i 4 kap 5 §.125 Detta eftersom faktiska 

åtgärder eller  dispositioner faller utanför rättshandlingsbegreppets omfång, och 

kanske rent av kan beskrivas som motsatser till rättshandlingar.126

Tar vi kontantbetalning som exempel,  och börjar tassa utanför avtalslagens 

motiv, är det uppenbart att en sådan reellt sett är en faktiskt åtgärd, bestående i 

överlämnande av penningmedel (att överlämnandet kan ske på olika sätt saknar 

här betydelse). Det går i och för sig att förena denna uppfyllelsehandling med en 

viljeförklaring, genom att säga att den betalande genom att betala förklarar eller 

uttrycker sin vilja att fullgöra sin förpliktelse (betala).127 Motsvarande kan sägas 

om tradition av egendom, där traditionen i sig uttrycker viljan. 

122 Jfr Ussing, Aftaler, s 4.
123 Förslag, s 233.
124 Åtgärd, disposition och handlande används här som synonymer. 
125 Rättshandlingsrekvisitet i 4:5 KL innebär att faktiska dispositioner inte kan återvinnas, Lennander – 
Återvinning i  konkurs,  3  uppl  (cit:  Lennander,  Återvinning),  s  141 m v hänv.  Jfr  även  Lehrberg – 
Moderna betalningsformer, 3 uppl, s 15. 
126 Jfr även Lehrberg, Moderna betalningsformer, s 15 not 7: ”Distinktionen mellan rättshandlingar och 
'faktiska  åtgärder'  etc  är  av  avgörande  betydelse  för  handlingens  rättsverkningar  [förkortningspunkt 
utesluten].”
127 Vilket kan anknytas till samhälleliga kutymer, t ex med orden: ”Dylika handlingar utgör dock i regel 
genom en bred konsensus i  samhället etablerade former för att  uttrycka en vilja att  sluta avtal”.  Så 
Lehrberg – Anmälan av Kurt Grönfors, avtalsgrundande rättsfakta  (cit: Lehrberg, Anmälan  av Avtals-
grundande  rättsfakta), SvJT 1996 s 470.  Jfr även Samuelsson om hur DCFR kan komma att påverka 
svensk rätt, nu och i framtiden, Avtalstolkning EU I, s 983 (och missa inte noterna!). 
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Vi har alltså ett visst rättsfaktum, i form av omständigheten att något över-

lämnats, till vilket vissa rättsregler genom rättshandlingsbegreppet anknyter. Till 

detta  kan  även  mer  eller  mindre  fiktivt  knytas  en  påbyggnad i  form av  en  

viljeförklaring. 

Personligen har jag dock svårt att se det befogade i en sådan överbyggnad i detta 

sammanhang.  Överbyggnaden  kan  möjligen  användas  för  att  stödja  en  upp-

fattning om att rättshandling och viljeförklaring är synonymer, genom att de i så 

fall aktualiseras av samma omständigheter och aktualiserar samma verkan. För 

tillämpligheten av avtalslagen och konkurslagen – vilket  torde vara vad som 

lockar i sammanhanget – är dock eventuell synonymitet totalt irrelevant.128 

Ser vi alltså till rättsreglernas  nödvändiga koppling till realiteter i form av 

föreliggande  rättsfakta  synes  ett  påstående  om  begreppens  synonymitet  inte 

motiverat, eftersom det är svårt att finna några sakliga skäl för sådan.

Inte heller  sett  till  rättsföljderna av återvinning är  eventuell  synonymitet 

relevant. Det som återvinns är enligt lagtexten en rättshandling. Givet att syftet 

med återvinningsreglerna är att  i  konkursborgenärernas gemensamma intresse 

återställa det läge som förelåg innan den återvinningsbara rättshandlingen före-

128 Här är det ogiltighetsreglerna och återvinningsreglerna som åsyftas. Möjligen kan viljeförklarings-
principer (jfr  3.2 nedan)  användas  för att fastställa när en rättshandling är fullständig och får verkan 
(genom att den uppfyller ”rekvisiten” för en sådan, jfr 2.5 nedan). För ogiltighetsreglerna kan detta vara 
av vikt när det kommer till att fastställa om en tredje man var i god tro vid den för ogiltighet relevanta  
tidpunkten, och för återvinning vid beräkning av återvinningsfristen. Vanligen torde dock återvinning ta 
sikte på en rättshandling som ger en transaktion (en följd av rättshandlingar med visst sammanhang) 
sakrättsligt  skydd  (jfr  i  och  i  anslutning  till  not  130 nedan),  och  jag är  allt  annat  än  säker  på  att 
viljeförklaringsprinciperna behövs för att fastställa när en sådan företogs. Att de kan användas innebär ju 
inte att  de behövs, och, att  det  går  att ta ledning av viljeförklaringsprinciperna  vid tidsberäkningar 
innebär ju knappast att begreppen är eller behöver vara synonymer!

45

A B

Betalning / Tradition

     Rättsfakta: Överlämnande

(dogmatisk) påbyggnad / förklaringsmodell: 
Viljeförklaring

Rättsregel: Rättshandling



togs,129 tycks det mest ändamålsenliga vara att rättshandlingen i fråga anses vara 

det moment varigenom transaktionen i sig vinner sakrättsligt skydd, till exempel 

tradition.130 Utan ett sådant moment finns ju  inget behov av återvinning, efter-

som transaktionen ändå inte gäller mot tredje man, det vill säga mot borgenärs-

kollektivet. Fordrans obligationsrättsliga grund (t ex ett tidigare avtals giltighet 

och verkan) bör å andra sidan inte påverkas av återvinningen,131 eftersom det 

inte är läget innan den återvinningsbara transaktionen som då återställs. Poängen 

är  alltså  att,  även  här, kan  man  se  sig  om i  himlen  efter  någon  nytta  med 

eventuell synonymitet.

För framställningens fortgångs skull kan enkelt konstateras att  begreppen 

antingen är synonymer, eller så är  (eller bör) de inte  (behandlas som) det. Det 

tycks  kunna  göras  observationer  som  talar  i  endera  riktningen.  Personligen 

stannar jag för den föga tillfredsställande slutsatsen att begreppen rent faktiskt 

kan  användas som  synonymer i vissa fall, eftersom obligationsrättskommittén, 

som jag ser det, inte bemödade sig om att hålla tungan rätt i mun och lägga 

grund för en mer välbetänkt terminologi.132 

Rättshandlingsbegreppet  används  alltså  i åtminstone  tre  olika  betydelser, 

nämligen följande: 

1) Som synonym till (en) viljeförklaring.

2) Som ”den sammanfattning av de rättsfakta som tillkommit genom två 

eller flere viljeförklaringar och utgör grunden för parternas rättigheter 

och skyldigheter”,133 dvs  som synonym till  avtal,  vilket  innebär  att 

rättshandlingsbegreppet  i  detta  fall  innefattar  två viljeförklaringar 

(anbud och accept).134 

129 Se NJA 2001 s 805, på s 811, och jfr Lennander, Återvinning, s 327.
130 Jag utgår ifrån att domstolarna inte bör räkna fristen från en rättshandling för att sedan återvinna en 
annan. Jfr Welamsson – Konkurs, 10 uppl, s 82: ”Man torde kunna räkna med allmän princip, att åter-
vinningsfristen börjar  löpa från den  åtgärd  som grundar  sakrättsligt  skydd”,  och Lennander,  Åter-
vinning, s 75 ff m v hänv. Jfr även Lehrberg – Återvinningsreglerna och rättshandlingsbegreppet,  Fs 
Walin (cit: Lehrberg, Fs Walin), s 294 ff ssk s 298, men notera Lennanders kritik, Återvinning, s 76 not 
35.
131 Jfr ang den obligationsrättsliga grunden Lennander, Återvinning, s 327. 
132 Jag tycker egentligen inte att motiven ska/bör läsas som att de är synonymer, men uppenbarligen går 
det att läsa förarbetena på detta sätt, och redan det är olyckligt. 
133 Hakulinen, Obligationsrätt I : Allmänna läror, 1962 (cit: Hakulinen), s 96.
134 Förslag, s 233 första men. Tanken går, som så mycket annat i avtalslagsmotiven, tillbaks på Almén, se 
Om auktion, Bd II, s 106 not 2 (med vidare hänvisning till Trygger), där dock svårigheterna i att förklara 
hur  två  separata handlingar (anbud och accept) kan vara  en  rättshandling (avtal) framhålls. Jfr även 
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3) Därtill  används  det  som  beteckning  för  vad  som  i  realiteten  är 

faktiska åtgärder,  som dock kan förenas med en,  mer eller mindre 

fingerad, viljeförklaring och där ändamålsskäl talar starkt för att dessa 

åtgärder ska behandlas som rättshandlingar. 

Vid en  närmare  granskning kan alltså  konstateras  att  Karlgrens  antydan för-

modligen inte är helt korrekt.135 Detta att han ”måhända”136 förbisett någon del 

påverkar dock inte hans slutsats att definitionen är av föga värde. Ovanstående 

olika betydelser hos begreppet gör möjligen definitionen något fylligare.  Det 

egentliga problemet, att  vi inte  (utifrån de givna definitionerna)  vet vilka för-

klaringar om att någon vill något som kan medföra rättshandlingsverkningar, har 

vi dock fortfarande på halsen. 

Jag finner det svårt att stanna för någon annan slutsats än att rättshandlings-

begreppet bör definieras annorlunda än vad som skett genom avtalslagens för-

arbeten.

2.3.2 Definitionstyper och några typiska definitioner

Låt oss rikta blicken mot några andra klassiska definitioner. 

Arnholm har i sin analys av rättshandlingsbegreppet,137 vid granskning av ett 

stort antal definitioner av detsamma identifierat två alternativa huvudtyper av 

definitioner. Den första är sådana definitioner som tar sikte på en dispositions, 

vanligen en viljeförklarings, avsikt (hensiktskriteriet, nedan avsiktsdefinitioner), 

den andra  sådana som tar sikte på dess rättsverkningar (rettsvirkningskriteriet, 

nedan rättsverkningsdefinitioner).138

Definitionen  i  avtalslagens  motiv  är  ett  exempel  på  en  typisk  avsikts-

definition (viljeförklaringar vilka  hava till  syfte att...).  Den andra definitions-

typen är omhuldad i norsk rätt, kanske särskilt av Stang som definierar rätts-

handlingar som ”de private viljeserklæringer, til hvilke rettsordenen knytter den 

Stangs mycket kritiska inställning till att tala om avtalet som en (tosidig) rättshandling, Innledning, s  
221 f, där det sägs att denna terminologi reellt betecknar ett återfall i kontraktsteorin.
135 Jfr Hakulinen, s 96, Schmidt, Fs Karlgren, s 293 f not 29 och Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 25.
136 Jfr not 116 ovan.
137 Arnholm, Rettshandelsteorien, s 368-431.
138  Arnholm, Rettshandelsteorien, s 378, s 380 ff och s 384 ff. 

47



føljden at det erklæringen går ut på skal efterleves”.139 I realiteten förutsätter i 

och  för  sig  Stangs  definition,  liksom  den  svenska,  att  det  avgetts  en  vilje-

förklaring  med  ett  visst  syfte,  men  han  lägger  därtill  ett  krav  på  att  vilje-

förklaringen faktiskt får den avsedda verkan, och alltså inte endast någon verkan 

vilken som helst.140 

Används ett sådant verkningskriterium för att definiera rättshandlingar upp-

står fråga om vad detta kan innebära, det vill säga vad som menas med verkan. 

Ser vi till norsk-dansk rätt, där 3 kap avtaleloven/aftaleloven reglerar ugyldige 

viljeserklaringer,141 är  det  tydligt  att  den  avsedda  verkan  är  giltighet,  och 

rättsverkan  enligt  sitt  innehåll.  Detta  är dock  inte lämpligt att  överföra  till 

svensk rätt,  eftersom rättshandlingar  enligt  avtalslagen kan vara  ogiltiga.  Ett 

verkningskriterium kan  istället formuleras som att ifrågavarande  rättshandling 

är bindande. 

Med  att  rättshandlingen  är  bindande  förstås  inte  detsamma  som  att  den  är 
oåterkallelig (anbudsbundenhet), utan kriteriet används för markera en skillnad 
mot giltighet. Med att en rättshandling är bindande förstås att den i och för sig 
uppfyller  de  kriterier  som  ställs  på  en  kommunikativ  gärning,  för  att  denna 
principiellt  skall  kunna leda till  rättsverkningar,  om den inte är  ogiltig, vilket 
innebär att den avges av någon som inte saknar rättshandlingskapacitet142 samt att 
den i övrigt uppfyller sådan kriterier jag nedan anger (se avsnitt 2.5 nedan). Om 
den sedan är eller blir ogiltig eller overksam143 är en annan sak.144

139 Stang, Innleiding, s 210, med v hänv till Gjelsviks (en annan norrman) överensstämmande definition i 
not 12 på den anförda sidan. 
140 Skillnaden mellan 31 § och 29 § SkbrL kan tjäna som illustration av skillnaden mellan rättshandlings-
verkningar och andra verkningar, där legitimationsverkningar: Ett meddelande från en fordrings över-
låtare/förvärvare till dess gäldenär torde i teorin (med en sträng tolkning) kunna vara tillräckligt för att  
försätta gäldenären i sådan ond tro om en överlåtelse som avskär överlåtarens betalningslegitimation enl  
29 §, utan att meddelandet uppfyller de krav som ställs på en formenlig denuntiation (alternativt genom 
att gäldenären får nys om överlåtelsen från någon som inte kan anses agera som fullmäktig eller bud för 
överlåtaren eller förvärvaren, då rör det sig heller inte om denuntiation, jfr nedan 2.5.2.3 vid och i not 
246), vilken enligt 31 § 1 st medför skydd mot överlåtarens borgenärer (rättshandlingsverkningar).  Ett 
och samma meddelande kan alltså medföra vissa verkningar, men inte andra, och det utan att vara en 
rättshandling. 
141 Anledningen till  att  de norska och danska avtalslagarna fått  denna utformning är hänsyn till  just  
Stangs ovan berörda terminologi. Se Ussing, Aftaler, s 4, och jfr Stang, Innledning, s 210 f, jfr s 209 f. 
142 Det paradoxala i att någon som saknar förmåga att prestera en en rättshandling skulle avge en sådan 
framhålls av Ingvarsson – Ogiltighet och rättsföljd (cit: Ingvarsson, Ogiltighet och Rättsföljd), s 45 f. Jfr 
även Lehrberg, Grundelement, s 180 ff och Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 129, p 1, och s 130 ff.
143 Med verksamhet menar jag motsatsen till overksamhet, som är när ett i och för sig giltigt avtal enligt  
sitt innehåll inte medför den avsedda, eller någon, rättsverkan i form av påverkan på förpliktelsemönster. 
Normalt torde det i dessa fall röra sig om att endast någon ”del” av ett avtal är overksamt, t ex att ett 
avtal är bolagsrättsligt overksamt (som aktieägaravtal), att en enskild klausul inte får den avsedda verkan 
eller någon annan liknande partiellt brist i förhållande till parts avsikt.
144 Om den  är  ogiltig från början  eller  blir  det  senare avgörs  av  vad  som grundar ogiltigheten, jfr 
Ingvarsson, Ogiltighet och Rättsföljd, s 43.
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Det är lätt att se fördelar med att ansluta till  norsk-dansk  terminologi. Dels 
finns  det  ett  egenvärde  i  att  en  gemensam  lagstiftningsprodukt  faktiskt  är 
gemensam, genom att den har samma innehåll, men också, kanske viktigare, för 
att viljeförklaring och rättshandling på så vis kan tillåtas bli två  klart åtskilda  
begrepp.  För  svensk  del  har  dock  terminologin  av  lagstiftaren,  till  följd  av 
obligationsrättskommitténs ställningstaganden,145 cementerats på ett annat sätt. 

I Arnholms nämnda undersökning  behandlas som nämnts ett  stort antal olika 

definitioner.  Som  ren kuriosa  kan  nämnas  att  min  personliga  favorit  är  den 

Reuterskiöld formulerat: 

”Med rättshandling bör … förstås den, på en faktisk förändring af den viljandes 
möjliga  förhållande  med  afseende  på  ett  visst  rättsgodt  riktade,  och  för 
förändringens  rättsliga  fixering  af  rättsordningen  i  denna  dess  riktning  såsom 
väsentlig erkända privatviljeförklaring eller privatdispositionsakt, som oberoende 
af något den handlandes vidare åtgörande med den samma kan ingå som moment 
det  sammansatta  rättsfaktum,  vid  hvilket  den  afsedda  förändringen  såsom 
rättsförändring är bunden af rättslagen  [mina kurs]”146

Denna är ju uppenbart  fylligare än många definitioner. Den är dock inte nöd-

vändigtvis  bättre än andra definitioner,  eftersom  den  följer samma form som 

övriga (se de kursiverade delarna av citatet). 

Detsamma är fallet  med samtliga det tjugotal  olika definitioner  Arnholm 

presenterar (det exakta antalet  beror på hur man räknar och  är irrelevant).  De 

olika definitionerna är i mångt och mycket olika variationer på samma tema, och 

innehåller därmed samma brister. Gemensamt för dem alla är att de tar sikte på 

fel  delar av  rättssatsen,  eftersom  de  primärt  tar  sikte  på  rättsföljderna. 

Annorlunda uttryckt säger de inte något om vilka rättsfakta som måste föreligga 

för att något ska anses vara en viljeförklaring,147 och är därmed påtagligt lika 

”rättsföljdsdefinitioner”.148

145 Jfr  Förslag s 232, ”[...] överskriften till 3 kap [avtalslagen] och de särskilda bestämmelserna i det-
samma utvisa, att såsom rättshandlingar, låt vara ogiltiga sådana, betecknas viljeförklaringar, som av en 
eller annan anledning icke medföra avsedd rättsverkan.”.
146 Reuterskiöld – Bidrag till läran om aftal, 1900, s 16. Citerat efter Arnholm, Rettshandelsteorien s 381. 
147 Jfr Lehrberg, Grundelement, s 81 f.
148 Som rättsföljdsdefinition är de dessutom egentligen logiskt utan värde, eftersom den innebär att om 
något får vissa effekter så kan det vara en viljeförklaring, men det är inte säkert att det är det. Att X + Y 
= 0 säger ju varken något om vad X och Y är, eller att summan 0 inte kan vara resultat av något annat än  
addition av termerna X och Y, givet att inte denna typ av addition är den enda möjliga operationen. 
Vilket det ju inte är, precis som uppkomsten (etc) av rättigheter och skyldigheter inom obligationsrätten 
inte uteslutande kan åstadkommas genom viljeförklaringar!
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Jag tror  att  en del  av  problemen kan spåras  till rättshandlingsbegreppets 

teoretiska konstruktion, och hur detta egentligen är kopplat till viljeförklarings-

begreppet. 

2.3.3 Min uppfattning om rättshandlingsbegreppets teoretiska konstruktion

För  min  del  vill  jag  se  på  förhållandet  mellan  viljeförklaringsbegreppet  och 

rättshandlingsbegreppet som att det rör sig om två skilda kopplingsbegrepp. Jag 

tycker mig identifiera att det är så de bör användas. En första bild:

Viljeförklaringsbegreppet (VF) kan uppfattas ett kopplingsbegrepp som anvisar 

ett  visst  samband  mellan  rättsfakta  (Rfa)  och  ett  annat  kopplingsbegrepp, 

rättshandlingsbegreppet (RH).149 Det anvisar sin tur samband med rättsföljderna 

(Rf). Synsättet aktualiserar två problem, som ligger till grund för terminologiska 

oklarheter, och därmed skapar risk för förvirring på det juridisk-tekniska planet. 

Det första är att användarna inte alltid tittat inuti cirkeln och noterat det logiska 

steget mellan  viljeförklaring  och  rättshandling,  utan  direkt  kopplat  vilje-

förklaring  till  rättsföljd,  respektive  rättshandling  till  rättsfakta.150 Det  andra 

problemet är att bilden inte är fullständig. Den borde istället se ut:

Rättshandlingsbegreppet  kan  utöver  vad  som  redan  sagts  fungera  som  en 

koppling direkt mellan vissa rättsfakta,  där en viljeförklaringsöverbyggnad är 

onödig  (alltså  Rfa2,  jfr  vad  som ovan  sagts  om överlämnanden),  och  vissa 

149 Lehrberg verkar uppfatta begreppen på ungefär detta sätt, ”[det moderna] viljeförklaringsbegreppet 
[fungerar]  som  ett  från  äldre  tiders  dogmatiska  överbyggnader  tämligen  frigjort  kopplingsbegrepp 
mellan rättsfaktum och rättsföljd, eller mellan rättsfaktum och ett annat kopplingsbegrepp: avtalet” (som 
ju enl Lehrberg  består av två rättshandlingar), Lehrberg, Fs Walin, s 289.  Jfr även nedan 2.5.1.1 om 
Lehrbergs explikation av viljeförklaringsbegreppet. Jfr även den första figuren ovan under 2.3.1.
150 På ett sätt kan tyckas att det innebär att den teoretiska konstruktion jag förfäktar inte stämmer, om det  
inte är den som faktiskt används  kan det ju heller inte vara så den faktiskt ser ut. Kanske  kunde den 
kallas för ”de lege ferenda”, men jag är skeptisk. Att vissa inte gör rätt innebär ingalunda att det som är 
rätt blir fel. 
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rättsföljder.  Detta  innebär  förstås  att  det  logiska steget  från rättshandling till 

rättsfakta  inte  alltid  behöver  tas  via  viljeförklaring,  däremot  bör  vägen  från 

viljeförklaring till rättsföljd alltid gå över rättshandling.151  

Det går att ha olika åsikter om det här. Många uppfattar det säkerligen som 

oviktigt,  med motiveringen att den praktiska hanteringen ändå ”fungerar”  eller 

något liknande. För egen del tycker jag att den uppfattningen är olycklig, efter-

som det innebär att de som använder begreppen inte är riktigt klara över vad det 

är de använder och därmed hur  begreppen bör användas.  Det blir lite som att 

försöka använda en skruvmaskin för att slå in en spik i en vägg.  Det går, men 

alla tre kan gå sönder.152

Det är i alla fall så jag uppfattar den nutida teoretiska konstruktionen, men 

nog om det. Med detta sagt ska vi nu vända blicken mot den sida av rättssatsen 

som hittills försummats. Vi ska alltså titta närmare på vilka kriterier som skall 

vara uppfyllda i form av föreliggande rättsfakta för att något ska betraktas som 

en viljeförklaring (Rfa1), vilken kan ha rättsverkningar. 

151 Det  är  inte  otänkbart  att  detta  steg kan vara  underförstått,  och att  det  när  rättsföljd  kopplas  till  
viljeförklaring outtalat  tas  ett  steg via rättshandling,  vilket  gör resonemangen kortare.  Min intuitiva 
bedömning är dock att det är vanligare att olika begreppsanvändare inte ”tittat inuti cirkeln”.
152 Det som kan ”gå sönder” vid undermålig begreppsanvändning är begreppens innebörder. Undersöks 
ett begrepps felaktiga användning (induktiv ansats) för att komma underfund med vad det innebär och 
omfattar finns en uppenbar risk för förvirring och felaktig formulering av begreppets definitionsled. Om 
slutsatserna i en sådan undersökning läggs till grund för att hantera andra uppkommande problem kan 
bristerna i sin tur orsaka tokigheter, trassel och trubbel.  Som att man försöker återvinna en (förklaring 
om en) vilja, eller något annat tok. 
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2.4 Viljeförklaringsdefinition – via funktioner till rättsfakta

Viljeförklaringsbegreppet  ger  som  sagt  uttryck  för  allmänna  förmögenhets-

rättsliga principer. Så även rättshandlingsbegreppet, men de är ju enligt ovan så 

nära förbundna med varandra att det inte (alltid) upprätthållits någon skillnad. 

Principerna har ändamål, funktioner och effekter. Vanligast är effekten att så 

att säga ruska liv i ett vilande rättsläge,153 genom funktionen att antingen grund-

lägga ett nytt, upphäva ett existerande rättsförhållande eller förändra ett sådant, 

vilket ju mycket riktigt är vad som uttrycks i  avtalslagens förarbeten. Denna 

funktionsformulering är i och för sig träffande, men den är för allmänt hållen för 

att kunna vara vägledande. Funktionen kan enligt  min  mening formuleras mer 

precist enligt följande.

Traditionellt  brukar skiljas mellan kontrakt och delikt som  grund för för-

pliktelser. På ena sidan av skalan finns kontrakt, som grundar inomobligatoriska 

förpliktelser.  På den andra  sidan finns  delikt  som grundar  utomobligatoriska 

anspråk.  Indelningen  kan  spåras  till  romersk  rätt,154 och  nyckelorden  för  att 

skilja  mellan de olika förpliktelseformerna är,  eller  var  åtminstone,  frivilliga 

åtaganden.  En inomobligatorisk  förpliktelse  grundas  på  den förpliktades  fri-

villiga val att ikläda sig den, vilket  idealtypiskt  sker genom  funktionen  avtal. 

Utomobligatoriska förpliktelser har andra grunder, typiskt sett rör det sig i dessa 

fall om skadegörande handlingar. 

Denna grovhuggna indelning i kontrakt och delikt har  dock  visat sig vara 

svår att upprätthålla i praktiken, vilket lett till komplikationer för begreppen det 

här  arbetet berör.  Så länge ett  handlande befinner  sig långt ut  på den inom-

obligatoriska sidan av skalan är  viljeförklarings- och  rättshandlingsbegreppen 

relativt lätt att hantera, men när det närmar sig mitten blir det svårare. Detta är 

också en annan av anledningarna till att rättshandlingsbegreppet orsakat inte så 

lite huvudbry, alldeles särskilt i gråzonerna nära skalans mittpunkt. 

Det typiska exemplet  på ett sådant fall nära mitten  är långt gångna, havererade 
avtalsförhandlingar där part har ådragit sig kostnader genom att vidta åtgärder till 

153 Stang, Innledning, s 196, ”Det er ombytningen av formuesgoder rettshandelen ombesørger.”. 
154 Zimmerman, Roman foundations, s 562, anför Gaius (år 130-180 e kr) som indelningens skapare. Så 
även Schmidt, Fs Karlgren, s 288, i ansl t och i not 16, båda m v hänv till Gai, Institutionem, III, 88. 
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förberedande av fullgörelse av det tilltänkta avtalet. I sådana fall är det tänkbart  
att s k letters of intent (avsiktsförklaringar) har utväxlats.  Ansluter man till den 
klassiska  indelningen  i  kontrakt  och  delikt  kan  sägas att  det för  ersättning  i 
sådana  fall  förutsätts att en avsiktsförklaring genom tolkning kan fastställas ha 
avtalsverkningar (dvs att det reellt sett rör sig om ett avtal), eller att en ansvars-
grund (grund för skadeståndsersättning), t ex i form av culpa in contrahendo, kan 
styrkas. 

Ser vi till vad vi i detta sammanhang faktiskt använder rättshandlingsbegreppet 

till,  är det  ändamål det tjänar  att  – ytterst genom domstols rättskraftiga dom 

eller beslut – legitimera ett rättsligt avgörande av en fråga om vissa förpliktelse-

mönsters  existens  och  innehåll. Funktionen fylls  primärt  genom  att  rätts-

handlingar  och viljeförklaringar  används  som evidens  om någons  (frivilliga) 

önskan att ikläda sig förpliktelser eller rättigheter, och alltså egentligen som ett 

rättfärdigande för ett visst slut. 

Det har sagts  att det kan göras skillnad på förklaringsmodeller och rätts-

regler (normer).155 Det  kan  tänkas  att  viljeförklaringsbegreppet  fyller  sin 

funktion genom sin verkan som förklaringsmodell,  snarare än på regelplanet, 

genom att det utgör ”den tankebyggnad som så att säga gör rättsregeln begriplig 

och möjlig att 'koppla samman' med sitt ändamål, så att det framstår som för 

vårt  tänkande  'förklarligt'  att  angivna  rättsverkningar  inträder  under  angivna 

rekvisit”.156

Den  del  av  rättshandlingsbegreppet  som är  kopplad  till  viljeförklarings-

begreppet  skulle alltså  primärt fungera  som ett  sätt  att  rättfärdiga vissa  slut, 

genom att göra dem  begripliga. Rättshandlingsbegreppet kan dock även, som 

nämnts,  användas  fristående.  I  båda  fallen  får  det  nog förutsättas  att  ett 

ställningstagande grundas på evidens som är begriplig. 

En av orsakerna till det huvudbry som kan uppstå i gråzonerna nära mitten 

av  skalan  kontrakt–delikt  är  den  så  kallade  tillitsprincipen.157 Genom denna 

princip kan rättshandlingars självklara koppling till  viljeförklaringar,  och där-

155 Se om distinktionen Lehrberg, Anmälan av Avtalsgrundande rättsfakta, s 476 f. 
156 Lehrberg, Anmälan av Avtalsgrundande rättsfakta, s 477.  Jag är osäker på hur detta uttalande ska 
förenas med det som i not 149 ovan citerats. 
157 Tillitsprincipen står i motsats till viljeprincipen, som anvisar en rättshandlings avgivares vilja som 
avgörande för rättshandlingens innehåll,  vilket får relevans  särskilt vid fall av  förklaringsmisstag eller 
mottagares  missförstånd. En annan effekt av tillitsprincipen kan sägas vara att i många fall då rätts-
ordningen talar om någons vilja, är det inte alls vad denne faktiskt, subjektivt, ville som avses. 
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med subjektiv  vilja  och  frivillighet, sägas  ha  försvagats.  Effekten  av  denna 

princip är nämligen att bedömningen av vad handlingens avgivare kan ha velat, 

dvs om frivilligheten i hans åtagande, sker utifrån mottagarens perspektiv. Detta 

gör att prövningen de facto inte tar sikte på vad en viljeförklarings avgivare ville 

eller hade för avsikt, utan vad det verkar som att han hade. 

Nu  är  det egentligen  inget  konstigt  med  det.  Alla prövningar  av  någon 

persons subjektiva insikter och avsikter måste, per definition (av prövning), ske 

utifrån objektivt iakttagbara omständigheter. Den funktion tillitsprincipen fyller 

är endast att anvisa vilka sådana objektivt iakttagbara omständigheter som skall 

ligga till grund för prövningen, och att därvid betona de som är synbara ur en 

viljeförklarings mottagares perspektiv. Effekten blir dock att skiljelinjen mellan 

kontrakt och delikt blir om inte genombruten så i vart fall krokig, eftersom en 

förpliktelse kan vara varken frivillig i egentlig mening eller genuint deliktuell.

Det  tål  att sägas  att  tillitsprincipen  fungerar  som  en  riskfördelnings-

konstruktion, vilken motverkar att någon i spekulationssyfte vilseleder sin (till-

tänkta) medkontrahent. Det låter sig också sägas att denna principiella grund för 

obligationer,  viljeförklaringen  (via  rättshandlingar),  där  de  enskilda  moment 

som bildar en sådan brukar formuleras som formella krav,158 egentligen endast 

tjänar ett bevissyfte,159 och inget konstigt med det! Ser man på  saken med ett 

(kanske extrem)realistiskt synsätt kan ju i princip alla formella krav formuleras 

som  (i  och  för  sig  obrytbara) presumtionsregler,  och  ändå  ha  precis  samma 

158 Jfr nedan 2.5.
159 Jfr vad som ovan i not  86 sagts om romerskrättslig causa och anglo-amerikansk avtalsrätts krav på 
consideration,  och att consideration-kravet  egentligen  fyller en bevisfunktion  (angående  seriositeten i 
någons intentioner) men trots det är formulerat som ett formellt krav. 
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effekt.160 Till exempel: Om: ingen vilja förklarats, så: (aktiverar detta den i och 

för sig obrytbara presumtionen att det) finns ingen rättsligt relevant vilja.161 

För  att  viljeförklaringar,  via rättshandlingar, ska kunna fylla sin funktion 

krävs förstås att  evidensen är tillräckligt övertygande.  Nedan presenteras vilka 

krav som kan ställas upp i form av viljeförklaringskriterier. Det tar sikte på vilka 

krav som ställs på en föreliggande evidens för att denna ska kunna anses vara 

tillräckligt säker och rättvisande för att ligga till grund för ett ställningstagande i 

frågan om förpliktelsers existens,  eller icke-existens. Det innebär i sin tur att 

prövningen tar sikte på rättsfakta (det vill säga bevisbara faktiska omständig-

heter),  eftersom det  är  sådana  som rent  faktiskt  blir  avgörande  för  rättsliga 

ställningstaganden.162 

160 Realism – som rättsvetenskaplig inriktning/åskådning – anknyter ju vanligen till just effekter och de  
omständigheter som föranleder effekterna, och kan då sträva efter att skala bort ”dogmatiska på- och 
överbyggnader”, fiktioner och liknande ”teoretiska”, eller metafysiska konstruktioner. Jfr t ex Grönfors,  
Avtalsgrundande rättsfakta, förordet, samt s 18, 20 och 31. Grönfors skulle nog alltså vilja beskriva sig 
själv som materiellt inriktad – i motsats till formalistisk – realistisk och objektiv. Jfr dock, emot Grön-
fors teser i största allmänhet, Lehrberg, Anmälan av Avtalsgrundande rättsfakta, s 461-482, särskilt vad 
Lehrberg på s 476-479 säger angående den av honom introducerade distinktionen mellan rättsregler och  
förklaringsmodeller, som ovan berörts. Där Grönfors söker skala bort förklaringsmodellerna (och skäller 
dem för att vara ”dogmatiska överbyggnader” som står i vägen för den realistiska prövningen) insisterar 
alltså  Lehrberg  på  att  dra  in  dem  i  analysen.  Inte  konstigt  att  de  har  olika  uppfattningar!  Jfr  om 
åsiktsskillnaderna Åhman, Behörighet, s 323 ff,  där vad jag uppfattar som den kanske huvudsakliga  
grunden  till  åsiktsskillnaderna  beskrivs  som  författarnas  olika  bestämningar  av  viljeförklarings- 
(Grönfors: snäv bestämning, Lehrberg: vid) och avtalsbegreppet (Grönfors: vid bestämning, Lehrberg: 
snäv), vilket i grund och botten torde bero på olika inställningar till tillitsprincipen och dennas betydelse, 
jfr  not  196 nedan.  Se  även  Samuelsson,  Tolkning  och  utfyllning,  s  121  f,  där  Lehrberg,  trots  sin 
teleologiska inriktning, karaktäriseras som nyformalistisk. Jfr v nedan 2.5.1.1.
161 För så är det ju i domstolens verklighet, är det inte bevisat så finns det inte. 
162 Även utanför domstolarnas verksamhet, där 17 kap 3 § RB sätter gränser för abstrakta resonemang, 
torde  detta  gälla.  Möjligen  är  bestämningen rättsfakta  onödig  utanför  sådan  verksamhet  eftersom 
begreppet  rättsfaktum  primärt  är  ett  processuellt  verktyg (jfr  definitionen  i  brödtexten  ovan,  och 
anknytningen till bevisning)  nuförtiden (jfr dock Ekströms definition av rättsfakta från 1924, ”Fakta, 
vilka framkalla en verkan på det rättsliga området, plägar man kalla rättsfakta. En dylik verkan kan bestå  
i att ett  rättsförhållande eller rättighet  skapas,  förändras eller upphäves,  att en persons eller en saks 
rättsliga egenskaper förändras osv. Stundom kan den rättsliga verkan framkallas av ett enda faktum. 
Vanligen  erfordras  därför  likväl  ett  flertal  fakta.  För  en  dylik  komplex  av  rättsligt  relevanta  fakta 
användes i Tyskland ordet »Thatbestand«, för vilket ord vi ej hava någon direkt motsvarighet i svenskan. 
Benämningen »rättsfakta« avser att åtskilja dessa fakta från övriga fakta,  vilkas inträde icke medför 
några rättsliga verkningar.”, Privaträttens allmänna läror, Bd II s 493). Oaktat detta torde  det absolut 
vanligaste vara att  rättsliga ”prövningar” förs  med utgångspunkt  i  någon typ  av fakta,  i betydelsen 
omständigheter,  genom att  de  tar  sikte på  sådana (regelformulering kräver ju  t  ex  ett  tillämpnings-
område). Att dessa sen kan vara fingerade och endast underförstådda sådana är en annan sak.  Jfr  på 
samma tema, Sandgren – Juridikavhandlingar : vid Stockholms universitet 1957-2006, Fs Jur Fak Sthlm 
2007, s 468 f.
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2.5 Viljeförklaringsrättsfakta

Frågan är då i första hand vilka kriterier som måste uppfyllas för att något ska 

anses utgöra en viljeförklaring, det vill  säga vilka rättsfakta som måste före-

ligga. Olika författare har presenterat olika sätt att systematisera de olika kraven. 

Jag är tveksam till om de olika systematiseringarna innebär att det i egentlig 

mening föreligger skillnader mellan vilka krav som ställs, eller bara hur kraven 

ska framställas med största möjliga pedagogiska framgång.

Lehrberg har systematiserat kraven enligt följande. En viljeförklaring består 

av:163

(1) en vilja eller avsikt hos avgivaren av en förklaring att uttrycka en förklaring att  
rättsligt förbinda sig på vissa villkor,

(2) själva förklaringen, som ger ett korrekt uttryck åt denna vilja,

(3) det intryck som förklaringen gör på mottagaren, vilket därigenom får klart för 
sig vad avgivaren vill kommunicera med densamma. Därtill fordras

(4) att förklaringen verkligen härrör från avgivaren och har avgivits etc av denne, 
samt

(5) att förklaringen kommer mottagaren till handa164 eller på annat adekvat sätt når 
denne, så att kommunikationen har fullbordats.

Det finns fördelar och nackdelar med denna uppställning,165 men det finns fler 

som använder en liknande,166 varför den inte bör komma som någon nyhet för de 

flesta läsare, och för denna del av uppsatsen duger den gott.167  

Jag följer  systematiseringen  och behandlar  de  olika  kriterierna i  angiven 

ordning. Det kan noteras att mottagarens intryck (3) delvis går in i vad som sägs 

163 Lehrberg, Grundelement, s 83. Punktuppställningen är min, i övrigt är det i princip direkt citerat. 
164 Vad jag förstår  är  såväl  det  sammansatta  (”ihopskrivna”) tillhanda som det  särskrivna till  handa 
språkligt acceptabla. Egentligen föredrar jag det sammansatta uttrycket, men eftersom jag vid två till-
fällen citerar källor som använt den särskrivna varianten väljer jag, av konsekvensskäl, att genomgående 
använda densamma.
165 Fördelen är framför allt att den är tydlig. Nackdelen är att varje enskild punkt kan delas upp i flera  
olika moment, och att kraven egentligen endast är huvudregler. 
166 Jfr Ramberg & Ramberg, s 81. Även Adlercreutz uppställning i Avtalsrätt I (s 129 f) är lik denna, jfr 
dock nästföljande not. 
167 Ett alternativ hade varit att följa Adlercreutz uppställning i Avtalsrätt I (s 129 f). Denna uppställning 
har fördelen att den bör vara bekant för många läsare redan. Den har dock den stora nackdelen att den 
direkt tar sikte på rättshandlingar, utan att så att säga ta mellanklivet över viljeförklaringar. Eftersom jag 
vill göra gällande att det kan och bör göras skillnad på  viljeförklaring och rättshandling  (till exempel 
genom att vem som helst kan avge en viljeförklaring, men för att rättshandla krävs att avgivaren har  
rättshandlingskapacitet) är Adlercreutz uppställning är illa lämpad (jfr t ex hans första p i uppställningen 
på s 129). 
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om  viljekravet  (1).  Det   senare (1),  samt  kraven  på  uttryck  (2,  uttryckets 

innehåll) och mottagande (till handa, 5) behandlas i större omfattning än övriga 

kriterier. 

2.5.1 Viljans rättsskapande kraft och vad viljan ska omfatta

Det är nog inte ovanligt att hänvisa till en ”omfattande diskussion” i doktrinen 

om  vad  elementet av  vilja i  viljeförklaringsbegreppet egentligen innebär,  och 

utan att gå in på vad denna diskussion egentligen gått ut på säga att det ska ha 

avgivits en förklaring, av vilken förklaringens mottagare kan sluta sig till att 

avgivaren hade en vilja att  rättshandla på relevant sätt.168 Så tänker även jag 

göra! Inte för att diskussionen inte är intressant, men det går inte att göra den 

rättvisa på det korta utrymme som här kan beredas den. Strikt taget behövs den 

heller inte för denna uppsats.169 

Rent allmänt kan sägas att viljediskussioner och därmed viljebaserade rätts-

regler många gånger är svårhanterliga.  Detta gäller förstås  inte minst  vilje-

förklaringsdiskussioner och allt  som ansluter därtill,  men  det gäller  också till 

exempel straffrättens uppsåtsbegrepp, eventuella frivillighetsrekvisit och skade-

ståndsrättsliga  bedömningar  av vårdslöshet,  grov  vårdslöshet  och  uppsåt. 

Anledningen till att diskussionerna är svåra är att det grundläggande konceptet  

vilja är svårhanterligt. Ofta är det nog så att inte ens den som säger att han vill 

något är helt på det klara med vad detta något är. Särskilt inte när det senare  

uppdagas något han inte hade tagit med i beräkningen när han sa eller gjorde 
168 Jfr t ex Lehrberg, Grundelement, s 85 och Adlercreutz, Avtalsrätt I s 132 f.
169 Den intresserade läsaren rekommenderas att, utöver vad som ovan sagts om rättighetsdebatten, läsa 
Svensson,  Viljeförklaringen s 67-77, där delar  av diskussionen sammanfattas och Svensson bemöter 
delar av  den kritik mot viljeförklaringsbegreppet som framställts,  huvudsakligen  av Hägerström och 
Olivecrona.  En  av  Hägerströms  viktigaste  invändningar  (vad  Svensson  kallar  cirkelargumentet) 
sammanfattas som att poängen är att ”en person, enligt [Hägerströms] uppfattning inte kan förklara sin 
vilja att åstadkomma en rättsföljd, såvida han inte förklarar sin vilja att åstadkomma vad som utgör 
rättsfaktum för rättsföljdens inträde. Om det är så att rättsfaktum består i att den handlande förklarar sin  
vilja att åstadkomma rättsföljden, blir resultatet att den förklarande måste förklara sin vilja att förklara 
sin vilja att åstadkomma rättsföljden, osv, vilket innebär att man hamnar i en infinitiv regress”, med 
Hägerströms ord: Hunden jagar sin egen svans, s 68, jfr även Samuelsson, Avtalstolkning EU I s 983 not 
129  där  detsamma  uttrycks).  Jag  uppfattar  Hägerströms  utgångspunkt  som  en  produkt  av  sin  tid, 
väsentligen en reaktion på uppfattade filosofiska (logiska) brister och med ett nutida ”juridiskt” synsätt 
förfelad. Rättsfaktum består i uttalandet i sig, och att rättsordningen kan sluta sig till att den förklarande 
vill  påverka ett  förpliktelsemönster  på  ett  angivet  sätt.  Därmed tycker jag att  diskussionen mest  är  
jobbig, inte minst därför att flera av författarna skriver (onödigt?) svårförståeligt (jfr Karlgren, Spörsmål, 
s 185 not 4). Olivecronas kritik i form av vad Svensson kallar irrelevansargumentet (ett meddelande om 
en persons rättsföljdsvilja är irrelevant för frågan om en rättshandling företagits) bemöts även det, enligt  
mig övertygande. Jfr även not 207 nedan. 
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vad han ville. När inte ens den handlande själv vet vad han ville, eller när han 

inte vill eller förmår tala om hela sanningen, och intet förtiga (inte ens när han 

lovat göra  det!),  blir  det  förstås  lite  marigt  för  en rättstillämpare  att  hantera 

situationen utifrån hans vilja.

Om ämnen som vilja,  insikt,  avsikt  osv finns  tydligen  en  inte  oansenlig 

mängd psykologisk, filosofisk och språkvetenskaplig forskning, som ibland kan 

vara till nytta.170 Jag har dock en känsla av att denna ibland snarare stjälper än 

hjälper diskussionen,171 även om jag principiellt är av uppfattningen att juridiken 

bör rätta sig efter övriga vetenskapliga discipliners rön, och inte tvärtom.172 

Angående  frågan om viljans bindande kraft är den historiska förklaringen 

till diskussionen den naturrättsliga uppfattningen om att det är den mänskliga 

viljan som är själva det rättsstiftande elementet,173 den så kallade viljedogmen.174 

Genom denna var det närmast självklart att en förklaring måste vara resultat av 

någons faktiska vilja för att den ska kunna binda honom. Därmed kunde heller 

inte någon bindas till något annat än sin faktiska vilja, vilket gjorde att vilje-

teorin  (eller viljeprincipen) blev utslagsgivande i varje tvist om en förklarings 

avgivande och innebörd.  Detta gjorde även att  den tolkningsverksamhet som 

bedrevs  enligt  klassisk  viljeförklaringsteori  skiljer sig  från  modern  (avtals-) 

tolkning, genom att målet för denna verksamhet på ett mer påtagligt sätt var att 

utröna den handlandes subjektiva vilja i förklaringsögonblicket.175 
170 Jfr på samma tema Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, s 44 f och nedanstående not.
171 Ett exempel på när sådan forskning använts av en jurist finns hos Svensson, Viljeförklaringen, primärt 
4 kap. Svensson söker där utveckla viljeförklaringsbegreppet genom att till detta koppla på en idé om 
vad han kallar icke-aktiverade föreställningar, som grundas på forskning inom artificiell intelligens och 
minnespsykologi. Vad jag kan se innebär hans explikation ungefär detsamma som att säga: ”Avgivaren 
ville inte X här när han avgav viljeförklaringen, eftersom han inte tänkte på det/inte mindes X, men om 
han hade tänkt på X, då hade han minsann velat det här!”. Det är fullt möjligt att hans slutsatser rimmar 
väl med den icke-juridiska forskningens resultat. Jag har dock svårt att se att Svenssons teorier skulle ge 
ett mer adekvat sätt att hantera tolkningstvister och därmed tvister om en rättshandling avgivits eller inte  
(för det är där man i praktiken hamnar), än att helt frikoppla från fiktioner om partsvilja. Struntar man i 
fiktionerna blir bevisläget mindre skruvat, och jag uppfattar det som ärligare.  
172 Det kan sägas att juridiken ska spegla verkligheten (det sa f ö redan Nordling, 1891, s 131 f, då som 
en del av ett ställningstagande gentemot fiktioner), inte tvärtom, och många vetenskaper syftar ju just till 
att utveckla rättvisande beskrivningsmodeller av verkligheten. 
173 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 24. Det anknyter till naturrättens lära om överförande av rättigheter, där 
rättigheten var en förmåga hos individen att verkställa sin vilja, och överförandet av rättigheter därmed 
måste ske genom viljans verksamhet.  Förklaringen om en vilja var ett  nödvändigt  tecken på viljans  
förefintlighet,  ett  signum  voluntatis,  som  krävdes  för  att  viljan  skulle  kunna  få  rättslig  effekt.  Se 
Svensson,  Viljeförklaringen,  s  22 f.  Jfr  vidare  Malmberg – Anställningsavtalet.  Om anställningsför-
hållandets individuella reglering, 1997, s 60 ff och se Björne, Del III, s 336 ff.
174 Jfr även ovan i anslutning till noterna 94 och 95. 
175 Jfr Svensson, Viljeförklaringen, s 25.
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Denna ordning är numer överspelad, det finns nog ingen anhängare av en 

sådan extrem viljeteori idag.176 Men det innebär inte att det råder någon enighet 

om vad viljekravet innebär eller hur det ska formuleras. Två författares olika 

ståndpunkter får tjäna som exempel.

2.5.1.1 Lehrbergs och Grönfors viljeförklaringsbegrepp som exempel på olika 
sätt att formulera kravet på vilja

Bert Lehrbergs och Kurt Grönfors olika uppfattningar om hur rättshandlingarna 

fullmakt och avtal kan komma till stånd får exemplifiera olika sätt att hantera 

kravet på vilja. Det är även ett ganska bra exempel på hur samma rättsmateria 

kan  sorteras  och  systematiseras  under olika  begrepp,  och  därmed på  hur 

begreppsanvändning kan skilja sig åt.177

De två författarna kan på mer än ett  sätt  sägas vara varandras motpoler,  

vilket gör att deras olika synsätt är ganska tacksamma att använda som exempel. 

Grönfors är känd för att vara kritisk till avtalslagen och den tankebyggnad som 

ligger bakom denna,178 det sägs rent av att han på sin dödsbädd kallade lagen för 

en ruin,179 han beskrev förmodligen sig själv som materiell och realistisk,180 och 

han strävade efter  att  frigöra  sig från dogmatiska överbyggnader och  sådana 

teoretiska konstruktioner som avtalslagen grundas på.181 Lehrberg å andra sidan 

176 Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, s 48.
177 Jfr till det följande särskilt Åhman, Behörighet, s 316 ff och se därtill Heidbrink – Avtals uppkomst : 
dags att se bortom avtalslagen, SvJT 2007 s 673-708 (cit: Heidbrink).
178 Jfr Samuelsson, Tolkning och utfyllning, s 88 ff med omfattande hänvisningar.
179 Se t ex Ramberg, C – En ny avtalslag, SvJT 2011 s 32-56, inledningsvis.
180 Det följande tillskriver jag inte Grönfors självbild, den vet ju inte jag något om, men jag tycker att det 
är  väl  listat  när  Samuelsson  angående  den  skandinaviska  rättsrealismen,  och  apropå  arvet  efter 
Hägerström  säger:  ”Vår  »realism«  gör  oss  således  inte  blott  a)  avogt  inställda  till  främmande 
rättstraditioner,  till  folkrättsliga  förpliktelser  och  till  rättighetsargumentation,  b)  teorifientliga,  c) 
skeptiska  mot  allmänna  läror  och  principer,  d)  benägna  att  föredra  »objektiva«  kriterier  framför 
»subjektiva«, e) misstänksamma mot tolkningsresonemang, f) blinda för historien, h) snabba att beskylla 
domstolarna för »formalism« eller för att laborera med »fiktioner«, och så vidare[...]”. Samuelsson – 
»Bulleri bulleri bock. Hur många horn står opp?« Kommentar till Johan Strangs »Two Generations of 
Scandinavian Legal Realism«, Retfærd, årgång 32 2009 nr 1/124, s 83-88, på s 87 f. Om det inte redan 
framgått, av den syrliga tonen i citatet,  bör det framhållas att Samuelsson är kritiskt inställd mot denna 
realism. Han säger bl a att ”det  är svårt  att ta [den] på  teoretiskt allvar” (s 87), och att normen för 
akademiskt verksamma är att vara teoretiskt ointresserade (s 87 not 10, m en ganska oprecis hänv t 
Sandgren – Juridikavhandlingar vid Stocholms universitet 1957-2006, Fs Juridiska fakultet i Stockholm 
100 år,  s 440-485, som möjl  kan preciseras  till  ssk avsn 7.2 och 7.3-4).  Det  verkar  onekligen oro-
väckande, även om det kan noteras att det nog går att definiera ”teoretisk” på olika sätt (jag är t ex rätt 
övertygad om  att många akademiker anser sig vara teoretiskt intresserade), men jag tror ändå att ut-
talandet (listan inkluderad) är en hyperbol, en medveten och avsiktlig överdrift, som syftar till att driva  
hem (vad jag tror är)  Samuelssons poäng; att självrannsakan och kritisk granskning av de egna veten-
skapliga idealen är ett självändamål. Och, det är kanske en god poäng att göra? 
181 Se not 160 ovan för hänv. 
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har beskrivits som nyformalist,182 sjunger öppet lagens lovsång,183 och tillämpar 

mer än gärna de förklarings- och tankemodeller som ligger bakom.184 

När  det  kommer till  deras  viljeförklaringsbegrepp är  att  märka  följande. 

Enligt det principiella förhållningssättet i avtalslagens motiv, till vilket Lehrberg 

ansluter sig,185 är  en fullmakt alltid en viljeförklaring riktad till tredje man.186 

Fullmakten  påverkar  inte  över  huvudtaget  förhållandet  mellan  huvudmannen 

och fullmäktigen, utan detta rättsförhållande grundas på en annan rättshandling, 

uppdraget.187 Grönfors å andra sidan menar att  även helt  andra rättsfakta än 

viljeförklaringar,  vilka av honom definieras snävt,188 kan föranleda fullmakts-

verkningar, och följdriktigt även avtalsverkningar.189 

Angående fullmakt kan Grönfors tankebygge återföras på Ussing,190 och dennes 
kritik  av  tanken att  viljeförklaringar  kan  användas  som  förklaring  till  rätts-
verkningar i samtliga fall. Kritiken tog särskilt sikte på fullmakt enligt 10 § 2 st  
(ställningsfullmakt) och  18  §  (s  k  uppdrags-/muntlig  fullmakt) avtalslagen. 

182 Samuelsson, Tolkning och Utfyllning, s 121 f.
183 Citerat från Bert Lehrbergs hemsida med kommentar till avtalslagen (www.avtalslagen.com, besökt 
2013-01-14):  ”[...]  Avtalslagen tillskapades i  nordiskt  samarbete och i  lagstiftningskommittén ingick 
några av nordens största vetenskapsmän någonsin: Tore Almén (Sverige), Julius Lassen (Danmark) och 
Fredrik Stang (Norge). För att en lagstiftning – eller en teoretisk lösning på ett praktiskt problem över  
huvud taget – skall vara vällyckad och fungera bra krävs i första hand att den är väl genomtänkt. Den 
måste ha en motsägelsefri och väl fungerande teoretisk grundstruktur som spänner från det abstrakta till 
det  konkreta och som låter  sig omsätts i  väl  fungerande praktiska lösningar i  konkreta fall.  För att 
åstadkomma en sådan fordras en förmåga att tänka både abstrakt och konkreta [sic] på samma gång och 
att få det abstrakta och det konkreta att gå ihop. Denna förmåga är få förunnad, men till de utvalda hör  
utan tvivel avtalslagens upphovsmän. När en sådan grundstruktur finns har det mindre betydelse vilka 
delar av denna som står i lagen och vilka som finns i förklarings- och tankemodellen där bakom. [...]” 
Styckesindelning här av utrymmesskäl utelämnad.
184 Jfr Lehrberg, Anmälan av  Avtalsgrundande rättsfakta, s 477. Se även ovanstående fotnot. Däremot 
verkar även Lehrberg anse sig ta avstånd från dogmatiska överbyggnader, åtminstone gamla sådana, jfr 
Lehrberg, Fs Walin, s 289, ”I modern svensk avtalsrätt fungerar viljeförklaringsbegreppet som ett från 
äldre tiders dogmatiska överbyggnader tämligen frigjort kopplingsbegrepp […] [min kurs]”.
185 Jfr Lehrberg, Grundelement, s 155 ff.
186 Vid fullmakt enligt 18 § avtalslagen genom att fullmäktigen fungerar som ett bud, som först över-
lämnar meddelande om sin fullmakt och därefter (en logisk sekund senare) rättshandlar i huvudmannens 
namn för dennes räkning med tredje man. Att det första meddelandet i vissa fall kan vara en ren fiktion 
är uppenbart. Vid ställningsfullmakt, 10 § 2 st, åstadkoms viljeyttringen genom att fullmäktigen placeras 
i en viss position, där tredje man kan få intryck av att han är behörig. Jfr Åhman, Behörighet, s 317, med 
vidare hänv till Förslaget, s 77 och 93. 
187 Se Förslag s 184 f, ang detta förhållande: ”[fullmakten] giver icke upphov till vare sig rättigheter eller 
skyldigheter  dem emellan”.  I  svensk  rätt  kan  detta  förmodligen återföras  på  bl  a  Trygger,  se  Om 
fullmakt, s 151 ff. Men det kan knappast uteslutas att Stang, som upphovsman, haft större påverkan. Jfr 
även Åhman, Behörighet, s 316.
188 Se Åhman, Behörighet, s 323 f, m hänv t Grönfors, Avtalslagen 1995, s 38-40 och 140 samt Grönfors 
– Ussings fullmaktslära, TfR 1987 s 290-299 (cit: Grönfors, TfR 1987), specifikt s 298-299.
189 Jfr Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 55 f. Jfr även Åhman, Behörighet s 323 och 321 f.
190 Grönfors  själv säger  om sin fullmaktslära:  ”Den sålunda nyanserande fullmaktsläran  är  doktrin-
historiskt att uppfatta som en modifiering och vidare utveckling av Ussings fullmaktslära”, Grönfors, 
TfR 1987 s 299. Jfr även Åhman, Behörighet, s 321.
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Ussing hävdar att det i dessa fall är uppdragsförhållandet (bemyndigelse) mellan 
fullmäktigen och huvudmannen – i  ställningsfullmaktsfallen enligt 10 § 2 st  i 
kombination med  ställningen i  sig –   som är  behörighetsskapande.  Angående 
meddelandet till tredjeman säger han att det ”er og bliver en Fiktion at tale om en  
Viljeserklæring fra Fuldmagtsgivaren til trediemand i disse tildfælde.”191

Det bör noteras att det inte egentligen är avtal och fullmakt som står i centrum 

för Grönfors.  Istället  är för honom det centrala sådana fenomen som medför 

avtals- och fullmaktsverkningar (avtals- och fullmaktsliknande rättsföljder). Det 

kan  också  sägas  vara  karaktäristiskt  för  Grönfors  begreppsapparat  att  den 

anknyter primärt till rättsföljderna. Detta grepp gör att Grönfors kan konstruera 

påtagligt vida begrepp, som tillåts inbegripa det mesta som har vad han menar 

vara de relevanta rättsföljderna.192 Men även när han talar om avtal och fullmakt 

i  mer  inskränkt  mening  använder  han  begreppen  vitt,  och  anknyter  till 

rättsföljderna.193

Lehrberg har kritiserat sådana begrepp, och yttrat:

”Istället för till rättsföljden bör man knyta an till relevanta rättsfakta, och det helst 
på  ett  sådant  sätt  att  man  på  vetenskapligt  rättvisande  sätt  beskriver  en  viss 
kategori av situationer som man av funktionella skäl vill sammanföra under en 
gemensam  rubrik.  Avtalsbegreppet  kan  också  med  fördel  definieras  utifrån 
rättsfaktumsidan, i princip utifrån reglerna om hur avtal kommer till stånd.”194

Lehrberg  definierar  i  linje  med  detta  avtal  genom  att  anknyta  till  vilje-

förklaringsreglerna, och särskilt avtalslagens bestämmelser.

Med ytterligare ett eulerdiagram, som strax ska förklaras, kan Lehrbergs och 

Grönfors skilda avtals- och viljeförklaringsbegrepp illustreras så här:

191 Ussing, Aftaler, s 331. Det kan noteras att fler svenskar än Grönfors ansluter sig till Ussings upp-
fattning. Åhman, Behörighet, s 319 not 88 anför: Karlgren (jfr Studier i allmän avtalsrätt, s 132 not 287), 
Hellner (jfr SvJT 1984 s 759) och Håstad (jfr NJM 1990 s 271) som sådana som anslutit sig ”mer eller 
mindre reservationslöst”.
192 Särskilt tydligt blir detta i Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, kap 6 (trepartsavtal) och 7 (utvidgad 
avtalsverkan och avtalsverkan utan avtal) märk avsnitt 7.2-7.4 (kvasikontrakt, läran om biförpliktelser 
och avtals för- och efterverkan). Se även Heidbrink, s 681 f.
193 Se Grönfors & Dotevall, s 67 f och 103 och jfr Åhman, Behörighet s 323 f.
194 Lehrberg – Lagstiftaren vilse i sin egen labyrint?, Fs Agell s 340.
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Hos Grönfors är viljeförklaringar en av flera möjliga vägar till avtal. Sanktions-

verkan  tycks  vara  lika  viktig  som viljeförklaringsverkan.195 Eftersom avtals-

begreppet definieras utifrån rättsföljderna är alla fenomen som har (tillräckligt) 

avtalsliknande  rättsföljder  avtal,  vilket  innebär  att  även  fenomen  som  inte 

anknyter till viljeförklaringar eller sanktionsskäl kan definieras som avtal (även 

om utrymmet för detta tycks begränsat). Hos Lehrberg – som har ett påtagligt 

vidare  viljeförklaringsbegrepp  än  Grönfors  –196 är  viljeförklaringar  den  enda 

195 Att särskilt notera är Grönfors tanke att ”viljeförklaringselementet” kan samspela med ett sanktions-
element, på en glidande skala. På ena sidan av skalan står den traditionella anbud och accept-modellen 
med rena individuellt  framförhandlade viljeförklaringar.  På den andra står situationer där sanktions-
element är närmast uteslutande grund för avtals-/fullmaktsverkan. Se Grönfors analys av NJA 1974 s  
706 (Mölnlycke ./.  Postverket)  i  Grönfors  – Ussings fullmaktslära,  TfR 1987 s 290-299 på s 297 f  
(”Elementet av sanktion slår här helt ut elementet av viljeförklaring, låt vara att utnämningen av B till  
föreståndare för postavdelningen avspeglar en vilja.”). Jfr dock/även Lehrberg, Grundelement, s 99, där 
det angående kravet på en rättshandlings utgivande (35 § AvtL e contrario), sägs att rättsfallet möjligen 
kan läsas som att utgivandet inte behöver vara avsiktligt, utan att även vårdslöshet kan vara grund för  
bundenhet till en viljeförklaring. I en not (25) på sidan sägs dock att rättsfallet även kan tolkas på annat  
sätt, utan att detta alternativa sätt presenteras. Åhman,  Behörighet (som under sin doktorandtid hade 
Lehrberg som handledare), s 322 f och 328-330 analyserar och kommenterar rättsfallet i viljeförklarings-
termer, vill anknyta till tillitsteorin och tredjemans goda tro, och konstruerar huvudmannens bundenhet  
genom en huvudmannens konkludenta viljeförklaring genom oavsiktlig underlåtenhet (hänvisning görs 
där till Adlercreutz – Avtalsrätt I, 9 uppl, s 19 [13 uppl, s 21], till styrkande av att detta är möjligt), och 
verkar ålägga huvudmannen en reklamationsplikt, till godtroende tredje man, i de fall då huvudmannen 
är i vårdslös ”god” tro (vilket torde motsvara bort inse i gängse mening, jfr Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 43 
f) om ställningsfullmäktigs behörighetsöverskridande. I mina ögon är Åhmans förklaring inte omöjlig,  
men  jag  tycker  den  är  krystad,  och  den  synes  baserad  på  en  kanske  väl  stor  lojalitet  gentemot  
viljeförklaringsteorier, se s 330: ”Mot att rättsfallet skall förstås på det sätt Grönfors gör gällande, [dvs]  
att bundenheten slagit till som en 'sanktion' mot en vårdslös 'fullmaktsgivare' talar att det rimmar illa 
med avtalslagens [min kurs] regler för hur avtal uppkommer. [...]”.
196 Den stora skillnaden tycks mig vara att Lehrberg anknyter till tillitsteorin och ser allt som ger mot-
tagaren ett befogat intryck av att vara en viljeförklaring som en sådan medan Grönfors endast behandlar  
de  förklaringar  som  av  avgivaren  är  avsedda att  vara  viljeförklaringar  som  sådana.  Jfr  Åhman, 
Behörighet, s 323 ff. Lehrbergs explikation av viljeförklaringsbegrepp återfinns i Grundelement, s 81 ff. 
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möjliga vägen till avtal,197 genom att det är så ”avtal” definieras. Den senares 

gränser  för  viljeförklaringar  och  avtal  kan  därmed sägas  sammanfalla.198 De 

situationer som har avtalsliknande verkningar, och kan sägas resultera i avtals-

bundenhet  utan  att  (kunna)  grundas  på  viljeförklaringar  karaktäriseras  som 

kvasikontraktuella.199

Författarna  använder  alltså  en  och  samma  term,  viljeförklaring,  till  två 

skilda saker. Lehrberg använder den för att avgränsa sitt avtalsbegrepp, medan 

Grönfors använder den för att  motivera rättsföljders inträde, men endast i  ett 

begränsat antal  fall.  Genom att termen används till dessa skilda saker,  skulle 

kunna  sägas att  en  och  samma term,  hos  skilda  författare,  betecknar  skilda 

begrepp,200 eftersom såväl  definitionsleden  som användningen  (funktionen)  i 

realiteten skiljer sig åt författarna emellan.

Denna  skillnad  mellan  författarnas  ståndpunkter  får  till  följd  att  vid  till 

exempel en analys av avtals  uppkomst – annat än i  rent idealtypiska fall  av 

anbud och accept – den enes slutsatser inte kan användas för att belysa eller ut-

veckla den andres. De båda modellerna är, som jag förstår dem, universella och 

uteslutande. Universella i den meningen att alla avtal kommer till stånd genom 

viljeförklaringar  alternativt  genom  förefintligheten  av  avtalsgrundande  rätts-

fakta. Uteslutande i den meningen att avtal inte kan komma till stånd på annat 

sätt.  Till  förtydligande:  Att  till  exempel  använda  Lehrbergs  explikation  av 

viljeförklaringsbegreppet, för att undersöka när Grönfors avtalsgrundande rätts-

Jfr även a a s 121 f.
197 Se ovanstående fotnot och jfr även Lehrberg, Grundelement, s 122, där det konstateras att flertalet av 
”de speciella former för avtalsslut som diskuterats i svensk rätt” (inbegripet de former som Grönfors 
hänfört till andra avtalsgrundande rättsfakta, jfr Lehrberg, Fs Walin, s 289 f), hamnar inom avtalslagens 
tillämpningsområde, just pga det vida viljeförklaringsbegreppet,  och än tydligare: a a s 308:  ”Något 
behov av att vid sidan av ett sålunda definierat viljeförklaringsbegrepp laborera med avtalsgrundande 
rättsfakta som inte är viljeförklaringar finns inte.”. Jfr även Heidbrink, s 683 f. 
198 Det bör noteras att Lehrbergs viljeförklaringsbegrepp delvis bygger på analogier till bestämmelser (i  
avtalslagen) om viljeförklaringar. Vad gäller hans två andra modeller än normalmodellen med anbud och 
överensstämmande accept,  dvs  tillitsmodellen respektive  dolusmodellen bygger  ju  dessa  ”något  för-
enklat” på 32 § 1 st avtalslagen e contrario, respektive en analogi till 6 § andra stycket och 9 § samma  
lag. Se Lehrberg, Grundelement, s 88 ff och tidigare, Fs Walin, s 289 f samt ännu lite tidigare (först?) 
Uppsatser i Bankrätt, första samlingen, s 275 f). Detta innebär dock inte att avtalsbegreppet blir större än 
(enbart) viljeförklaringsbegreppet, eftersom 'viljeförklaringsregler' tillämpas, om än endast analogiskt. 
Lehrberg framhåller  ju också själv att hans viljeförklaringsbegrepp omfattar de situationer som faller 
under de senare situationerna. Se de anförda sidorna. 
199 Jfr Lehrberg, Grundelement, s 106. Se även Åhman, Behörighet s 324 f och jfr Ussing, Aftaler s 388-
395.
200 Jfr not 17 ovan, där det sägs att: Begrepp = term + definition. 
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faktum viljeförklaring föreligger,201 blir liksom bara fel. Förmodligen skulle det 

få den senare att vända sig i sin grav. 

Med det dock inte sagt att han skulle göra rätt i det. Jag är inte säker på att 

jag vill ansluta mig till någon av författarnas sida. Avtalslagen är för mig varken 

ruin  eller  tempel  (ja,  eller  monument202 då).  Det  är  bara  en  fragmentarisk 

gammal  lag  som  skulle  må  bra  av  att  uppdateras  och  kompletteras,  vilket 

mycket  väl  kan ske genom att  utreda och kodifiera  vad som nu är gällande 

avtalsrätt.203 Men det är en annan sak. 

2.5.1.2 Vidare om grunden för viljans rättsskapande kraft och vad kravet  på 
vilja egentligen innebär

För egen del är jag av uppfattningen att vilja i egentlig mening, det vill säga i 

form av någons interna själsliga verksamhet och subjektiva inställning till något, 

numer  är  mer  eller  mindre irrelevant  för  frågan  om det  föreligger  en  vilje-

förklaring. Detta låter förstås underligt, men det sammanhänger med den ovan 

berörda tillitsteorin, som kom som en reaktion på den uppfattat orimliga vilje-

teorin.  För  modern avtalsrätt  sammanhänger det  även med  förklaringsteorin, 

201 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 31, in fine: ”Anbud och accept är i denna mening avtals-
grundande rättsfakta”. Grönfors kursivering här behållen.  
202 Det är den liknelse Bryde Andersen, använder i sitt inte sällan citerade bidrag Aftaleloven – ruin eller 
monument? i Fs Gorton, s 63-74, som avslutas med att svaret på den i rubriken ställda frågan beror på  
”øjnene, der ser”, men att han hoppas få fira lagens hundraårsjubileum, som nu närmar sig, och har tänt 
gnistan till ett spännande projekt i form av ”Avtalslagen 100 år”. Se Flodgren – Den svenska avtals -
lagen 100 år, JT 2012/13 nr 1, s 14-27, med en till allmänheten, i form av intresserade jurister, riktad 
inbjudan att delta i projektet som syftar till att på en ”wikipedia-liknande plattform” inte bara utreda, 
utan även utveckla nordisk avtalsrätt. Jfr på temat också vid och i not 203 nedan.
203 Detta  är  vad  Christina  Rambergs  projekt  Avtalslagen2010  (www.avtalslagen2010.se)  går  ut  på. 
Författaren beskriver det som en kodifikation av gällande avtalsrätt, ett  restatement (En ny avtalslag, 
SvJT 2011 s 32-56 på s 35), och projektet är i  mitt tycke lovvärt. Tyvärr har hon dock inte lyckats  
presentera gällande rätt på ett okontroversiellt sätt. Slående är att just Lehrberg uttalat (bl a) att ”Vad 
som står här avviker ju på otaliga punkter från i Sverige gällande rätt.” (offentligt publicerad användar-
kommentar, publicerad 2012-01-28 på  www.avtalslagen2010.se/Comments, sidan besökt 2013-01-14). 
Nu säger jag inte vem som har rätt – det vet jag inte, och förmodligen ingen annan heller – jag säger bara 
att det inte är så okontroversiellt som kunde önskas. Förmodligen skulle det behövas en ny riktig lag, på 
så vis blir ju innehållet i gällande rätt okontroversiellt genom rättskällans auktoritära ställning. Men det 
kan man ju se sig om i himlen efter! Senast det motionerades om en sådan (Motion 2011/12:C406 – En 
modern avtalslag, Inlämnad 2011-10-05 av MP:s Valter Mutt) hände det ju ingenting (Riksdagen avslog 
motionen, den 19 april 2012, i enlighet med Civilutskottets betänkande. Se Bet 2011/12:CU15, s 3 och  
19),  och min uppfattning är att  lagstiftaren är ganska ointresserad, med motiveringen: ”att  även om 
avtalslagen kan synas omodern torde lagstiftningen, såvitt utskottet har sig bekant, inte medföra sådana  
problem  att  det  finns  skäl  för  riksdagen  att  nu  förorda  en  allmän  översyn  av  lagstiftningen.”,  jfr 
Lagutskottet i betänkande 2005/06:LU12, s 10 f, där det f ö även framgår att Handelsbalken från 1734 
års lag är, och nu parafraserar jag kraftigt, helt okej! - ”Men 1914 års kommissionslag gick minsann för 
sig att ändra!”, sa förf trumpet.
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vilken kan ses som en senare utveckling av tillitsteorin.204 Enligt dessa ”teorier” 

(som nog kan beskrivas som principer i den mening jag använder termen) ska ju 

antingen mottagarens intryck eller själva förklaringens objektiva innebörd vara 

avgörande för fastställandet av dess innehåll. Detta innebär att rättsreglerna inte  

anvisar någons subjektiva inställning som relevant rättsfaktum, istället anvisas 

som relevant de objektiva omständigheterna, det vill säga uttrycken och de slut-

satser som kan dras av dessa, om denna subjektiva inställning.205 

Redan tidigare var det  dock  förstås så att det som tolkades var uttrycket, 

eftersom något annat var – och är – omöjligt. Skillnaden mellan teorierna består 

i  val  av  perspektiv,  och  om förklaringen ska  ses  ur  avgivarens  (viljeteorin), 

mottagarens (tillitsteorin) eller en förnuftig utomstående betraktares perspektiv 

(förklaringsteorin).206

Med det sagt, den egentliga förklaringen och anledningen till att en vilje-

förklaring har ”rättsligt bindande kraft” är att rättsordningen uppställer regler, 

vilkas tillämpningsområde omfattar viljeförklaringar och anvisar rättsföljden att 

dessa  ska  vara  bindande.  För  svensk  rätts  del  kan  hänvisas  primärt  till  den 

allmänna princip som finns knäsatt i 1 § avtalslagen.

Det kan illustreras med följande syllogismliknande formel:207

204 Jfr Bryde Andersson, Grundlæggende aftaleret, s 50. Det är inte okontroversiellt att vare sig tillits-
teorin (som kan stödjas på 32 § 1 st avtalslagen) eller förklaringsteorin utgör ”gällande rätt”, det är ju t 
ex en av de grundläggande orsakerna till att Lehrbergs och Grönfors viljeförklaringsbegrepp skiljer sig 
åt, se not 196 ovan.  Det enda man i litteraturen synes vara något så när överens om är att viljeteorin inte 
utgör gällande rätt, se a a s 45 ff, ssk s 48.
205 Jfr Svensson – Bör begreppet viljeförklaring överges som grundval för avtalsrätten, TfR 2003 s 555-
576, ssk s 558 f. Artikeln handlar huvudsakligen om att bemöta kritik gentemot Svenssons avhandling, 
som framställs i Ravnkilde – Hvad er aftalerettens grundlag, TfR 2000 s 989-1037, där det bland annat 
görs gällande att Svensson explikation av viljeförklaringsbegrepp står i strid med  såväl lagstiftningen 
som rättspraxis i de nordiska länderna, s 995 f. Åsiktsskillnaderna synes, likt Lehrbergs och Grönfors 
ovan  berörda  sådana,  väsentligen  grundas  på  olika  uppfattningar  om betydelsen  av  tillitsteorin,  se 
Svensson, TfR 2003 s 558 f.
206 I praktiken är skillnaden mellan förklaringsteorin och tillitsteorin liten, eftersom den som granskar – 
typiskt sett domstol/skiljenämnd – alltid utgår ifrån de synbara omständigheterna. Den stora teoretiska 
skillnaden består väl i förnuftigheten och i om de ska försöka sätta sig i mottagaren ställe, och  låtsas 
vara lika (o)begåvade som denne, eller utnyttja sin vetskap om vad som är vanligt i branschen etc för att 
utröna vad avgivaren kan ha ”avsett”.
207 Liknande Karlgren – Begreppet rättslig viljeförklaring, i Avtalsrättsliga spörsmål, 2 uppl, s 182-210 
på s 189 f. Vad som av Hägerström kallats för uttalanden om fantasiföreställningar (”som sådan en av 
privat person avgiven förklaring, som i imperativistisk form uttrycker en fantasiföreställning angående 
inträdande rättigheter  och  skyldigheter”,  Rätten och  Viljan,  s  105  f),  nämligen  uttalanden av  typen 
”härmed överlåter jag”, har av Karlgren beskrivits som varandes alldeles sanna, tack vare det fungerande 
rättsmaskineriet,  Karlgren – Till  frågan om den rättsliga viljeförklaringens imperativistiska natur,  Fs  
Nial, s 331 f, not 6, jfr även Karlgren – Studier, s 77: ”[...] Denna formulering är ju ock naturlig nog:  
tack  vare  att  rättsmaskineriet  fungerar,  är  ju  rättseffekten,  dvs  rättigheternas  och  förpliktelsernas 
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och är egentligen ganska oproblematiskt. 

Enligt min mening kan viljekravet,208 allmänt sammanfattas som att det ska 

föreligga sådana rättsfakta som gör att det från en mottagares perspektiv,  med 

fog verkar som att  en viljeförklarings avgivare har  valt  åstadkomma ett  sak-

förhållande (typiskt sett en kroppsrörelse, ett yttrande eller en skriftlig handling) 

medveten om att detta sakförhållande kan tolkas som ett uttryck för en  rätts-

följdsvilja.209 

Avgörande för kravet på att det ur ett mottagarperspektiv  med fog  verkar 

som att avgivaren vill det yttrade är att  den handlande givit motparten skälig  

anledning antaga att han åsyftade en handling med rättslig effekt,  vilket  även 

det sammanhänger med tillitsprincipen. Adlercreutz anför NJA 1920 s 446 som 

ett exempel på hur ett  brev,  skrivet  utan avsikt  att  rättshandla med fog upp-

fattats som ett anbud, och därmed fått verkan som en viljeförklaring.210

HD fastställde i NJA 1920 s 446 HovR:ns dom, som i sin tur fastställde RR:s 
dom. Fråga var om ett brev i målet skulle anses utgöra ett anbud, vilket det i 
belysning av omständigheterna (viss brev- och telegrafväxlings innehåll) ansågs 
göra. Tänkbart är att svaranden i målet, som gjorde gällande att avtal inte kommit  
till  stånd,  inte  lyckats  styrka  att  brevet  enligt  gällande  sedvänja  i  branschen 
(”merkantil uppfattning”) inte utgjorde ett anbud. Det var vad han hävdade.

En rättsföljdsvilja kan framgå olika tydligt beroende  på  såväl sakförhållandets 

natur som det sätt på vilket avgivaren väljer att uttrycka sig.211 Rättsföljdsviljan 

uppkomst,  redan  i  och  med att  förklaringen  kommer  till  stånd  realiserad”.  Detta  är  ett  uttryck  för 
performativteorin (vad Svensson kallar utförandeteorin), som innebär att det rättsliga momentet utförs i  
och med och genom viljeförklaringen. 
208 Som lagstöd för viljekravet har anförts (motsatsvis) 32 § och (grunderna för) 34 § AvtL, se Lehrberg,  
Grundelement, s 88-90 och 86 f.
209 Jfr Adlercreutz,  Avtalsrätt I,  s 132 f och se Svensson,  Viljeförklaringen,  s 97 ff, som i stora delar 
bygger sitt viljeförklaringsbegrepp efter Zitelmann – Irrtum und Rechtsgeschäft : Eine psychologisch-
juristiche Untersuchung, 1879.
210 Se Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 133 och s 25.
211 Jfr  här  historien,  i  form  av  Hägerströms,  Olivecronas  och  för  all  del  Arnholms  teori  om  att 
viljeförklaringar egentligen är imperativistiska förklaringar om inträdande rättigheter och skyldigheter. 
Teorin innebär alltså att en förklaring ska kunna tolkas som en befallning, för att vara rättsligt relevant. 
Idén kommer enligt Svensson från tysk rätt, se Svensson, Viljeförklaringen, s 78 m hänv t Bülow – Das 
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behöver dock inte framgå annat än implicit genom tolkning,212 och även i övrigt 

är kravet i praktiken tämligen uttunnat, inte minst därför att personer typiskt sett 

själva får bära risken för deras okunskap eller missuppfattningar om innehållet i 

gällande rätt,213 vilket innebär att den förklarande ofta får skylla sig själv för att 

han uttryckt sig  inopportunt, till exempel genom att använda fackuttryck fel-

aktigt.214 

2.5.2 Uttryck: Krav på viljeförklaringens innehåll

Att det  finns ett uttryck har jag hanterat som en nödvändig betingelse för att 

viljekravet ska anses uppfyllt. Under denna rubrik ska jag kortfattat framhålla 

vad uttrycket ska innehålla, för att anses vara en viljeförklaring. 

För att  avgöra vad en viljeförklaring innehåller  tillämpar  rättstillämparen 

allmänna principer för avtalstolkning. Det innebär att  hänsyn kan tas även till 

annat än själva uttrycket (t ex ett skriftligt kontrakt). Hänsyn bör kunna tas till i 

vart fall vad som kan vara underförstått, det sammanhang vari förklaringen görs, 

dess syfte och funktion i det aktuella förhållandet, samt eventuella handelsbruk, 

sedvänjor och övriga kutymer av relevans. Någon vill kanske göra gällande att 

även skälighet är en tolkningsnorm.215 

Geständnisrecht : Ein bertrag zur Allgemein Theorie der Rechtshandlungen. Se även (bl a) Hägerström, 
Rätten och viljan s 97 ff, Olivecrona, Rätten och viljan, s 27 ff samt Arnholm, TfR 1948 s 410 ff, och  
Privatrett I s 204 ff. Se även Svensson, s 78 ff, för ett metaperspektiv på teorin. Det bör dock noteras att  
Olivecrona senare uttryckt en delvis annan uppfattning, som är påtagligt lik Karlgrens ovan  i not  207 
berörda performativteori, se Olivecrona – Rättsordningen,  s 233 ff, och jfr Svensson, Viljeförklaringen, 
s 85-93.
212 Jfr Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 132. Ang imperativteorin se även Svensson, Viljeförklaringen, s 81.
213 Jfr Lehrberg, Grundelement, s 85, Svensson, Viljeförklaringen, s 97 ff och Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 
132
214 Jfr som ett exempel NJA 1921 s 511 (Torrmjölksfallet), och Lehrbergs kommentar i Avtalstolkning, s 
97:  ”Det  speciella  språkbruk  –  språkbruket  i  handeln,  eller  kanske  mer  korrekt  i  branschen – som 
[säljaren] gjort gällande blev med andra ord avgörande, trots att nyanserna var mycket fina och säkert 
svårtillgängliga för en köpare som inte var insatt i branschens språkbruk.”.
215 Så till exempel Christina Ramberg. Se Avtalslagen 2010 (www.avtalslagen2010.se), 7.3 (1) (k) (finns 
även återgiven i SvJT 2011 s 32-56, på s 49, men där saknas kommentarerna). Personligen är jag kluven 
inför att använda en skälighetsnorm vid tolkning, i min värld är (o)skälighet något som främst beaktas 
efter det att man redan fastställt en förklarings innehåll, dvs vid justering genom utfyllning, ogiltighet 
och alldeles ssk vid jämkning. En av anledningarna till införandet av 36 § AvtL var just att komma till 
rätta med denna typ av dold avtalscensur. Å ena sidan tycks det kanske lämpligare att använda sig av  
termen rimlighet (jfr t ex det i Avtalslagen2010-kommentaren refererade NJA 2001 s 750, där tolkningen 
tog hänsyn till ”vad som sakligt sett är en förnuftig och rimlig reglering [min kurs]”, HD:s domskäl, 3 st, 
för att slippa associationen till oskälighetsnormen, och dennas prövningsfakta. Å andra sidan finns det  
andra  fall  då  man  tar  hänsyn  till  saker  som strikt  taget  borde  ligga  utanför  tydningsverksamheten  
(avtalstolkning i inskränkt mening), och tittar på lagregler och dessas verkan redan vid tolkningen, jfr 
om den s  k  giltighetsregeln (presumera  att  parterna  avsett ett  innehåll  som tillför  något)  Lehrberg, 
Avtalstolkning, s 153, och jfr s 148 f. Man kan lika gärna se de tolkningsvisa skälighetshänsynen som en 
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Det bör av en viljeförklaring framgå:216 vem den härrör från, avsändaren,217 

samt vem den riktar sig till,  adressaten.218 Den senare måste  principiellt vara 

någon annan än avgivaren själv (förbud mot självkontrahering), men det räcker 

att adressaten är en relativt bestämd krets av personer,219 och det krävs alltså inte 

att det är en specifikt angiven person. Därutöver krävs att det framgår någon typ 

av  rättslig  stipulation,220 typiskt  sett  ett  löfte,  påbud,  förfogande eller  någon 

kompetensskapande akt (fullmakt). Ur ett rent praktiskt perspektiv kan sägas att 

den rättsliga stipulationen bör framgå med en sådan tydlighet och precision att 

den (efter tolkning och eventuell utfyllning) kan ligga till grund för fullgörelse-

krav.221  

2.5.2.1 En rättslig stipulation som är tydlig och preciserad: essentialia negotii  
och löfteskärna?

I  linje med Grönfors tankegångar  skulle  det  kunna  uppställas ett  krav  på  att 

löfteskärnan framgår av förklaringen. 

Kravet  på  att  löfteskärnan framgår sammanhänger  med avtalsrätten  upp-

delning i tolkning och utfyllning, där möjligheten  till  utfyllning  ger  en väg att 

komplettera  rättsförhållanden,  som  inte  genom  rättshandlingar blivit  full-

ständigt reglerade. Utfyllning  kan ur ett  transaktionskostnadsperspektiv sägas 

gynna omsättningen,  genom att parterna inte själva behöver förhandla fram en 

fullständig reglering av sina inbördes förhållanden, utan lugnt kan utgå ifrån att 

den  dispositiva rätten erbjuder väl avvägda normallösningar för de flesta upp-

kommande situationer.

För att kunna utfylla ett rättsförhållande krävs dock att rättstillämparen vet 

vilka  utfyllande  regler  som  ska  tillämpas.  Det  är  här  kravet  på  löfteskärna 

kommer in i  bilden. Kravet innebär  nämligen att det av viljeförklaringen ska 

variant av denna giltighetsregel  som motiverar en tolkning som ger ett verksamt, ojämkat, innehåll i 
slutändan. Men då ser man förstås också till något mer än blott rimlighet.
216 Se till det följande Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 129-147.
217 Om inte annat bör det i praktiken vara svårt att framställa krav mot någon annars. 
218 Adlercreutz – Avtalsrätt I, s 136 f.
219 A a s 136 f.
220 Lehrberg, Grundelement, s 94 f, jfr Adlercreutz – Avtalsrätt I, s 140 f. 
221 Det avgörande torde i praktiken vara att den kan läggas till grund för en fullgörelsedom, som är så 
preciserad att det är möjligt för kronofogdemyndigheten att verkställa den, så Lehrberg, Grundelement, s 
94. 

68



framgå  de  grundläggande  fakta  som  krävs  för  att  kunna  kategorisera  vilje-

förklaringen som åsyftande en visst typ av rättsförhållande,222 och därmed vilka 

dispositiva (och för all del tvingande) regler som är relevanta.

En jämförelse med gammalt privaträttsligt språk och essentialia negotii kan 

göras.223 Denna  term  omfattar de  delar  av  en  viljeförklarings  innehåll  som 

bestämmer  vilken typ av rättshandling det är fråga om,  och därigenom vilka 

utfyllande  regler  som är  tillämpliga,  traditionellt  i  form av  fiktionen  om en 

typisk partsvilja (naturalia negotii)224. Vid exempelvis ett köp utgör essentialia 

att det rör sig om en överlåtelse av egendom, mot vederlag.225 Rör det sig om ett 

konsumentköp är essentialia, utöver det nämnda, att säljaren är en näringsidkare 

och köparen en  konsument.  Det kan även sägas att detta, och endast detta, är  

essentialia för  avtalstyperna,  och  omvänt  måste  varje  avtalstyp  innehåll  alla 

essentialia negotii för att vara en riktig definition.226 

Grönfors löfteskärna är påtagligt lik essentialia negotii,  och fyller samma 

funktion, det vill säga att fungera som en anvisning om tillämpliga regler.227 

222 Jfr Grönfors – Avtalsgrundande rättsfakta, s 35 ff.
223 Stang, Innledning, s 282 f. Termen hör samman med  accidentialia negotii (sådana rättsverkningar 
som avgivaren har  förklarat  viljan  att  åstadkomma,  men som inte ingår  i  essentialia)  och  naturalia 
negotii, se nedanstående fotnot:
224 Naturalia negotii är rakt översatt det ”väsentliga i verksamheten”, och är sådana rättsverkningar som 
på  grund av en  förklaring inträder,  även  om de  inte  är  förklarade  (tolkningsvis  utläsbara).  De kan 
betecknas som en typ av utfyllande regler, och har traditionellt ansetts baseras på vad parterna med viss 
sannolikhet  hade  avtalat  om de  hade  uppmärksammat  vissa  frågor  (sannolikhetsbaserad  fiktion  om 
partsvilja). Jfr Ekström – Privaträttens allmänna läror Bd II s 511, och se Svensson, Viljeförklaringen, s 
32 f m v hänv. Jfr även Lassen – Haandbog i obligationsretten : almindelige del, s 368 ff, ssk 371, där 
begreppet verkar användas i en vidare bemärkelse och i princip betecknar allt som kan användas vid 
utfyllnad (sedvana, lag eller vad som i övrigt är de ”i et saadant Retsforhold normale pligter”). Detta är  
nog bara olyckligt uttryckt, vid jämförelse med s 231 f framgår att även Lassen använder termen i dess 
vanliga betydelse.
225 Så Stang,  Innledning, s 283  och Svensson,  Viljeförklaringen, s 32. Annorlunda Grönfors – Avtals-
grundande rättsfakta, s 35, som gör tillägg om ”hur, kanske mot visst pris”. Precisering om leveranssätt 
(hur) och till vilket pris torde dock inte krävas för att kunna karaktärisera ett avtal som ett köp, då skulle 
ju köplagens reglering i 6-8 och 45-47 §§ vara överflödig. Det kan noteras att även 1905 års köplag hade 
regler om detta, i 5-8 §§ (pris) och 9-11 §§ (transport mm), så  detsamma kunde sägas redan tidigare. 
Även CISG innehåller reglering i frågorna, art 31-33 (transport mm) och art 54-59 (pris). De viktigaste 
reglerna avseende pris torde vara 45 § KöpL, 5 § 1905 års KöpL och art 55 CISG, eftersom dessa fast-
ställer hur mycket som ska betalas.
226 Jfr Stang, Innledning, s 283. 
227 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 35 ff. Grönfors gör i och för sig uttryckligen skillnad mellan 
essentialia negotii och löfteskärna (s 36), och synes hävda att essentialia negotii skulle innebära fler krav 
än vad kravet på löfteskärna gör, genom att essentialia anvisar ett krav på ”enighet på alla punkter som 
är grundläggande för avtalstypen”. Grönfors hävdar att detta är vanligt i tysk rätt och hänvisar till upp-
fattningen i tysk doktrin rörande BGB 155 § (dold dissens), hänvisning görs till en källa (Leenen, AcP, 
Bd 188, 1988, s 396 och 400), som inte innehåller några vidare hänvisningar i de relevanta delarna på de 
anvisade sidorna. Det är svårt att förstå vilket rättsläge (lata/ferenda, tyskt/svenskt) Grönfors uttalanden 
tar sikte på, och om det i så fall är någon skillnad mellan de olika. För nordisk rätts del är jag i vart fall  
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Essentialia negotii, och löfteskärnekravet som jag förstår det, kan möjligen 

fungera  som tumregler  om hur  preciserad  en  viljeförklaring  bör vara  för  att 

denna ska vara kunna ligga till grund för en talan. Någon absolut minimiregel 

utgör  dock  inte  något  av  kraven,  en  rättshandling  kan  mycket  väl  leda  till 

bundenhet utan att innehålla viss essentialia negotii,228 detta innebär ju endast att 

rättshandlingen  inte  är  av  en  viss  typ.  Bristande  uppfyllelse  av löfteskärne-

kriterierna innebär exakt detsamma.229 

Dessa  kriterier kan alltså mycket väl vara goda verktyg i många fall, men 

de svarar inte egentligen på frågan vad som måste framgå av en viljeförklaring, 

för att denna ska kunna ligga till grund för en bindande rättshandling, utan de är 

ett sätt att sortera rättshandlingar. Nu kan  väl  i och för sig sägas att en vilje-

förklaring  som inte  uppfyller  essentialia  negotii  för  någon av rättsordningen 

godtagen  rättshandlingstyp  inte  är  tillräckligt  preciserad  och  alltså  inte  kan 

medföra några rättsverkningar.230 Jag tycker inte att det är tillfredsställande. 

2.5.2.2 Några alternativ. Icke-auktoritära rättskällors regler om anbud och ett 
stycke amerikansk federal rätt om detsamma

CISG (United Nations Convention on Contracts  for the International Sale of 

Goods), som i Sverige implementerats genom lag (1987:822) om internationella 

köp, innehåller i del 2 regler om avtals ingående. Denna del gäller utgör dock 

av uppfattningen att essentiala negotii bör förstås som de grundläggande krav som kan ställas på en 
viljeförklaring, för att denna ska kunna anses anvisa ett visst dispositivt regelkomplex (t ex de köp-
rättsliga reglerna) som tillämpligt. Såvitt jag förstår är detta detsamma som Grönfors menar med löftes-
kärna, och jag har svårt att begripa vad det är han vill åstadkomma med sett nya begrepp. 
228 Stang, Innledning, s 283.
229 Se Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 36-38. 
230 De teoretiska bristen med ett sådant tillvägagångssätt  är att  det inte enligt  gällande rätt  finns ett  
ändligt  antal  kontrakts-  eller  rättshandlingstyper  (typtång,  jfr  numerus  clausus).  Ur  det  pratiska 
perspektivet är problemet ett annat, nämligen ett (process)ekonomiskt sådan, genom att det förutsätter en 
omfattande prövning (”Är det ett köp? Nej! Är det en betalning? Nej!”, etc, in absurdum). Detta problem 
är nog dock knappast så stort som det kan låta. I det absoluta flertalet fall torde det vid granskning fram-
gå vad för typ av rättshandling som avsetts. Vidare torde process- och exekutionsrättsliga regler göra att  
man faktiskt kan tala om rättshandlingars typtvång, genom att inte vad som helst kan bli föremål för  
exekution/en talan (liknande, Lehrberg – Avtalsrättens grundelement, s 94 n). Därtill lär ju en hel del  
kriterier  vara  gemensamma för  flera  olika  typer  av  rättshandlingar,  vilket  effektiviserar  prövningen 
genom att icke-uppfyllnaden av dem utesluter mer än en typ av rättshandling. 
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inte gällande rätt i Sverige.231 Åtminstone inte än.232 Artikel 14 reglerar frågan 

om vad som krävs för att ett anbud ska vara bindande så här: ett anbud ska vara 

”sufficiently definite and indicate the intention of the offeror to be bound in the 

case of acceptance”.233 

DCFR (Draft Common Frame of Reference) innehåller liknande reglering i 

bok II, kap 4, avdelning 2:

” Offer and acceptance
II. – 4:201: Offer
(1) A proposal amounts to an offer if:
(a) it is intended to result in a contract if the other party accepts it; and
(b) it contains sufficiently definite terms to form a contract. [min kurs]”.

Om andra rättshandlingar än anbud, se DCFR II-1:101 (b), (”juridical acts”),234 

och II-4:301, och särskilt  II-4:301(b) som stadgar att det krävs att ”the act is 

sufficiently certain”. 

PECL (Principles of European Contract Law) innehåller reglering av frågan 

i artikel 2:103, 1 (a) samt 2:201, 1 (b) (”sufficiently definite terms”). 

Projektet Avtalslagen 2010, som syftar till att ”kodifiera nu gällande svensk 

avtalsrätt”,235 innehåller  motsvarande  reglering  i  2.2  (1),  som stadgar  att  ett 

”anbud föreligger om det är tillräckligt preciserat [min kurs] för att kunna ligga 

till grund för avtalsbundenhet och utvisar anbudsgivarens vilja att bli rättsligt 

bunden i och med att anbudet accepteras”.

Till  att  börja  med,  om  man  nu känner  att  man  måste  sortera  in  dessa 

rättskällor i en rättskällehierarki, anser jag att de bör jämställas med uttalanden i 

231 Lagtekniskt följer det av 1 § lagen om internationella köp, och på internationell nivå av att Sverige  
reserverat sig i enlighet med art 92 CISG (och enl art 94 i avseende inomnordiska gränsöverskridande 
köp) och upprepat denna reservation vid ratificeringen av konventionen. Motiven till reservationerna är 
något  oklara,  men  i  förarbetena  till  internationella  köplagen  anges  att  ”konventionens  avtalsdel  är  
mindre tillfredsställande”,  och att  ett  införlivande i  svensk rätt  inte  skulle  vara utan problem (prop 
1986/87:128 s 87 och 89). Se v Herre & Sisula-Tulokas – CISG och de nordiska reservationerna, Fs  
Gorton, s 149-168, ssk kap 2. Jfr även Avtalsslutande vid internationella köp, s 19-28, ssk om de andra 
nordiska ländernas motiv, och se om denna utr nedanstående not.
232 I utr Avtalsslutande vid internationella köp av varor, s 61 ff, skriven av Madell och Kleineman, tryckt 
i TemaNord 2009:507 och finansierad av Nordiska Ministerrådet,  har det rekommenderats  att Sverige 
implementerar CISG del 2. Detta genom att det införs en ny lag om internationella köp, där det anges att 
hela CISG (art 1-88) ska tillämpas, dock att del 2 (art 14-24) endast ska tillämpas på avtal som slutits 
efter  det  att  den  nya  lagen  trätt  ikraft,  samt  att  Sverige  återkallar  de  i  ovanstående  not  gjorda 
reservationer (a utr s 69-71).
233 Jfr även Ramberg & Ramberg, s 85.
234 Jfr Samuelsson, Avtalstolkning EU I, s 983, angående DCFR:s rättshandlingsbegrepp, och hur detta är 
konstruerat på samma vis som det Hägerström kritiserat. 
235 Jfr om projektet noterna 203, 215 ovan och 236 nedan.
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litteraturen,236 eftersom det vad jag kan se rör sig om just doktrinära uttalanden 

(vad skulle det annars vara?).

Om vi med ledning av det ovanstående tillämpar en kvantitativt-analogisk 

metod och försöker formulera en princip för  att  besvara den faktiska frågan, 

vilket tydlighetskrav som krävs för att en rättshandling ska vara bindande, kan 

konstateras följande.  Av en viljeförklarings, i  det enskilda fallet,  tolkningsvis 

fastställda innehåll  ska det  framgå en rättslig stipulation med sikte på  själv-

bundenhet, med tillräcklig tydlighet. 

Det är  också så det hanterats i praxis,  jfr det ovan (under 2.5.1.2) berörda 

NJA 1920 s 446 och se NJA 1977 s 92 (anbudsgivare sa att ”nödvändiga avtal” 

skulle  tillställas motparten senare,  då var  förklaringen inte  bindande.  Det kan 

antas på grund av att en rättslig stipulation med sikte på bundenhet inte uttryckts 

tillräckligt entydigt)  och  det  norska  rättsfallet  NRt  1924  s  929  (för  vagt  

uttalande).237

Tillräckligt tydligt. Det betyder ju nästan ingenting. För mig är det tydligt att 

obestämdheten beror på att de normer principen formuleras efter är för allmänt 

hållna,  på  samma  vis  som  den  allmänna  privaträttens  normer  ofta  var 

formulerade alltför allmänt för att kunna vara till ledning i konkreta situationer. I 

detta  fall  är  dock måhända  skälen till  de  allmänna formuleringarna  andra.  I 

DCFR-fallet torde det bero på att företrädare för många olika rättskulturer sökt 

236 Avtalslagen 2010:s rättskällestatus är i  någon mån omstridd. Christian Dahlman, professor i allmän 
rättslära  vid  Lunds  universitet  har  på  avtalslagen2010-hemsidan  (offentligt  publicerad  användar-
kommentar, 2010-11-11, kontrollerad 2013-01-14) med skärpa invänt att  Avtalslagen 2010 inte är en 
rättskälla.  Anledningen till  det  är att  den inte ”föreskriver [min kurs]  vad som gäller”,  vilket  enligt 
Dahlman vore omöjligt eftersom dess författare inte har möjlighet att ”påverka rättens innehåll”. Istället 
kan avtalslagen2010 endast beskriva innehållet i gällande rätt, och då förenat med ett naturligt mått av 
osäkerhet. Ramberg har som svar på kommentaren publicerat: ”Jag anser att doktrin är en rättskälla.”. 
Dahmans kritik torde dock grunda sig på  en uppfattning om att det är skillnad på  vissa  uttalanden i 
litteraturen och  andra sådana som gjorts i speciella delar av litteraturen (i praktiken  vissa högt aktade 
böcker), och menar alltså att inte vilken doktrin som helst är en rättskälla (jfr hans artikel ”'Avtalslagen 
2010' är inte en rättskälla”, publicerad på http://www.dagensjuridik.se/2010/11/avtalslagen-2010-ar-inte-
en-rattskalla 2010-11-15). Dahlman har möjligen en poäng i att vissa böcker kan ha större auktoritet än 
andra, men jag tycker att det ger en onödigt snäv och konservativ (i praktiken konserverande genom att 
det förutsätts en sedvänja för att något ska anses vara en rättskälla) bild av rättskällebegreppet (en annan 
sak är att det kan finnas en skadeståndssanktionerad skyldighet att beakta viss litteratur vid rådgivnings -
verksamhet, jfr NJA 1957 s 621 där en juridisk rådgivare som ”missat” Undéns Svensk sakrätt blev 
skadeståndsskyldig). Jag kan inte instämma i Dahlmans uppfattning. 
237 Se om fallen Ramberg & Ramberg, s 85. Metodologiskt skulle även rättsfallen kunna användas som 
stöd vid principformulering enligt den kvantitativt-analogiska metoden.
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kompromissa sig till  ett  bestämt innehåll  (i  betydelsen  en text).238 Detsamma 

torde kunna sägas om PECL.239

Det får till följd att man för en precisare formulering av vad som krävs får 

söka sig till särskilda typer av rättshandlingar, snarast i betydelsen sådana som 

tar sikte på en viss typ av rättsförhållande, i en viss bransch etc. 

De lege ferenda kan jag tycka att vi bör reglera saken som gjorts i  USA genom 
den federala  Uniform Commercial  Code  (UCC)  och de s  k  restatements  som 
gjorts i anslutning till denna. I Restatement 2d §§ 33-34, som gjorts i anslutning 
till UCC § 2-204 (formation of contract for the sale of goods),240 uttrycks att  ett 
avtal är bindande om ”the parties have intended to make a contract and there is a 
reasonably certain basis for giving an appropriate remedy”. ”Reasonably certain” 
(dvs  motsvarande tillräckligt  tydligt) tycks vara om ”they provide a basis  for 
determining the existence of a breach and giving an appropriate remedy”, och det  
”even if they empower one or both of parties to make a selection of terms in the  
course of performance”, där det kan erinras om att båda parter har utöva sina 
diskretionära avtalsmöjligheter (”discretionary powers”) bona fide och i enlighet 
med vad som kan anses vara god sed i branschen/på marknaden (in good faith 
and in accordance with fair dealing, se UCC §§ 1-203, 2-103(l)(b)).241 Men jag 
kan också tycka att det bara är ett utförligare sätt att säga samma sak, nämligen 
att det är tillräckligt preciserat för att kunna grunda (avtals)bundenhet. 

På så vis är det  i stora delar egentligen en fråga om situationsbaserad (avtals-) 

tolkning, varvid allmänna principer för avtalstolkning styr prövningen. Eller, det 

är  åtminstone  med  dessa  medel  man  når  svaret  på  om  det  är  tillräckligt 

konkret.242 Jag berör det inte vidare. 

2.5.2.3 Särskild rättshandlingsrätt? Denuntiationer och tydlighetskrav

Det finns en särskild typ av rättshandling där det finns  relativt  mycket praxis 

kring tydlighetskravet. Det är rättshandlingen denuntiation. 

238 Jfr Samuelsson, Avtalstolkning EU I, ssk kap 1 och 2, tryckt i SvJT i ett särskilt temahäfte om DCFR.
239 Jfr PECL, Part  I:  Performance,  Non-performance and Remedies,  Introduction-kapitlet.  Ssk  s xvi, 
”The principles are intended to reflect the common core of solutions to problems of contract law.”.  och 
s xx om källorna.
Det kan också noteras att  Ramberg i  Avtalslagen 2010 omnämner DCFR och PECL som källor (se 
kommentaren till 2.2 inledningsvis, och 2.2 (1), 13 st, kontrollerat 2012-12-19). Ramberg gör dock inte  
något stort nummer av dessa källor, utan de nämns mest i förbifarten.
240 Gomard – Letters of intent »hensiktserklæringer«, NJM 1984 s 245-312, på s 275, m v hänv.
241 Jag delar alltså Gomards uppfattning, se a a s 275 f, m hänv.
242 Jfr Samuelsson,  Avtalstolkning EU I, s 983, och ssk i not 130: ”Rättshandlingens förhandenvaro och 
rättsverkningar fastställs genom tolkning. Och detta gäller generellt; i motsats härtill t ex Grönfors och 
hans efterföljares försök att bryta loss från det intentionella paradigmet […]”. 
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Denuntiation kommer från latinets denuntia'tio,  betyder i princip tillkänna-

givande eller anmälan, och härleds av denu'ntio, dvs tillkännage eller kungöra.243 

Termen används  i  juridiska  sammanhang som beteckning  för  vissa  typer  av 

underrättelser, som sker genom en viljeförklaring typiskt sett från en överlåtare 

eller panthavare, alternativt en förvärvare eller pantsättare till en gäldenär eller 

innehavare av viss egendom (t ex en depositarie).244

Den rättshandlingsverkan som normalt är den väsentliga – genom att det är 

den man så att säga vill åt – vid denuntiationsrättshandlingars företagande är 

sakrättsligt  skydd,  det  vill  säga idealtypiskt  en  förvärvare eller panthavares 

skydd mot  överlåtarens eller  pantsättarens borgenärer,  31 § skuldebrevslagen 

(1936:81;  SkbrL),  vid  pant  via  10  § samma lag  och vid lösöre  enligt  lagen 

(1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man.245 

Denuntiation sker alltså genom en viljeförklaring från överlåtare/panthavare 

eller förvärvare/pantsättare till gäldenären/innehavaren.246 Givet att det rör sig 

om en rättshandling som får verkan gentemot tredje man uppställs det särskilda 

krav.  Dels  ett  principiell  krav  på  att  denuntiation  har  skett  genom en  aktiv  

åtgärd.247 Dels  ställs  vissa  tydlighetskrav. Även  om  det  inte  finns  något 

principiellt formkrav – en denuntiation kan till exempel ske muntligen –248 kan 

det sägas att det finns ett formkrav för innehållet, genom att uttrycket tolknings-

vis måste fastställas ha ett visst innehåll. Nämligen, i princip ett meddelande om 

överlåtelse eller pantsättning (jfr 31 § SkbrL:s rekvisit ”åtgärden”),249 som fram-

243 Nationalencyklopien på internet, sökordet denuntiation. 
244 Se om denuntiation, Björk – Om factoring, SvJT 1983 s 325-370 (cit: Björk, Factoring), på s 353 f.  
Se även Henriksson – Sakrättsliga moment : och deras ekonomiska konsekvenser (ak avh, cit: Henriks-
son, Sakrättsliga moment), s 84-91.
245 Denuntiationsprinciperna har fått analog tillämpning även utanför dessa lagars formella tillämpnings-
områden, vilket förutsattes i SkbrL-motiven, se SOU 1935:14, s 117.
246 Björk,  Factoring, s 353 f.  Det kan erinras om att en rättshandling, precis som vanligt, kan företas 
genom mellanman eller överföras via bud. I båda dessa fall måste det dock konstrueras någon form av 
uppdragsförhållande som gör att mellanmannens/budets agerande kan tillgodoräknas huvudmannen.
247 Björk, Factoring, s 354.  Jfr även strax nedan om ändamålen med denuntiation. Egentligen är  det 
dispositionsmässigt  ologiskt  att  behandla frågan  om aktivitetskravet  här,  eftersom jag ovan hanterat 
kravet  på  förefintligheten av ett  uttryck  som en nödvändig betingelse  för  existensen av en rättsligt 
relevant vilja. På detta sätt kan dock det som handlar om rättshandlingen denuntiation hållas samlat. 
248 Björk, Factoring, s 353 f.
249 Jfr NJA 1949 s 164, där denuntiation från förvärvaren (C) till innehavaren (A) innehöll medgivande 
till nyttjande för överlåtaren (B). Egendomen utmättes hos överlåtaren (B) för dennes skulder efter att  
denne hämtat egendomen hos (A). Förvärvaren (C) hade då ej sakrättsligt skydd för sitt förvärv. Jfr även 
Håstad, Sakrätt, s 257 f med ytterligare praxis, bl a ang möjl att villkora överlåtelse/pantsättning.
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går med en sådan tydlighet att det inte råder något tvivel om dess innebörd.250 

Den  åsyftade egendomen måste framgå tydligt, rör det sig till exempel  om en 

fordran måste dennas identitet och storlek klart anges, och denuntiationen måste 

avse  en  redan  företagen  överlåtelse  eller  pantsättning,  vilket  innebär  att  en 

denuntiation  som  avser  en  framtida  överlåtelse  inte ger  sakrättsligt  skydd.251 

Därtill krävs att det framgår av denuntiationen vem förvärvaren är, att ange en 

viss krets av potentiella förvärvare räcker inte.252

Att denuntiationsrättshandlingens verkan är att tillerkänna någon sakrättsligt 

skydd har tveklöst påverkat de tydlighetskrav som ställs på den. Denuntiation 

genom  passivitet  torde  –  till  skillnad  från  vad  som  gäller  för  andra  rätts-

handlingar –253 vara fullkomligt uteslutet, givet att denuntiations ändamål bland 

annat är att åstadkomma publicitet, en viss yttre manifestation av en överlåtelse 

eller  pantsättning, för att därigenom motverka borgenärsbedrägerier.254 Det kan 

noteras att det påstådda ändamålets korrekthet inte är okontroversiellt,255 det bör 

dock inte påverka slutsatsen att det krävs en aktiv åtgärd.256

Även de särskilda tydlighetskraven är motiverade av denna särskilda effekt, 

det vill säga rättshandlingens tredjemansverkningar. 

250 Jfr Håstad, Sakrätt, s 258: ”Råder tvekan i detta avseende bör sakrättsligt skydd inte medges, även om 
den underrättade på annat sätt fått redan på vad som hänt”, m v hänv, och se Björk, Factoring, s 356.
251 Björk,  Factoring, s 357 m v hänv. Däremot kan  sakrättsligt giltig pantsättning ske av ännu inte in-
tjänad fordran, jfr NJA 1973 s 635 (pantsättning ”av nuvarande och tillkommande fordran”) och Björk, 
Factoring, s 358 f om fallet.
252 Det bör noteras att skillnaden mellan denuntiation och icke-denuntiation här är en annan än skillnaden 
mellan anbud och s k utbud, eftersom adressaten (dvs gäldenären) är bestämd i denuntiationsfallet.
253 Det vanligaste är nog att passivitet inte får rättshandlingsverkan,  annars skulle ju vår avtalsrätt se i 
grunden annorlunda ut. Det finns dock undantag, dels när det finns legala bestämmelser om att passivitet 
kan leda till avtalsverkan (t ex 3 § KommL, jfr i allmänhet Karlgren, Passivitet) Det torde  även råda 
enighet om att passivitet kan få rättshandlingsverkan (i betydelsen avtalsverkan) i vissa fall då parterna 
tidigare kommit överens om att passivitet ska vara deras sätt att ”kommunicera” sina viljor,  jfr Bryde 
Andersen, Grundlæggande aftaleret, s 212. Se vidare not 318 nedan. 
254 Jfr NJA 1995 s 367: ”Det grundläggande syfte som kravet på sakrättsligt moment är avsett att till -
godose är att förhindra skentransaktioner, dvs transaktioner som inte är allvarligt menade då de företas  
eller som är konstruerade i efterhand”. Jfr även Myrdal – Håstads staketmetod – ett återbesök, Fs Håstad 
(s 599-626), s 602, not 11, m v hänv. 
255 Se Henriksson, Sakrättsliga moment, s 90 not 211, s 209 ff och 252 f, där det förfäktas att de ändamål 
de olika sakrättsliga momenten från tid till annan har varit tänkta att fylla (de lege ferenda) kan tillgodo-
ses genom andra regelsystem än kraven på sakrättsliga moment. Se även Zackariasson – Borgenärs-
skydd och specialitet, s 733, där det slutsatsvis sägs att ändamålet med sakrättsliga moment är att skilja 
mellan ssk skyddsvärda anspråk, och anspråk som inte är ssk skyddsvärda. Båda dessa ståndpunkter är 
synnerligen intressanta, men det finns varken anledning eller utrymme att här fördjupa oss i dem. 
256 Lite svepande kan sägas att jag inte ser det ssk skyddsvärda i att  inte vidta åtgärder för att få sak-
rättsligt skydd.
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Ur ett rent obligationsrättsligt perspektiv tycks det mig inte otänkbart att det 

skulle  kunna  ställas  lägre  krav  på  denuntiationsrättshandlingen.  Från  detta 

perspektiv sett finns ju inte några tredjemansverkningar som motiverar de högt 

ställda kraven. Nu är det i och för sig något av en ickefråga, givet skuldebrevs-

lagens  reglering av betalningslegitimation där det enligt 29 § räcker med ond 

tro, och rättshandlingsverkan alltså är oväsentlig. 

Vad jag vill  ha sagt med det här är att  olika typer av rättshandlingar på 

grund av sina olika effekter kan aktualisera olika typer av intressekollisioner, 

och därmed  ha  olika  ändamål.  Det gör  att  det  kan finnas  skäl  att  formulera 

kriterierna olika för olika typer av rättshandlingar. 

2.5.3 Mottagarens befogade intryck

Kravet på att en handling gjort ett visst intryck hos mottagaren innebär att denne 

ska ha uppfattat handlingen som en viljeförklaring. De fall då en förklarings av-

givare  avsett  att  företa  en  viljeförklaring,  och  mottagaren  uppfattat  honom 

korrekt är tämligen oproblematiska. Svårare, och därmed intressantare, är de fall 

då mottagarens goda tro om en viljeförklaringsavsikt hos avgivaren inte speglar 

avgivarens faktiska avsikt.257 Närliggande frågor har utvecklats ovan under 2.4 

och 2.5.1. Det saknas anledning att här upprepa det som sagts. Här skall endast, 

återigen,  sägas att  det  i  linje  med  tillitsprincipen  finns  utrymme att  skydda 

mottagarens goda tro, i sådana fall då denna är befogad. 

2.5.4 Avgivande/Utgivande

Huvudregeln är att det ställs krav på avgivande/utgivande. Avgivandekriteriet är 

avsett och kan utläsas motsatsvis av 35 §,  och möjligen även 1 § 1 st avtals-

lagen (”avgivit anbud eller svaret”).258 Kravet ligger i linje med vad som ovan 

sagts  om att  en förklaring  (förefintligheten av ett  uttrycksmedel)  är  en  nöd-

vändig betingelse för att en rättsligt relevant vilja ska kunna kunna föreligga. 

Innebörden är i  princip ett  aktivitetskrav, den förklarande måste vidta någon  

åtgärd som är ägnad att ge motparten kännedom om förklaringen. Enbart en 

257 Med Lehrbergs ord, enligt normalmodellen, dvs då vilja,  intryck och uttryck överensstämmer,  se 
Grundelement, s 130. 
258 Adlercreutz, Avtalsrätt, s 134, jfr Lehrberg, Grundelement, s 97 och Ussing, Aftaler, s 40. 
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vilja eller avsikt att avge en viljeförklaring, eller förberedelser därtill är inte nog 

som rättsfaktum.259 Kravet  torde  vara  uppställt  till  skydd  för  den  avgivande 

parten,260 och skyddar denne från att  bindas till  rättsförhållanden vilka denne 

inte  slutligt  bestämt  att  binda  sig  till  (jfr  ovan,  under  2.5  och  2.5.1, om 

frivillighet  som  den  traditionella  grundbulten  för  inomobligatorisk  bunden-

het).261  

Det finns undantag från huvudregeln,  t  ex de fall  som faller under 35 § 

avtalslagen.262 Jag ska inte uppehålla mig vid detta.

2.5.5 Förklaringens mottagande: till handa eller mottagarens kännedom 

Det sägs att det krävs två personer för att dansa tango. Det krävs också minst två 

olika personer för att en viljeförklaring ska kunna få någon rättslig effekt;  en 

som (av)ger och en som (mot)tager.263 Adlercreutz framhåller att frågan om en 

viljeförklarings mottagande egentligen har mindre logiskt samband med om det 

föreligger rättsfakta som innebär en viljeförklaring eller inte.264 Detta må vara 

riktigt, icke desto mindre torde någon ekvivalent till mottagande normalt krävas 

för att rättshandlingen ska kunna få någon rättsverkan.

Kravet  på  mottagande  kan preciseras  olika  för  olika  kategorier  av  rätts-

handlingar. Avgivarens bundenhet till löften – dvs sådana handlingar som med-

för för adressaten typiskt sett gynnsamma verkningar – uppstår normalt vid den 

tidpunkt då en rättshandling blir adressaten kunnig, då han tager del av den (7 § 

avtalslagen, e contrario).265 

Påbudshandlingar å andra sidan – dvs sådana handlingar som medför för 

adressaten  typiskt  sett  icke  gynnsamma rättsverkningar,  eller  annorlunda  ut-

tryckt  sådana  handlingar  som  omgestaltar  rättsläget  till  nackdel  för  deras 

adressater –266 blir för denne bindande då de kommer honom till handa.267 Detta 

259 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 135.
260 Jfr Ussing,  Aftaler s  41, och att  det rör sig om en avvägning mellan mottagarens (omsättnings-) 
intresse, och ”avgivarens” intresse av att inte bli bunden till något denne inte avsett.
261 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 135.  
262 Jfr även Ramberg & Ramberg, s 87, ssk i och vid not 13.
263 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s  137. 
264 A a s 137. 
265 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 138. 
266 Jfr Lindskog – Preskription, 2 uppl (cit: Lindskog, Preskription), s 291.
267 Adlercreutz – avtalsrätt I, s 138, jfr Ussing, Aftaler, s 407 ff. Jfr även Lindskog – Skiljeförfarande, 2 
uppl 2012 (cit: Lindskog, Skiljeförfarande), s 77, ssk not 284 m v hänv.
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är  en  allmän  princip  som  kommit  till  uttryck  i  2,  3  (acceptfrist),  7  (om 

återkallelse  av  anbud  och  accept),  13  och  18  §§  (återkallelse  av  fullmakt) 

avtalslagen och 5 § kommissionslagen (1914:45)268.269 

Om principens innebörd uttalas i avtalslagens förarbeten att en rättshandling 

kommer mottagaren till handa ”som eljest, då fråga är om rättsverkningarna av 

en viljeförklaring gentemot den, till vilken densamma är riktad, måste det vara 

tillräckligt, att förklaringen framkommit till adressaten på sådant sätt, att denne 

är i tillfälle att  omedelbart taga del av förklaringens innehåll [min kurs]”.270 

Som exempel kan nämnas att ett brev kan anses komma mottagaren till handa då 

det  kommit till  hans adress,271 genom att avlämnas i  dennes brevlåda,  att  ett 

muntligt meddelande kommer adressaten till handa genom att det framföres till 

honom,272 eller  till  någon  som  är  behörig  att  mottaga  meddelandet  å  hans 

268 I  nya  Kommissionslagen  (2009:865)  återfinns  motsvarande  bestämmelse  i  3  §,  men där  saknas 
uttrycket ”till handa”, som har ersatts med ”får anbud”. Det synes röra sig om en redaktionell ändring,  
och att någon ändring i sak inte torde vara avsedd (se prop 2008/09:88 s 91 f som ang 3 § framhåller: 
”Paragrafen överensstämmer i sak med 5 § i 1914 års kommissionslag.”). I förarbetena kommenteras 
inte den språkliga ändringen närmare, se  a prop  a  s  och s 34. Jfr  även s 143, där  det framgår att en 
återkallelse enligt 32 § får verkan enligt den vanliga principen, när den kommer till handa.
269 Jfr Persson – Som ett brev på posten : eller vad menas med försändelsefrekvens, Fs Håstad, s 671-
687, (cit: Persson, Fs Håstad) på s 683. Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 138, hävdar att delges i JB 12:8 st 3 
(uppsägning av hyresavtal) används i samma betydelse. Detta är en förenkling, eftersom delges där är en 
hänvisning till delar av delgivningslagstiftningen (via 8:8 JB), men resultatet blir ungefär detsamma, att  
man i vissa fall anser att mottagaren oavsett sin faktiska onda eller goda tro står närmare att bära risken 
för sin okunskap om ett avsänt meddelandes innehåll. Delgivningslagen anger legala definitioner för när 
så är fallet, och alltså när avsändaren har rätt att utgå ifrån att meddelandet nått fram på ett sådant sätt. T 
ex i 18 § 2 st där det sägs att ett meddelande anses ha kommit adressaten till handa när det överlämnats  
till dennes bud. Jfr vidare nedan under 2.5.5.1 och 2.5.5.2.
270 Förslag,  s 166. Jfr även Almén & Eklund, Lagen om avtal, s 17.  Jfr även frasen att ”ha något till 
hands”, dvs att ha det inom räckhåll, eller ungefär inom armlängds avstånd.
271 Normalt sett torde det duga gott med folkbokföringsadressen om det rör sig om en fysisk person, så 
länge det  inte  framkommit  mellan parterna  att  gäldenären faktiskt  uppehåller  sig någon annanstans  
(borgenären  i  ond  tro  om faktisk  vistelseort,  jfr  23  §  delgivningslagen  och rekvisitet  senast  kända 
adress).  Det  kan  noteras  att  det  enligt  25  §  folkbokföringslagen  (1991:481)  finns en  skyldighet  att  
anmäla flytt, inom en vecka, till  Skatteverket (som sköter folkbokföringen). Denna skyldighet är dess-
utom straffsanktionerad enligt 43 § samma lag. För juridiska personer, bör det normalt gå bra att skicka 
det till personens adress (t ex ett bolags huvudkontor), jfr Åhman, Behörighet, s 483 f, egentligen rör det 
sig dock om tillräknandefrågor, jfr om dessa not 273 nedan. 
272 Almén & Eklund, s 17, jfr SvJT 1918 Rf s 22.
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vägnar.273 Det kan noteras att  olika tekniska hjälpmedel kan aktualisera olika 

bedömningar. I de flesta fall torde dock fallas tillbaka på allmänna principer.274

Jag  vill  göra  gällande  att vad  till  handakravet  egentligen  handlar om  är 

intresseavvägningar, mellan avsändares och mottagares motstridiga sådana, och 

riskallokering.275 Ses det så är till  handakriteriets funktion att identifiera vem 

som står närmast att  bära risken för att ett  visst meddelande inte blivit,  eller 

påstås inte ha blivit, läst. Dess praktiska funktionella motiv är att det i de allra 

flesta fall torde vara förenat med stora svårigheter, och ofta rent av omöjligt, att 

i efterhand prestera full bevisning om att ett meddelande faktiskt har mottagits, 

och  lästs,  av  mottagaren.  Detta  gäller  alldeles  särskilt  som  bevisbördan  i 

allmänhet torde åligga avsändaren (då det rör sig om påbudshandlingar).276 Det 

kan  sägas att  till  handakravet  ger  ett  sätt  att  slippa  undan mer  eller  mindre 

besvärliga  bedömningar om  förefintligheten  av  subjektiv  ond tro,  genom att 

istället avgöra vem som står närmast att bära risken för att ond tro,  i form av 

subjektiv vetskap, (eventuellt) inte föreligger.  På så vis har till handakravet  i 

konfliktsituationerna  sannolikt även processekonomiskt gynnsamma bieffekter, 

för såväl parterna som  den aktuella  rättstillämparen,  genom att  bedömningen 

objektiveras. 

Verkningar kan vara knutna även till andra  kriterier. Till exempel är vissa frist-
beräkningar enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande (LSF) knutna till det till-
fälle då en mottagare  fått del  (till handa  samt mottagarens vetskap om att den 
kommit honom till handa och haft reell  möjlighet att läsa handlingen) av viss 
handling,  eller  då han  får  vetskap  (faktiskt  kunskap) om visst  förhållande.277 

273 Det senaste avser att någon har s k passiv behörighet, dvs behörighet att mottaga rättshandlingar för  
annans räkning med verkan för/mot denne, jfr 26 § avtalslagen och om denna Almén & Eklund, s 92 f. 
Av utrymmesskäl måste härmed sammanhängande frågor hållas utanför framställningen. Se om  till-
räknandefrågor kanske främst Dotevall – Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, 1998. 
Tre nyare arbeten på temat är Stattins i not 40 nämnda arbete, Lindskog – Denuntiation och subjektivt 
tillräknande, Fs Håstad, s 499-517 (cit: Lindskog, Fs Håstad), och kanske mest tillgängligt, Ramberg – 
Avtalslagen 2010, 1.8, ssk den tillhörande kommentaren. Samtliga m v hänv till  relevant  lagstiftning, 
rättsfall och litteratur.
274 Jfr not 293 nedan.
275 Möjligen annorlunda: Lindskog, Skiljeförfarande, s 78 not 288. Invändningarna Lindskog där gör mot 
Åhmans ståndpunkt  kan bygga på  antingen (1) en annan uppfattning om  till handakriteriets funktion 
(eftersom de annars inte är logiska) eller på (2) argumentens relevans. Om det är 2 behöver han inte ha  
en annan ståndpunkt om funktionen. 
276 Jfr Lindskog, Skiljeförfarande s 77 i ansl till och i not 286.
277 Jfr om kriteriernas närmare innebörd Lindskog, Skiljeförfarande, s 78 ff, jfr även not 292 på a s, där 
det framgår att fått/fick del används i 10 § 3 st, 34 § 3 st, 36 § 1 st 2 men LSF samt i 14:31 2 st ABL 
(även där klanderfrist avseende skiljedom), och att mottagits resp underrättats, i 19 § 1 st och 14 § 1 st 
LSF sannolikt är språkliga varianter på att mottagaren tagit del av handlingen. 
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Dessa  verkningar  bygger  i  och  för  sig  i grunden på  ett  avtal,  nämligen  ett 
skiljeavtal. Det rör sig också om rättsligt relevanta verkningar. Dessa är dock av 
en annan karaktär än (civil)rättshandlingsverkningar, eftersom de tar sikte på ett 
processuellt  rättsläge (typiskt  sett  rör det  sig om  klanderfrister)  snarare än ett 
materiellt. Att detta processuella rättsläge kan få verkan på det materiella planet 
är en annan sak (det  får ju för övrigt de flesta  processuella regler i slutändan, 
genom en doms eller ett besluts rättskraft).

2.5.5.1 Variationer på till handa? Preskriptionsavbrytande handlingar och vad 
gäldenären har ”fått”, enligt 5 § 2 preskriptionslagen (1981:131)

Det finns en ganska lång rad rättsfall där det prövats om en viss handling upp-

fyllt de krav som ställs för att den ska verka preskriptionsavbrytande enligt de 

allmänna bestämmelserna i preskriptionslagen (1981:131; PreskL).278 I detta av-

snitt avser samtliga hänvisningar till lagrum denna lag, om inte annat framgår. 

Utgångspunkten är enligt denna lag att en borgenär efter en viss tid, som 

beräknas enligt  lagens bestämmelser  i  2-4 §§, förlorar rätten att  kräva ut  sin 

fordran,  8  §.279 Tiden  tickar,  och  efter  att  det  gått  tillräckligt  lång  tid  har 

borgenären inte  längre  rätt  att  kräva  fullgörelse,  med  ett  par  undantag  i  10 

(kvittning) och 11 (pant- och retentionsrätt) §§, om inte preskriptionen avbryts, 

2 §.  Preskriptionsavbrott sker genom att gäldenären erkänner skulden, får ett 

krav  eller  en  erinran  om  densamma, eller  att borgenären  väcker  talan  mot 

gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, 

hos  Kronofogdemyndigheten  eller  i  skiljeförfarande,  konkursförfarande  eller 

förhandling om offentligt ackord, 5 §. Sker preskriptionsavbrott startas klockan 

om, och tiden räknas från viss ny tidpunkt enligt 6 eller 7 §§. 

278 Från HD kan nämnas NJA 1996 s 809 (För att ett kravbrev skall medföra preskriptionsavbrott åligger 
det borgenären att styrka att gäldenären har fått brevet, vilket dock närmast bör följa redan av lagtexten i 
5 § 2, jfr NJA 2012 s 172 HD:s domskäl, p 4), 1998 s 750 (rekommenderat brev, pga omständigheterna i 
målet – handlingar från posten saknades – ej styrkt att brevet nått gäldenären), 2007 s 157 (gäldenärs 
utfästelse motsv 5 § 1 vid telefonsamtal  ej styrkt, fem st brev inom preskriptionstiden, möjligheten att 
inget av dem nått gäldenären får anses försumbar, om inte särskilda omständigheter till stöd för det före-
ligger) och 2012 s 172  (25 kravbrev till gäldenärens vid var tid gällande folkbokföringsadress,  nio st 
under den inledande preskriptionsfristen, sannolikhet att inget av dessa nått fram försumbar, gäldenären 
står risken för att han ej kontrollerat sin post). I Persson,  Fs Håstad nämns även NJA 1992 s 303 och 
NJA 1997  s  734,  som  berör vissa  meddelanden  enligt  39  §  andra  st  konsumentförsäkringslagen 
(1980:38), motsv nu gällande 7 kap 4 § försäkringsavtalslagen (2005:104), samt NJA 1998 s 60 (fråga 
om återställande av försutten tid).  Därtill  berörs hovrättspraxis,  ang PreskL, i form av RH 2010:19, 
2008:70, 2008:57, Göta HovR:s avgöranden den 19 feb 2008 i mål nr ÖÄ 2461-07 (ej prövningstillstånd 
i HD, 4 sep 2008), den 6 april 2010 i mål nr ÖÄ 557-10, den 9 april 2010 i mål T 224-10 och HovR över 
Skåne och Blekinges avgörande den 22 april 2008 i mål nr ÖÄ 2628-07 (ej överklagat). 
279 Innebörden av preskription är att borgenären inte kan framtvinga prestation via domstol eller exekutiv 
myndighet, Mellqvist & Persson, Fordran och skuld, s 91. Se även prop 1979/80:119 s 70-72. 
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Här ska endast beröras sådana krav och erinringar som regleras i 5 § 2 p, där 

ny tid räknas från dagen för avbrottet, 6 §. I 5 § 2 p stadgas att preskription av-

bryts genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om 

fordringen från borgenären,  det vill säga egentligen en särskild typ av påbuds-

rättshandling.280 Här ska vi uppehålla vi oss vid rekvisitet får.

I  praxis har typfallet varit att en borgenär  hävdar sig ha vidtagit åtgärder i 

form av att skicka brev med krav eller erinran om densamma, och att gäldenären 

förnekar att han mottagit något sådant krav.

I sådana fall är det borgenären som har bevisbördan för att preskription av-

brutits.281 Den ovannämnda rättsfallsserien har som sagt kommenterats i termer 

av  försändelsefrekvens,282 och vilken sådan som bör krävas för att beviskravet 

ska vara uppfyllt. I NJA 1996 s 809 räckte  det  inte  att det skickats  ett vanligt 

brev  för att  styrka  att  preskription skulle anses avbruten, när gäldenären för-

nekade att han mottagit brevet. I NJA 1998 s 750 räckte inte ett rekommenderat 

brev,  på grund av särskilda omständigheter i  målet (brevet hade ej kommit i 

retur, men handlingar från Posten om vad som hänt med det var ej införda som 

bevis i målet, eftersom  Postens arkiveringstid överskridits)283.284 I NJA 2007 s 

157 räckte  däremot  fem  vanliga  brev,  då  möjligheten  att  inget  av  dem nått 

gäldenären fick anses försumbar, eftersom det inte fanns några särskilda skäl 

som talade emot detta. Ett sådant skäl hade kunnat vara att breven kom i retur, 

ett annat tänkbart är att någon på adressen undanhållit breven från gäldenären, 

jfr RH 2010:19. I NJA 2012 s 172 hade nio stycken brev sänts till gäldenärens 

280 Jfr Lindskog, Preskription, s 291. Jfr även s 294 angående handlingens form.
281 Se i not 278 ovan, ssk om NJA 1996 s 809, och jfr vad som ovan sagts om bevisbördans fördelning 
vid påbudsrättshandlingar i allmänhet. 
282 Se Persson, Fs Håstad, ssk s  681-683.
283 Jämförelse med NJA 1918 s 551 bör göras. I det målet hade en avi om en rekommenderad försändelse 
nått gäldenärens vanliga postadress, varigenom försändelsen ansågs ha kommit gäldenären till handa. Jfr 
Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 140 och Lindskog, Skiljeförfarande s 77 not 285.
284 1996 och 1998 års rättsfall fick ganska långtgående konsekvenser i KFM:s hantering av verkställig-
hetsärenden. Läget där har kommenterats: ”Ur ett postalt perspektiv framstod läget ibland som smått sur-
realistiskt. Trots utredning om att ett stort antal försändelser sänts under löpande preskriptionstid kunde 
borgenärens krav mötas av ett blankt påstående om att gäldenären inte mottagit något krav varpå verk-
ställighet vägrades eftersom borgenären inte ansågs ha styrkt att gäldenären fått något krav under pre-
skriptionstiden.”, Persson, Fs Håstad, s 676. Se även s 682: ”Inför blanka påståenden om att gäldenären 
inte mottagit något enda av tiotals kravbrev ogillades krav på verkställighet på grund av preskription.”
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vid var tid gällande folkbokföringsadress. Risken285 för att inget av dessa brev 

nått gäldenären fick, även denna gång, anses försumbar. Därtill lades:

 ”Han [dvs gäldenären] har haft anledning att bevaka sin post där, oavsett om han 
har bott på adresserna eller inte. Även om han inte har bott på adresserna, ska en  
försändelse  som  har  delats  ut  där  anses  ha  kommit  honom  till  handa. 
[Borgenären] behöver då inte visa att han faktiskt har läst breven.”286

Resonemanget kan läsas som att innebörden är en prövning med sikte  på risk-

fördelning,  som slutar i att gäldenären står närmare att bära risken för att han 

inte kontrollerat den post som nått hans folkbokföringsadress.

Innebörden av kravet i 5 § 2 p på att gäldenären får ett krav eller en erinran 

är att en skrivelse med denna innebörd (som i princip uppfyller viljeförklarings-

kriterierna enligt ovan)  kommer  honom  till  handa (och  rättsfallen  är  alltså 

ägnade  att  belysa  de  allmänna  principerna  som  här  berörs  och  inte  endast 

preskription).287 Uttrycks det så  kunde de ovannämnda  fallen läsas som att de 

preciserar vad till handa betyder.  En sådan läsning vore dock direkt felaktig. 

Grunden  är  förstås  att  rättsfakta  vid  domstolsprövning  (etc)  behandlas  som 

antingen existerande, eller inte, och att det inte finns något mittemellan. Om ett 

rättsfaktum  ”finns”  i  domstolarnas  verksamhet  avgörs  av  om  part  som  har 

bevisbördan  för  rättsfaktumet  har  presterat  bevisning  som  når  upp  till  det 

relevanta  beviskravet.  De  här  aktuella  rättsfallen  handlar  om bevisbördans 

placering och vilket beviskrav som bör ställas för att något ska anses ha kommit 

gäldenären till handa, inte om innebörden i det principiella kravet i sig. 

Angående vilken försändelsefrekvens som bör krävas för att uppfylla bevis-

kravet kommenterar Persson  rättsfallen  från  innan  2010  och  slutar,  via 

granskning av hovrättspraxis288, för att fyra icke-returnerade brev till rätt adress 

285 Ur ett retoriskt perspektiv kan det vara intressant att notera att det i NJA 2007 s 157 rörde sig om en 
möjlighet (HD:s domskäl, 9 st), medan det i NJA 2012 s 172 helt plötsligt var en risk (HD:s domskäl, p 
6). Möjlighet bör ha antingen positiv eller neutral värdeladdning, även om ordet sannolikhet hade varit 
bättre ur neutralitetshänseende, medan risk å andra sidan är påtagligt mer negativt laddat. En helt annan 
sak, som också kan vara kul att notera, är att Persson, som 2010 kommenterade de rättsfall som vid det 
laget fanns, vid det senare fallets prövning hunnit befordras till Justitieråd, och var med och dömde.
286 HD:s domskäl i NJA 2012 s 172, p 7. 
287 Prop 1979/80:119 s 96, jfr Mellqvist & Persson, Fordran och skuld, s 96 ff. Se även Persson – Karnov 
Internet,  Preskriptionslagen 5 § 2,  lagkommentar  not  22 (sidan  besökt  2012-12-05)  samt Lindskog, 
Preskription, s 294. 
288 Persson, Fs Håstad, s 681, m v hänv till Svea HovR:s avgörande den 23 dec 2009 i mål ÖÄ 5524-09. 
HD beslutade den 18 jan 2010 att inte bevilja prövningstillstånd.
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sannolikt räcker, men ifrågasätter om inte redan två brev korrekt adresserade till 

gäldenären bör räcka, eftersom de gör det enligt delgivningsreglerna i 22 och 26 

§§ delgivningslagen (2010:1923), och han anser att de överväganden som gjorts 

i lagstiftningsarbetet kring lagen,289 är överförbara på vilket beviskrav som bör 

ställas avseende om gäldenär fått brev jämlikt 5 § 2.290 

Att det inte krävs att gäldenären ska läsa ett kravbrev, utan att det räcker att 

det framkommit till honom på ett sådant sätt att han är i tillfälle att omedelbart 

ta del av innehållet (t ex genom att det lämnas i hans brevlåda) borde egentligen 

vara tämligen okontroversiellt.291 En högre försändelsefrekvens än ett är därmed 

principiellt utan  betydelse  för  till  handakravet  (en  annan  sak  är  att  bevis-

säkrings- och bevisföringsproblem kan motivera en sänkning av beviskravet)292. 

Det bör räcka med en enda försändelse, så länge det  kan styrkas att  denna 

faktiskt kommit gäldenären till handa (det var ju inte styrkt, vare sig i NJA 1996 

s 809 eller något annat av de anförda målen).293

289 Se om dessa Prop 2009/10:237, s 131 ff och  prop 1990/91:11 s 23 f.  Att det  bör räcka med ett 
kontrollmeddelande (och inte två likadana delgivningsmeddelanden),  motiveras  med att  delgivnings-
mottagaren ska få tillfälle att reagera om den delgivningsförsändelse som meddelandet hänvisar till inte 
har nått honom eller henne (det verkar alltså förutsättas en aktivitetsplikt, där underlåten aktivitet lastar 
den passive).  För att det ska krävas  dubbla försändelser ansågs tala att:  (a) risken för fel  i  Postens 
hantering blir i det närmaste obefintlig genom sådana, (b) det innebär även att olyckor efter det att brevet 
kan sägas ha kommit fram till adressaten förebyggs, samt (c) att det fyller en påminnelsefunktion och (d) 
som kompletterande information om delgivningen. Som exempel på (b) anförs att försändelsen tillgrips  
ur brevlådan, eller att någon medlem av samma hushåll slarvar bort den. 
290 Jfr NJA 1999 s 300, där HD tillämpade (numera) 15 § 1 st delgivningslagen analogt. Jfr,  däremot 
Lindskog, Skiljeförfarande, s 79 not 297, med kritik mot fallet, som tycker det borde vara uteslutet att 
tillämpa delgivningslagen analogt,  pga lagens speciella  karaktär.  Han är  dock med på båten om att 
samma värderingar som uttryckts i lagen kan var till ledning vid en ändamålsanalys av vilken regel som 
bör gälla i det enskilda fallet (och att resultatet således kan bli detsamma). 
291 Jfr ovan under 2.5.5 om påbudsrättshandlingar i allmänhet. 
292 Jfr NJA 1998 s 60, Föredragandens betänkande: ”Det är emellertid förenat med avsevärda svårigheter 
och i de flesta fall omöjligt att i efterhand prestera full bevisning för att en försändelse som avsänts inte  
kommit adressaten till handa.”, målet refererades på annan fråga, men uttalandet har som synes mycket 
allmän karaktär. HD fattade beslut i enlighet med betänkandet,  och tillämpade ett lägre beviskrav än 
styrkt (”full bevisning”). 
293 I  sammanhanget  kan noteras olika tekniska hjälpmedel och meddelandesätt  kan aktualisera olika 
bedömningar. Jfr ovan i ansl till och i not 283, om NJA 1918 s 551 och 1998 s 750 om rekommenderade 
brev. Jfr därtill NJA 1993 s 308,  (om fallet Adlercreutz,  Avtalsrätt I, s 139,  och Lindskog, Skiljeför-
farande, s 77 not 286, m v hänv) om fax där huvudregeln är att det inte räcker att det kan styrkas att fax 
avsänts.  Detsamma torde gälla för email,  jfr  a  a,  samt NJA 2010 s 165, där det  framgår att  det  är 
sökanden, om återställande av försutten tid, som har bevisbördan för att ett mail med ett överklagande 
som bevisligen korrekt adresserats till HovR:s mailadress faktiskt inkommit dit. Det rör sig om en annan 
situation, eftersom det handlar om tillämpning av extraordinärt  rättsmedel, vilket kan motivera höga 
beviskrav,  men  jag  uppfattar  principen  som  överförbar  (principen  är  ju  egentligt  ett  allmänt  till  
handakrav,  där  meddelande går  på avsändarens risk,  jfr  40 § 2 st  AvtL).  Se även  Hultmark (nu C 
Ramberg) – Slutande av avtal med moderna kommunikationsmedel, Fs Ramberg, s 257-272, ssk s 262 
med analys och kritik av NJA 1993 s 308, se även s 262 om notisfallet NJA 1993 C 194 (en HovR:s fax 
s k activity report har ansetts bevisa att viss besvärsinlaga inkommit i tid), som kan jämföras med NJA 
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2.5.5.2  Preskriptionsavbrytande  handlingar,  bör  det  sänkta  beviskravet  vara  
överförbart på påbudshandlingar i allmänhet?

Man kan  fråga  sig  varför  preskription  finns,  eller  annorlunda  uttryckt  vilka 

ändamål preskriptionsinstitutet fyller.294 Ser vi till effekterna tjänar preskription 

omsättningens  trygghet,  genom att  skära  bort  äldre  anspråk.  Därigenom ges 

parterna  möjlighet att  inrätta sig efter  sina befogade förväntningar  om rätts-

lägets gestaltning.295 Där tjänar institutet till att skapa ordning och reda.296 Ett av 

de skäl som brukar anföras är att det motverkar behov av att spara bevismedel 

om fordringsförhållanden hur länge som helst, vilket kan vara särskilt befogat 

eftersom  det  kan  finnas  bevissäkringssvårigheter avseende  gamla  skulder 

(vittnen glömmer osv).297 Det kan sägas att  de effekter  preskriptionsinstitutet 

åstadkommer och fyller motsvarar dess ändamål. 

Preskriptionseffekten är dock ganska drastisk. Preskription innebär ju ofta i 

praktiken att en borgenär inte får betalt trots att den fordran som ligger till grund 

för ett framställt anspråk kan vara helt giltig och verksam. Detta innebär att det 

kan finnas skäl till i allmänhet generösa tillämpningar när en borgenär har sökt 

åstadkomma  preskriptionsavbrott  (bortsett  möjligen  från  tolkningen  av  ett 

meddelande enligt 5 § 2)298.  De beviskravssänkningar som redogjorts för ovan 

torde vara ett utslag av sådan generositet. Att en fordran inte är preskriberad 

innebär inte att borgenären med automatik får betalt. Fordran kan vara tvistig 

och gäldenären kan vara på obestånd. Vad icke-preskription innebär är endast att 

borgenären har en rätt att försöka få igenom sitt krav med rättsordningens hjälp.

Jag kan inte se att det sänkta beviskrav som funnits motiverat vid prövning 

av om en gäldenär har fått visst meddelande jämlikt 5 § 2 skulle vara överför-

bart  på  andra  påbudshandlingar.  Som utgångspunkt  bör  istället  normalbevis-

2010 s 165. 
294 Jfr  allmänt till  det  följande  Lindskog,  Preskription,  s  51  ff  och  Jacobson  –  Preskriptionens 
funktioner : fordringsrättsliga och ersättningsrättsliga problem i komparativ belysning (ak avh), ssk s 
398 ff, båda med omfattande hänv.
295 Jfr Lindskog, Preskription, s 51 ff, ssk om vad han kallar parternas klargörandeintresse och befriande-
intresse.
296 Jfr Lindskog, Preskription, s 57 f, om avvecklingsfunktionen. 
297 Jfr Lindskog, Preskription, s 56 f, om bevisbegränsningsfunktionen. Lindskog anför vidare en an-
passningsfunktion (s 58 f),  som innebär att det  strävas mot ett  rättsligt abstrakt  nolläge (t  ex  inne-
bärande att  olika personer som utgångspunkt inte är skyldiga varandra pengar), från vilket förefintliga 
rättsfakta (i praktiken tillräckligt starka bevismedel) kan motivera avsteg.
298 Detta gäller som huvudregel för påbudshandlingar i allmänhet. Jfr Lindskog, Preskription, s 291 ff.
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kravet (styrkt/visat)  gälla för  dessa.  Det innebär dock naturligtvis  inte att  en 

sänkning av beviskravet  inte  kan vara motiverad av andra skäl, i det enskilda 

fallet. Till exempel genom att det analogiseras till de värderingar som uttryckts 

och överväganden som gjorts i anslutning till delgivningslagens bestämmelser 

om förenklad delgivning.299 Görs en sådan jämförelse – till exempel för att be-

räkna  fordrad  försändelsefrekvens  för  uppnående  av  beviskravet  – bör  dock 

noteras att det är en förutsättning, för att få använda delgivningslagens regler om 

förenklad delgivning,  att delgivningsmottagaren på förhand blivit  informerad 

om  att  så  kan  komma  att  ske,  14  §  1  st  delgivningslagen.300 Ges  sådan 

information har mottagaren därefter desto större anledning att bevaka sin post. 

Om  han efter  att  fått  sådan information,  trots  vetskapen  om  den  förhöjda 

sannolikheten att någon viss påbudshandling inom kort kan komma att tillställas 

honom, underlåter att kontrollera post  är det inbjudande att låta den risken för 

att meddelande inte nått fram drabba honom själv.

Ges inte sådan förhandsinformation är det mer tveksamt om principerna om 

delgivningsreglernas försändelsefrekvens låter sig överföras. 

2.5.6 Sammanfattning och slutsatser

Om  viljeförklaringskriterierna  delas  in enligt  ovan,  och  man  i  tillämpnings-

situationer  utgår ifrån att det i allmänhet ställs krav på i vart fall vilja, uttryck 

och intryck, och att  det därutöver för rättsverkningar bör krävas att  en vilje-

förklaring kommit mottagaren till handa och att förklaringen avsiktligt utgivits 

kan  man  med  ett  inte  obetydligt  mått  av sannolikhet hantera  de  praktiskt 

uppkommande  situationerna  på  ett  adekvat  sätt.  Det  finns  dock  teoretiska 

komplikationer  med  förfarandet  och  jag  upplever  att  det  finns  ganska  stort 

utrymme för att problematisera kring de enskilda kriterierna.

Kriterierna kan  sannolikt  anses  representera allmänna  krav,  men  dessa 

allmänna krav kan inte anses vara allena rådande. När det kommer till  vissa 

särskilda typer av rättshandlingar kan det finnas skäl att modifiera och precisera 

299 Jfr ovan, not 290 och avsn 1.4.1, ssk not 37.
300 Jfr även prop 2009/10:237 s 132 ff.
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de allmänna kraven, allt efter vad den enskilda rättshandlingstypens särart, samt 

dennas ändamål och funktioner och effekter motiverar. 

Det kan därmed sägas finnas utrymme för en allmän viljeförklarings- eller 

rättshandlingslära,  och  flera  särskilda  rättshandlingsläror.  Detta  innebär  att 

kriterierna inte  kan tas  för  givna,  utan att  varje  enskild  typ av rättshandling 

motiverar en prövning av om de allmänna principerna bör tillämpas rakt av eller 

modifieras på något vis, antingen i skärpande eller i motsatt riktning. 

Som exempel kan anföras det sänkta beviskrav som gäller för preskriptions-

avbrytande  handlingar,  som inte  bör  vara  överförbart  på  påbudshandlingar  i 

allmänhet,  och det  förhöjda  tydlighetskrav  på  uttrycket  som gäller  för rätts-

handlingen denuntiation.

Ur ett metodologiskt perspektiv kan prövningen med fördel hanteras genom 

att  först  (1)  kontrollera  om de allmänna kraven för  viljeförklaringar  är  upp-

fyllda, om så är fallet konstatera att det  föreligger en viljeförklaring, och där-

efter (2) kontrollera om denna viljeförklaring uppfyller de krav som ställs på en 

sådan rättshandling som åsyftas. Detta angreppssätt ligger väl i linje med rätts-

handlingsbegreppets  teoretiska konstruktion,  som jag  uppfattar  den (jfr  2.3.3 

ovan).
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3 Vad rättshandlingsbegreppet används till

Begrepp  skapar  man  för  att  använda  till  något.  Rättshandlingsbegreppet 

skapades i Tyskland, och det får antas att skaparen hade något syfte för ögonen. 

Det importerades senare till Norden och Sverige. Varför är det nog ingen som 

riktigt vet,301 jag har åtminstone inte funnit något på denna väg. Däremot är jag 

ganska säker på vad det moderna rättshandlingsbegreppet används till, i svensk 

rätt. Jag är även rätt övertygad om att dessa användningsområden är delvis andra 

än det eller de ursprungliga. Vad jag kan förstå används rättshandlingsbegreppet 

nämligen i följande fem olika situationer:302 

1) Vid  frågan  om  rättsförhållandes  uppkomst,  förändring  eller  upp-

hörande, tätt kopplat till viljeförklaringsbegreppet, för att hantera och 

bedöma om en viss typ av agerande har medfört att avtal ingåtts eller 

att ett inomobligatoriskt rättsförhållande påverkats på visst sätt. Kort 

sagt: För att konstruera intersubjektiv rättshandlingsbundenhet.

2) Vid utfyllning, för att kategorisera och subsumera ett handlande som 

syftande till viss kontraktstyp (köp, lega, etc), dvs som anvisning om 

regler för särskilda avtals- och rättshandlingstyper.

3) Vid  utfyllning av rättsförhållanden,  med vad som  gäller för ”rätts-

handlingar i allmänhet”, för att fastställa en viss transaktions inne-

börd och verkningar (se vidare 3.2). 

4) Vid fråga om rättshandlings  ogiltighet, särskilt men inte uteslutande 

enligt 3 kap avtalslagen, som avgränsningskriterium (rekvisit) för vad 

som kan vara ogiltigt respektive är ogiltigt i det enskilda fallet.

301 Det har sagts mig att det finns opublicerade föreläsningsmanuskript från gamla professorer i juridik 
(bl a Nordling) i Uppsala Universitetsbiblioteks samlingar. Kanske går det att finna första gången det  
användes, och således till vad det från början användes, där. Jag har dock ansett att det burit för långt att 
undersöka dessa. Dels har jag inte funnit tid till det, dels måste man ha speciella handskar och sånt där...
302 Till detta skulle möjligen de lege ferenda kunna läggas ett sjätte användningsområde, nämligen som 
avgränsningskriterium vid prövningen av vilka transaktioner som kan föranleda återbäringsskyldighet 
och bristtäckningsansvar enligt aktiebolagslagens (2005:551) 17 kap. Så Lehrberg – Begreppet förtäckt 
värdeöverföring : särskilt om rekvisitet ”rent affärsmässig karaktär för bolaget”, SvJT 2012 s 537-575, 
på s 542-547. Det kan dock inte antas att detta kommer att spegla gällande rätt inom överskådlig framtid  
(lagtextens rekvisit är ”affärshändelse”, 17:1 1 st 4 p ABL), och jag berör därför inte detta användnings-
område vidare.
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5) vid  återvinningssituationer  enligt  4  kap 5  §  konkurslagen,  då  som 

avgränsningskriterium för  vilka transaktioner  som är  återvinnings-

bara.

2  och  3  tar  båda  sikte  på  utfyllning  av  ett  rättsförhållande.  Skillnaden  dem 

emellan  består  endast  i vilka  utfyllande  regler som  används.  Antingen  dras 

växlarna på att det är en viss  avtalstyp och de regler som avser sådana typer 

tillämpas, eller så är det faktum att något är en rättshandling som är avgörande 

och bestämmer verkningarna, i förekommande fall enbart som ett första led. 

I  samtliga  dessa  situationer  används  rättshandlingsbegreppet  som  ett 

kopplingsbegrepp. Dess funktion är alltså att beteckna vissa rättsfakta,303 eller ett 

komplext  rättsfaktum (en  rättshandling),  och  till  dessa  rättsfakta  knyta  vissa 

anvisade rättsföljder, eller komplex av rättsföljder.304 Kopplas viljeförklarings-

begreppet  på, kan rättshandlingsbegreppet  användas även till  identifiering av 

relevanta rättsfakta, och inte endast som beteckning för dem.305 

Vad gäller 4 och 5 berör jag rättsföljderna av ogiltighet och återvinning så  

lite som möjligt,306 eftersom dessa rättsföljder endast är relevanta då de belyser 

avgränsningen av vilka transaktioner som är ogiltiga respektive återvinnings-

bara. 

303 Funktionen anvisning av rättsfakta går långt tillbaka, jfr Nordling,  1891, s 130, där  rättshandlingar 
sägs vara species av rättsfakta.
304 Se Ekelöf – Är termen rättighet ett syntaktiskt hjälpmedel utan mening?, SvJT 1952 s 546-599 (om-
tryckt i de lege 1991 s 275-288), på s 546 med vidare hänvisningar till sina tidigare inlägg i diskussionen 
om kopplingsbegrepp.
305 Denna  skillnad  mellan  rättshandlingsbegreppet  och  viljeförklaringsbegreppet  är  som  framgått 
knappast vedertagen, men jag uppfattar den som befogad och önskvärd. Bland annat därför att man på så 
vis kan få två olika begrepp, som används till olika saker, istället för att ha två tämligen oklara begrepp 
vars innehåll är samma-sak-men-bara-ibland. 
306 Lite kunde jag inte hålla mig. Jfr ovan under 2.3.1 i ansl till not 129 och 130. Men, för mer bredd och 
djup kan istället hänvisas till Ingvarsson, Ogiltighet och rättsföljd, (det är vad hela boken handlar om)  m 
v hänv, respektive  4 kap 14-18 §§ konkurslagen och Lennander, Återvinning,  10  kap, m v hänv, där 
sådana frågor diskuteras. 
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3.1 Rättsföljderna av rättshandlingsbundenhet

Sambanden mellan 1 och 2 ovan innebär kort och rakt på sak att rättshandlings-

bundenhet  aktualiserar  förmögenhetsrättsliga,  kontraktsrättsliga,  regler. Det 

innebär att rättshandlingsbegreppet används för att rättfärdiga användningen av 

vissa regelkomplex, som är tillämpliga på en viss typ av handling (gåvoregler på 

gåvor etc).

Det är ganska tydligt att detta,  för någon som Grönfors, är själva poängen 

med rättshandlingar: 

”Mycket olämpligt är det att binda tillämpligheten av kontraktsrättens regler vid 
att avtal har ingåtts enbart med AvtL:s traditionella modell anbud-accept. Efter  
tillkomsten  av  ett  sådant  avtal  kan  viljeelementet  ha  uttunnats  men  starka 
rättspolitiska hänsyn ändå tala för att tillämpa kontraktsregler [...]”307

Grönfors använder alltså ett  rättshandlingsbegrepp, i  detta fall  rättshandlings-

typen  avtal308,  för att  till  vissa föreliggande rättsfakta (omständigheter) knyta 

vissa rättsföljder,  där det  är ”rättspolitiskt  motiverat” att  sådana följder – till 

exempel tillämpningsresultatet av kontraktsrättsliga regler – inträder.

Det innebär att  poängen med rättshandlingsbegreppet,  vad bundenhet an-

belangar, är att kunna använda vissa regler. Det kan därför sägas att 1 ovan, är  

vägen till utfyllningen enligt 2 ovan. Angående denna utfyllning tänker jag inte 

säga särskilt mycket, eftersom detta inte är relevant specifikt för rättshandlings-

begreppet, utan allmänt för kontraktsrätten  (det kan ju rent av sägas att det är 

vad kontraktsrätt  är).  Istället koncentrerar vi oss på utfyllning med allmänna 

principer för rättshandlingar. 

3.2 Utfyllning med allmänna principer för rättshandlingar

Att en företeelse kategoriseras som en rättshandling innebär att de regler som 

reglerar  rättshandlingar  aktualiseras.  Det  finns  få  lagregler  som  tar  sikte 

specifikt  på  förmögenhetsrättsliga  rättshandlingar.  De  centrala  är  de  i  tredje 

kapitlet avtalslagen och 4  kap 5  §  konkurslagen.309 Dessa  regler  säger  dock 

307 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 128, jfr Heidbrink, s 682.
308 Jfr hur begreppet används i Avtalsgrundande rättsfakta.
309 Även 9 kap 2 a § FB kan nämnas. Bestämmelsen är i mångt och mycket en specialreglering som 
aktualiseras av särskilda intressekollisioner och ändamål. Jag behandlar inte lagrummet vidare. 
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ingenting om vad som gäller för rättshandlingar, utöver att de kan vara ogiltiga 

och återvinnas.  Istället  har  reglerna  om vad som är  karaktäristiskt  för  rätts-

handlingar främst utvecklats i doktrinen. 

Principerna  kan  anses  innebära  att  rättstillämparen har  att  göra  skillnad 

mellan ensidiga och ömsesidiga rättshandlingar, benefika och onerösa dito, samt 

löften,  påbud och kompetensskapande  akter.  Skillnaden mellan  ensidiga  och 

ömsesidiga är att de senare kräver en reciprok rättshandling (accept) för slutlig 

bundenhet.  Benefika  rättshandlingar  är  sådana  som  företas  utan  att  den 

handlande tillgodoförs något motvärde, det tydligaste exemplet är rena gåvor. 

De brukar, via en analogi till gåvolagen, anses inte vara (ens obligationsrättsligt) 

bindande förrän tradition skett, eller de annars kommit till särskilt uttryck (jfr 1 

§ GåvoL). Vid onerösa rättshandlingar får den handlande  däremot  någon form 

av ersättning,310 och redan rättshandlingen i sig (ett typfall är anbud med sikte på 

avtal) binder dess avgivare. Skillnaden mellan löften och påbud har berörts ovan 

(2.5.5). 

Ett  sentida  exempel  på  hur  rättshandlingsprinciper kan  användas  som 

reglering, finns hos insolvensutredningen (SOU 2010:2). Där föreslås (som en 

reaktion på den s k ändringsdoktrinen efter rättsfallet NJA 2004 s 777)311 att det 

konkursrättsliga institutet abandonering312 (återförande av värdelös eller negativt 

310 Det kan dock vara tämligen svårt att värdera detta. Det kan  också  noteras att benefik rättshandling 
inte är synonymt med gåva.
311 I rättsfallet fastslogs att abandonering i och för sig är möjligt, men att en sådan kan återkallas av  
förvaltaren (konkursgäldenärens bristande rådighet ansågs innebära att han inte kunde rättshandla med 
boet,  HD:s  domskäl  andra  st  femte  men).  Jfr  Möllers  debattavsnitt  till  Konkurser  och  processer. 
Konkursbos inträde i pågående rättegångar, i  Insolvensrättsligt forum 2005, s 155 f not 27, där HD:s 
dom kritiseras  mycket skarpt,  varvid  det  framhålls  att  gäldenären  principiellt  har  fri  rådighet  över 
konkursfri egendom, och att HD:s domskäl därmed är besynnerliga, och förfelade (resningsgrundande, 
enl 58:1 1 st 4 p RB, uppenbart lagstridig rättstillämpning). Se även, för en längre analys, Söderlund – 
Konkursrätten  :  om konkursboet  ses  som en  association  i  tvångslikvidation  med borgenärerna  som 
medlemmar (cit: Söderlund), s 224-229.
312 Det tycks mig inte vara ovanligt att abandonering och övergivande (norska dereliksjon) blandas ihop. 
Det är olyckligt. Det rör sig om två olika institut (rättshandlingar om nu insolvensutredningen får rätt), 
som fyller olika syften, företas av olika anledningar och fungerar på principiellt olika sätt. Abandonering 
företas av en konkursförvaltare, under dennes allmänna skadeståndsansvar, för konkursboets räkning, i 
syfte att tillgodose borgenärskollektivets samlade intresse (jfr 7 kap 8 § KL) genom att minska boets  
totala skuldbörda. Denna kan antingen återtas eller inte (jag uppfattar rättsläget som oklart, med hänsyn 
till att NJA 2004 s 777 är så massivt kritiserat – jfr även Lindskogs något oklara tillägg i NJA 2009 s 41,  
6 st tillägget, ssk: ”att boet enligt HD:s avgörande trots abandoneringen skulle kunna åter dra in egen-
domen i konkursen är en annan sak”, där Lindskog från att tala om rättsläget som det ligger, går över till 
att tala om vad som gäller enligt HD:s avgörande,  och  det  inte är  så  långtgående att läsa in kritik/en 
annan åsikt), men är i vart fall ensidig (kräver ej accept av konkursgäldenären) och tar inte sikte på  
äganderätten, utan endast på rådigheten över viss egendom (annorlunda Söderlund, där hel grundidén är 
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värderad  konkursegendom till  konkursgäldenärens  fria  förmögenhet)  ska  ske 

genom en abandoneringsförklaring, som ska anses vara en ensidig onerös rätts-

handling.313 Detta skulle ske genom ett nytt tredje stycke i 3  kap 3 § konkurs-

lagen.314 Syftet med  att  abandonering  ska  kunna  ske  på  detta  sätt  sägs  ut-

tryckligen vara att en abandonering ska vara oåterkallelig, i den mån inte annat 

följer  av  allmänna  kontraktsrättsliga  principer.315 Poängen är  alltså  att  denna 

förklaring ska regleras på samma sätt som till exempel anbud och accept enligt 

avtalslagen.

3.3 Rättshandlingsbegreppet  som  kriterium för vilka  transaktioner 
som kan vara ogiltiga  och  återvinningsbara – att identifiera ett 
komplext rättsfaktum eller ett komplex av rättsföljder

Rättshandlingsbegreppet  används  även  som  avgränsningskriterium  för  vilka 

transaktioner som kan vara ogiltiga, enligt tredje kapitlet avtalslagen, respektive 

är återvinningsbara enligt 4 kap 5 § konkurslagen. Som avgränsningskriterium 

har det dock visat sig vara inte helt lätt att handskas med. Något som inte helt 

otippat beror på sådana terminologiska oklarheter som ovan berörts. 

En förutsättning för att ett begrepp ska kunna användas som avgränsnings-

kriterium  är  att  man  vet  vad  det omfattar,  det  vill  säga  som  utgångspunkt 

termens denotation,  i  dess juridisk-tekniska betydelse. För att  precisera rätts-

handlingsbegreppet har ibland presenterats negativa definitioner. På så vis kan 

att konkursboet anses vara  ägare till konkursförmögenhetsmassan  enl 3 kap 3 § KL). Ett  övergivande 
har av Lindskogs ansetts vara en rättshandling (se ovan not  31),  och jag är böjd att hålla med. Det 
innebär att  övergivande kräver en reciprok rättshandling (accept),  och  eventuellt  även  tradition för att 
vara  ens  obligationsrättsligt  bindande. När  övergivandet väl  är  bindande innebär  det  principiellt  en 
äganderättsövergång  (varmed  avses  att  ockupanten  vinner  en  talan  om bättre  rätt  till  egendomen). 
Övergivandets ”återkallelsebarhet” kan stödjas antingen på att det inte är en sådan viljeförklaring som är 
bindande  enligt  avtalslagens  principer  (jfr  not  50 ovan),  eller  på en  analogi  till  GåvoL (om  den 
övergivande ej tillgodoförs något värde).
313 SOU 2010:2 s 429 f. 
314 Se SOU 2010:2 del 2 s 15, med styckets föreslagna lydelse:  ”Om insolvensförvaltaren meddelar  
gäldenären att insolvensboet avstår från viss egendom som annars skulle ha räknats till boet, kan egen-
domen därefter inte tas i anspråk i insolvensförfarandet.”. Konkurs- har ersatts med insolvens i -för-
valtaren, -boet och -förfarandet eftersom utredningen föreslagit att företagsrekonstruktion och konkurs 
ska samordnas genom en enda lag; Insolvenslagen. En terminologisk ändring jag är skeptisk till.
315 SOU 2010:2 s 430, där  uttrycket  ”allmänna avtalsrättsliga  ogiltighetsregler  [min kurs]” används. 
Uttalandet  bör  dock  förstås  som  avseende  även  principerna  för  bundenhet,  genom  rättshandlings-
kriteriernas uppfyllelse, eftersom: (1) gränsen mellan bundenhet och ogiltighet vare sig är skarp eller  
upprätthållen i litteraturen och (2) något annat vore fullkomligt absurt. Jfr även SOU 2010:2 del 2, s 114 
f, med författningskommentar till den nya IL 3:3 3 st.
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fastslås att rättshandlingsbegreppet inte omfattar ren316 passivitet och heller inte 

processhandlingar,  faktiska  dispositioner  eller skadegörande  handlingar 

(delikt).  Sådana definitioner  är  av begränsat  värde,317 eftersom de inte tillför 

något,318 och heller inte är utan undantag. 

3.3.1 Vad är det som ska återvinnas eller ogiltigförklaras?

En  återvinningstalan  bör  ta  sikte  på  att  neutralisera  verkningarna  av  en 

borgenärsdiskriminerande förmögenhetsöverföring. Annorlunda uttryckt bör den 

gå ut på att, till konkursboet, återfå egendom som utgetts till någon, och har ett 

förmögenhetsvärde. Det  innebär  att  den  bör  riktas  gentemot  någon  typ  av 

handling  som  är  av  sådan  karaktär  att  den  principiellt  kan  medföra  en 

förmögenhetsminskning, det vill  säga att det i praktiken rör sig om en sådan 

handling som kan aktualisera ett komplex av rättsföljder som innebär att något 

rättssubjekt antingen ådrar sig en skuldökning, eller minskar sina tillgångar.319  I 

linje med vad som ovan sagts, är det som är relevant att återvinna det moment 

som ger  borgenären  sakrättsligt  skydd  för  en  viss  transaktion,  det  vill  säga 

vanligen en fullgörelserättshandling av typen överlämnande, en denuntiations-

316 Det torde dock vara vedertaget att passivitet i vissa fall kan få rättshandlingsverkan, eller ibland mer 
specifikt avtalsverkan (kanske vanligast till följd av underlåten reklamation), jfr Adlercreutz, Avtalsrätt 
I,  s  79  ff  och  84  f  och  Bryde  Andersen,  Grundlæggande  aftaleret, s  212  ff.  Jfr  därtill Svensson, 
Viljeförklaringen, s 184 f som konstaterar ”Ibland kan en parts underlåtenhet att företa en handling ha 
karaktär av en viljeförklaring.”, notera dock Arnholm – Passivitetsvirkninger, 1932 som på s 26 yttrar att 
i de fall då passivitet binder ”er det neppe tvilsomt at man ikke slipper ut ved å henvise til stilltiende 
viljeserklæringer. Det vilde vare en ren fiksjon, som hverken vår lovgivning eller vår rettspraksis bygger 
på.”. Det senare är dock endast riktigt som huvudregel, jfr Bryde Andersen, a s, för några undantag. Jfr 
även Karlgren, Passivitet, som dock i stort sett endast talar om objektiv eller legal passivitetsverkan (s 
9), och lämnar ”passiviteten som viljeförklaring in casu […] i stort sett åsido” (s 10) och se Cervin – Om 
passivitet inom civilrätten, s 171 ff. 
317 Negativa definitioner kan förvisso vara värdefulla då det endast finnas ett fåtal möjliga alternativ. Är  
X antingen A eller B är det rimligen av stort värde att veta att X inte är B i en given situation. Så är dock 
inte fallet med rättshandlingsbegreppet. Ett (komplext) rättsfaktum kan utgöra en rättshandling (I). Det 
kan också vara en skadegörande handling (II), en processhandling (III) eller en faktiskt disposition (IV),  
men därtill kan det vara ett nästan oändligt antal andra saker, då hjälper det inte mycket att veta att rätts -
faktumet inte är något av de senare tre alternativen (II-IV). 
318 Vid passivitet saknas uttryck (jfr signum voluntatis). Avseende övriga tre (II-IV i noten ovan), är det  
”viljeuttryck” som i och för sig kan finnas inte rättshandlingsrelevant, då det inte tar sikte på en sådan 
rättslig stipulation som civilrättshandlingar, per definition gör (om man går via viljeförklaringsbegreppet 
enl ovan). I processhandlingsfallet då sådana inte får direkt materiell civilrättslig verkan (att de indirekt 
kan få sådan verkan genom t ex en doms rättskraft är en annan sak, som dock kan motivera en analogi i 
något fall). Att presentera sådana negativa definitioner ger alltså inte någon ytterligare ledning, utan är 
endast ett ytterligare sätt att säga samma sak som redan sagts, genom anknytningen till viljeförklaringar.
319 Det finns utrymme att anknyta diskussionen till bokföringsregler. En sådan anknytning är dock inte  
nödvändig, och  därtill är den  potentiellt missvisande eftersom bokföringsreglerna ska spegla de civil-
rättsliga realiteterna, och inte tvärtom. I den mån det finns skillnader är det alltså ”civilrätten som har 
rätt”, och bokföringsreglerna som har fel. 
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rättshandling till prestationspliktig utomstående, en registrering eller ett avtal (i 

de fall då det inte finns något fysiskt föremål att tradera, registrering inte före-

skrivits  i  lag  som förutsättning  för  sakrättsligt  skydd, och  det  saknas utom-

stående prestationspliktig att denuntiera).320 Den obligationsrättsliga grunden för 

transaktionen, t ex ett tidigare avtal, så att säga rör man inte, med återvinning.321

När  det  kommer  till  ogiltighet  å  andra  sidan  är  ju  själva  poängen  med 

ogiltighet  att  slå  mot  den obligationsrättslig  grunden för  ett  rättsförhållande, 

eller  annorlunda uttryckt att  neutralisera rättsförhållandet i  sig.322 För  att  en 

ogiltighet, som rättsföljd, ska kunna uppfylla de ändamål denna kan antas vara 

avsedd  att  uppfylla,323 är  det  väsentliga  att  slå  bort  de  rättsföljder  en 

rättshandling som är ogiltig hade lett till, om den inte vore ogiltig. Anknyter vi 

till en tidigare skiss kan är det alltså Rf som är det väsentliga att undanröja med 

ogiltigheten. 

Men detta åstadkoms genom att  ogiltigheten  slår bort den obligationsrättsliga 

grunden, som i sig är RH (eller vad som helst som i övrigt är inuti cirkeln).  

Detta åstadkoms i sin tur genom att  ytterligare rättsfakta (RfaOg), i  form av 

320 Jfr NJA 2010 s 617, 10 p HD:s domskäl, där hänv sker till NJA 2009 s 695. I det senare har Lindskog 
en intressant skiljaktig mening, där det bland (mycket) annat (obiter dicta) noteras att det inte är möjligt  
att uppnå sakrättsligt skydd för vissa typer av immateriella rättigheter, alls.
321 Vilket, i de situationer då avtalsprincipen råder, och alltså redan avtalet ger sakrättsligt skydd, leder 
till att den rättshandling återvinningstalan riktar sig emot  i och för sig är avtalet,  det är dock endast 
dettas sakrättsliga verkningar som återvinns. Borgenärens obligationsrättsliga anspråk står som huvud-
regel  kvar orört,  med den modifikationen att  det  genom konkursen ”omvandlas” till  en oprioriterad 
penningfordran. 
322 Vilket traditionellt brukar antas ske genom att rättsföljderna av ogiltighet är att en rättshandling inte  
får verkan efter sitt innehåll, att framtida prestationer inte behöver utges och att eventuellt uppburna 
prestationer ska återgå, jfr Ingvarsson, Ogiltighet och rättsföljd, s 18 m v hänv i not 3.
323 Det tycks mig finnas utrymme att modifiera ogiltighetsrättsföljdens konkreta rättsverkningar efter vad 
som kan anses vara motiverat, i det enskilda fallet, för uppnåendet av olika ogiltighetsreglers ändamål. 
Det gör åtminstone Ingvarsson, Ogiltighet och rättsföljd, gällande, och jag ser ingen anledning att säga 
emot.
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sådana som konstituerar en ogiltighetsgrund läggs till de första (dvs Rfa, t ex ett 

löfte).  I  princip  är  ogiltighetsgrundande  rättsfakta  sådana,  som  leder  till  en 

osjälvständig rättsföljd, i form av en ogiltighetsrättsföljd (OgRf), där verkan är 

tänkt att vara att ogiltighetsrättsföljden neutraliserar den rättshandling som låg  

till grund för förpliktelsen.324 Enligt lagtexten anknyter ogiltighetsrättsföljden till 

en viss  rättshandling,  nämligen den som har  framkallats  genom till  exempel 

rättsstridigt tvång, svek eller ocker (28-31 §§ avtalslagen). 

3.3.2 Något om att  identifiera en  specifik  rättshandling och att  separera 
olika rättshandlingar från varandra

Högsta domstolen har i sin praxis visat på en ganska pragmatisk inställning till 

rättshandlingsrekvisitet  i  avtalslagens  ogiltighetsregler.325 Som  exempel  kan 

framhållas NJA 1980 s 1.326

I fallet hade ett  exploateringsavtal slutits mellan å ena sidan en kommun och å 
andra  två  fastighetsägare.  Fastighetsägarna  var  dels  en  privatperson,  dels  ett 
bolag. Enligt avtalet skulle vissa arbeten ske på fastigheterna, och ombesörjas av 
fastighetsägarna.  Avtalet innehöll en tidsplan för färdigställande  av dessa, samt 
vid dröjsmål en vitesklausul och rätt för kommunen att själv färdigställa arbetet 
på fastighetsägarnas bekostnad. Som villkor för att bygglov skulle beviljas fick 
kommunen  båda  fastighetsägarna  att  underteckna  exploateringsavtalet.  Privat-
personen höll inte tidsplanen, medan bolaget gjorde det, såsom de fördelat arbetet 
sinsemellan.  Kommunen stämde fastighetsägarna och yrkade på skadestånd och 
vite, enligt avtalet. Bolaget fick framgång med en invändning om att kommunens 
villkorande av bygglovet utgjorde rättsstridigt tvång enligt 29 § avtalslagen. HD 
fastslog att det innebar att kommunen  inte ägde göra det solidariska ansvaret  
gällande mot bolaget.327 

I  målet  konstruerades  solidariskt  betalningsansvar  mellan bolaget  och privat-

personen genom att huvudregeln i 2 § 1 st SkbrL tillämpades.328 Det är svårt att 

läsa HD:s domskäl på annat sätt än att det som drabbades av ogiltigheten var det 

solidariska betalningsansvaret. 
324 Jfr Lehrberg, Grundelement, s 194-196, jfr även beskrivningen på s 181, ”En rättshandling som är 
ogiltig betraktas som gällande fram tills den har blivit ogiltigförklarad eller ogiltigheten eljest styrks  
[...]”.
325 Det följande bygger på Ingvarsson, Ogiltighet och rättsföljd, s 114-119.
326 Fallet kommenteras ingående i Ingvarsson, Ogiltighet och rättsföljd, s 117-119.
327 Uttryckligen sades: ”[...] har kommunen, genom att på sätt som skett ange att det solidariska ansvaret 
var villkor för att byggnadslov skulle kunna erhållas, utövat tvång mot bolaget, och i enlighet med det  
förut anförda är tvånget att anse som rättsstridigt.  Enligt 29 § avtalslagen äger kommunen därför inte  
göra det solidariska ansvaret gällande mot bolaget [min kurs]”, HD:s domskäl i NJA 1980 s 1, på s 18 f.
328 Det kan noteras att det som HD uttryckte det det rörde sig om tillämpning av en ”grundsats”, och inte 
nödvändigtvis om analogisk lagtillämpning. Lagtexten lyder: ”Är skuldebrev utfärdat av flere utan för-
behåll om delad ansvarighet, svare de en för alla och alla för en för vad förskrivet är.” 
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Ur ett rättshandlingsperspektiv är detta lite konstigt. Enligt 29 § avtalslagens 

ordalydelse  är  det  som kan  vara  ogiltigt  en  rättshandling.  Det  som därmed 

rimligtvis borde ha blivit ogiltigt är antingen avtalet, eller avtalskomplexet329 i 

sin  helhet,  eller  åtminstone  den  rättshandling  varigenom bolagets  accept  av 

avtalet skedde.  Så behandlades ju dock inte ogiltigheten, som istället  till synes 

riktade sig gentemot det solidariska ansvaret mellan bolaget och privatpersonen.

Fallet rörde alltså ett krav som framställdes av ett rättssubjekt, kommunen, 

mot ett annat, bolaget, och resultatet av fallet var att detta krav ogillades. Men 

grunden för ogillandet  kunde, som HD formulerat domskälen,  tyckas vara  att 

ogiltigheten drabbar ett rättsförhållande mellan bolaget och  tredjeman,  privat-

personen, på så vis att kommunen inte får göra gällande detta rättsförhållande. 

 

Grunden för ogillande ser alltså suspekt ut. Det bör noteras att kravet gentemot 

bolaget inte behöver ”gå via” privatpersonen (varvid rättsförhållandet mellan 

dessa kunnat bli mindre irrelevant), eftersom det rör sig om en helt självständig 

329 Givet avtalets subjektiva begränsning bör det reellt sett anses röra sig om ett flertal avtal, som står i 
visst  samband  med  varandra.  Nämligen  (minst)  ett  mellan  kommunen  och  bolaget,  ett  mellan  
kommunen och privatpersonen och ett mellan privatpersonen och bolaget, eftersom något annat inte är 
principiellt  möjligt  enligt  gällande  svensk  avtalsrätt.  Att  de  enskilda  avtalens  innehåll  kan  påverka 
varandra är en annan sak  (i förekommande fall genom en konstruerad underförstådd hänvisning i de 
respektive  avtalen).  Jfr  dock  Grönfors,  Avtalsgrundande rättsfakta,  s  81  ff,  ssk  s  93  f där  det  görs 
gällande att transportavtal är ”ett trepartsavtal”, eftersom detta mönster är den enda rättsfigur som är 
anpassad till transportavtalets krav. Även kollektivavtal behandlas under rubriken flerpartsavtal, (s 88 f) 
där tar Grönfors dock aldrig uttryckligen ställning.  Argumentationen är glidande  (jfr även Heidbrinks 
kritik mot Grönfors argumentationsteknik, SvJT 2007 s s 682 f) och det sägs endast att ett flertal olika 
regelgrupper kan aktualiseras vid bedömningen av en enskild arbetstagares rättsliga ställning, och att  
samspelet mellan de olika grupperna kan vara svårbedömt. Redan genom legaldefinitionen i 23 § 1 st lag 
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet är det dock uteslutet att den anställde skulle vara att anse 
som part i kollektivavtal, och det står klart att detta ingås mellan å ena sidan arbetsgivare eller arbets-
givarorganisation och å andra en arbetstagarorganisation, två parter således. Jfr även NJA 2011 s 67, p 9-
11 HD:s domskäl, angående samspelet mellan reglerna (utfyllnad av det enskilda avtalet med kollektiv-
avtalsinnehåll) och Hansson – Kollektivavtalsrätten, s 161-168 ang partställningen.
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avtalsgrundad förpliktelse. Principiellt måste prövningen också ta sikte på rätts-

förhållandet mellan kommunen och bolaget. 

Ser man det så att  detta rättsförhållande  innehöll ett villkor om solidariskt 

betalningsansvar,  för  bolagets  och  privatpersonens  förpliktelser  enligt  avtals-

komplexet, drabbar  ogiltigheten  endast  en  del  av  avtalsförhållandet  mellan  

kommunen och bolaget.

Ingvarsson har gjort gällande följande:

”Det är […] inte alldeles lätt att ange vilken rättshandling som ogiltigförklarades 
med stöd av 29 § AvtL. Handlingen att acceptera avtalsvillkoren är givetvis en 
rättshandling,  men  avtalets  ogiltighet  förefaller  inte  vara  rättsföljden  i  fallet. 
Istället är det en inskränkt del av rättshandlingen att ingå avtalet eller möjligen  
den del av den komplexa rättshandlingen att acceptera avtalsvillkoren som träffas 
av  ogiltigheten.  Avtalet  som  helhet  blir  intakt  och  bara  den  del  som  står  i  
orsakssamband med det rättsstridiga tvånget, nämligen det solidariska ansvaret, 
träffas av ogiltigheten.”330 (Ingvarssons kursiveringar behållna).

Detta är nog det enda sättet att få ihop domstolens resonemang. Särskilt som HD 

ansåg sig tillämpa 29 § avtalslagen direkt,331 och det alltså måste ha rört sig om 

en rättshandling som ansågs vara ogiltig. 

I  linje med detta skulle  man  alltså kunna isolera olika delar av en rätts-

handling, i de fall då en sådan är komplex, och låta en ogiltighetspåföljd drabba 

endast delar av den. Detta låter sig nog endast göras då det rör sig om relativt 

klart särskiljbara delar, som har uppkommit genom skilda  förhållanden  (olika 

rättsfakta).  Detta kan vara fallet  till  exempel då en del  av ett  avtal,  eller en 

särskild avtalsklausul, kan preciseras som hörande samman med en viss del av 

en avtalsförhandling,  och ogiltighetsgrunder  ur  kausalitetshänseende  anknyter 

till endast denna (som i NJA 1980 s 1). 

330 Ingvarsson, Ogiltighet och rättsföljd, s 118.
331 Jfr sista men i det som citerats i not 327 ovan, ssk markeringen ”enligt”, och notera avsaknaden av 
markeringar i form av ”analogt”, ”grunderna för” etc.
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4 Avslutning

Nu har vi nått till vägs ände. Det blev visst en ganska lång väg att vandra, som 

dessutom sträckts lite varstans,  såväl  över akademiska indelningsgränser  som 

via  olika  ämnesområden. Allt  för  att  försöka  söka  rätt  på  innehållet  och 

innebörden av ett par begrepp. Vad är det som sagts då?

4.1 Sammanfattning och slutsatser

Syftet har varit att  söka precisera vad som enligt gällande rätt ligger och lurar 

bakom begreppen rättshandling och viljeförklaring. 

Rättshandlingsbegreppet  hörde  tidigare  hemma i  en  annan systematik  än 

den förmögenhetsrätt det nu huserar i. Den äldre systematiken täckte en större 

rättsmateria.  Rättshandlingsbegreppet  och  viljeförklaringsbegreppet  finns  ut-

tryckt  i och  kan  utläsas  ur  avtalslagen.  Lagens  bestämmelser  kan  tillämpas 

analogiskt på ett flertal olika viljeförklaringar och rättshandlingstyper. På grund 

av begreppens historia behöver det dock inte alltid röra sig om analogier för att  

viljeförklaringsprinciper eller rättshandlingsregler ska kunna tillämpas. 

Trots  att  avtalslagen  är  resultat  av  ett  gemensamt  nordiskt  lagstiftnings-

projekt finns det  på terminologisk detaljnivå,  och därmed på juridisk-teknisk 

nivå, skillnader mellan ländernas lagstiftning och rättsbildning. 

Rättshandling  och  viljeförklaring  bör  inte  hanteras  som  synonymer.  En 

rättshandling är inte nödvändigtvis en viljeförklaring. Men en viljeförklaring är 

ofta en rättshandling, som medför rättsverkningar i enlighet med förklaringen. 

Det rör sig om två skilda kopplingsbegreppet, vilka anvisar sambandet mellan 

rättsregler och rättsfakta, i två led. 

För  att  ett  påstående  om  att  det  föreligger  en  viljeförklaring  ska  anses 

korrekt återspegla verkligheten bör det föreligga rättsfakta som stödjer att det 

finns en vilja, som uttryckts med viss tydlighet och därigenom hos en mottagare 

framkallat ett befogat intryck av att viljeförklaringens avgivare avsett att företa 

en rättslig gärning. Uttrycket bör ha avgetts/utgetts avsiktligt, och nått fram till 

mottagaren på något vis. Dessa rättsfakta bör som utgångspunkt styrkas, men 

det kan i särskilda fall finnas skäl att sänka beviskravet. 
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Rättshandlingar i allmänhet hör hemma i den allmänna förmögenhetsrätten, 

men det finns olika särskilda typer av rättshandlingar. På dessa senare kan det 

ställas särskilda krav, som inte överensstämmer med vad som gäller i allmänhet.

Avseende  kravens  innebörd kan  alltså  olika  rättshandlingstyper  motivera 

olika högt eller lågt ställda krav. Detta gäller särskilt, men knappast uteslutande 

kravet på hur tydligt en rättshandlingsrelevant vilja ska ha kommit till uttryck. 

Det  är  inte  obefogat  att  hantera  det  som  att  det  finns  en  allmän  vilje-

förklaringslära, samt en allmänt och flera speciella eller särskilda rättshandlings-

läror.  En  sådan  hantering  kan  medföra  pedagogiska  vinster  och  ha  metod-

ologiska fördelar.

Rättshandlingsbegreppet används i samtida svensk rätt till ett flertal olika 

saker. I princip kan användning inordnas under någon av följande rubriker: för 

att  konstruera  intersubjektiv  rättshandlingsbundenhet,  som  en  anvisning  om 

tillämpliga regler för särskilda avtals- och rättshandlingstyper, vid utfyllning av 

rättsförhållanden med vad som gäller för rättshandlingar i allmänhet, samt som 

avgränsningskriterium  för  vilka  transaktioner  som  är  avtalsrättsligt  ogiltiga 

respektive kan återvinnas enligt konkurslagen.

De olika användningsområdena aktualiserar olika möjligheter och problem. 

När det gäller att använda rättshandlingsbegreppet som avgränsningskriterium 

för återvinning och ogiltighet bör det avgörande vara att identifiera och separera 

den, eller de rättshandlingar som orsakat de förhållande som ska neutraliseras 

och låta ogiltighets- respektive återvinningspåföljden drabba den eller de rätts-

handlingarna. Det kan vara svårt, men med medvetenhet om hur olika händelse-

förlopp  är  att  skilja  från  varandra,  och  med viljeförklaringsbegreppet  som 

identifieringsverktyg bör det ingalunda vara ogenomförbart. 
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4.2 Slutord

1948 sa Carl Jacob Arnholm: 

”Etter den voldsomme intresse som knyttet seg til utviklingen av begrepet retts-
handel, er det i den senere tid på mange hold kommet en reaksjon. Man finner 
den  i  varianter  fra  den  kjølige  avvisning  og  den  trette  likegyldight  til  den 
åpenbare hån.”

Även Arnholm själv tröttnade.  När han inte  tyckte  att  det  gick att  få  någon 

rätsida på dem tyckte han att det var bättre att överge begreppen helt och hållet. 

Det är egentligen inte så konstigt att det inte gick att få någon rätsida på rätts-

handlingsbegreppet. Särskilt inte vid beaktande av att det egentligen – sett till 

hur begreppet är konstruerat och vad det används till –  inte alls rör sig om ett 

begrepp. Istället är det  nog så att det rör sig om ett flertal olika begrepp,  som 

använts till olika saker, även om de betecknats av samma term. Inte konstigt att 

folk tröttnade, även om jag själv inte gjort det.

Vi  människor  kommunicerar  med  varandra  på  olika  sätt.  Olika  åtbörder 

genererar, motiverar och provocerar olika reaktioner. Vissa åtbörder motiverar 

att de stämplas som rättshandlingar. Andra inte. 
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