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1 Inledning 

 

 

1.1 Bakgrund och frågeställning 

 

Begreppet god tro används inom civilrätten för att beskriva antingen en viss faktisk 

subjektiv inställning, eller för att beskriva en normativ subjektiv inställning, det vill 

säga vad subjektet i en viss situation och mot en viss bakgrund borde ha förstått. Därtill 

används det understundom i en förvisso besläktad men ändå distinkt betydelse: 

nämligen som beskrivning av en normativ standard för allmänt ärligt och redbart 

beteende, särskilt i avtalsförhållanden.
1
 Denna framställning kommer huvudsakligen att 

röra sig kring problem som uppstår beträffande god tro i den förstnämnda bemärkelsen. 

När uttrycken ”god tro”, ”godtrosbegreppet” eller liknande används kommer i det 

följande att avses god tro i denna mening. Om god tro i den andra meningen någon gång 

avses kommer detta att tydligt framgå, antingen genom att uttrycket ”tro och heder” 

används, eller genom att det hänvisas till genom den formuleringen som rättsfiguren har 

fått i tysk rätt, ”Treu und Glauben”. 

Det subjekt som en godtrosbestämmelse tar sikte på benämns godtrossubjektet, och 

den relevanta omständighet som godtrossubjektet måste sakna insikt om, eller i vart fall 

inte bör inse, för att vara i god tro benämns godtrosomständigheten. Om 

godtrossubjektet har insikt, eller, beroende på formuleringen av den aktuella 

bestämmelsen, borde ha insikt, om den relevanta omständigheten så är han i ond tro. 

Ond tro och god tro är således varandra ömsesidigt uteslutande begrepp. 

De frågor som denna framställning intresserar sig för uppstår som ett resultat av att 

det som synes finns två definitioner också det godtrosbegrepp som här diskuteras: en 

subjektiv definition och en objektiv definition. Vissa godtrosbestämmelser har endast ett 

rent subjektivt moment, andra har endast ett rent objektivt moment
2
 medan andra 

förenar ett subjektivt och objektivt moment i sitt godtrosrekvisit. Det senare brukar 

formuleras som att godtrossubjektet är i god tro om han varken ”insett” eller ”bort inse” 

den relevanta omständigheten. I de fall där en godtrosbestämmelse innehåller såväl 

subjektiva som objektiva rekvisit så kompletterar de varandra, helt enkelt därför att de 

har delvis olika tillämpningsområden. Det finns till exempel situationer där ett subjekt 

                                                           
1
 Høgberg s. 275 f. 

2
 Även om ingen sådan bestämmelse kommer att avhandlas i denna framställning, se avsnitt 1.3. 
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förvisso inte har insett en viss omständighet, men likväl borde ha gjort det. Vill man i en 

sådan situation låta godtrossubjektet drabbas av en ondtrospåföljd så måste det 

subjektiva rekvisitet kompletteras med ett objektivt rekvisit. 

Dessa skiftande tillämpningsområden gör det intressant att undersöka kontaktytorna 

– och gliporna – mellan de subjektiva och de objektiva godtrosrekvisiten. Den 

övergripande konkreta frågeställningen för den här uppsatsen är således hur subjektiva 

och objektiva godtrosrekvisit förhåller sig till varandra. Mer specifikt kan den 

formuleras enligt följande: hur inverkar objektiva faktorer – sådana som typiskt sett står 

i fokus för objektiva rekvisit – på subjektiva godtrosrekvisit, och hur inverkar subjektiva 

faktorer – sådana som typiskt sett står i fokus för subjektiva rekvisit – på objektiva 

godtrosrekvisit? 

Man kan illustrera ett av de konkreta problem som kan uppsåt i gliporna mellan 

subjektiva rekvisit och objektiva faktorer med exemplet att en avtalspart är övertygad 

om att motparten inte menar det som han skriver i sin viljeförklaring, med andra ord att 

motparten har begått ett förklaringsmisstag. Detta stämmer i och för sig också, men den 

subjektivt ondtroende avtalsparten har inte goda skäl för sin uppfattning: han har fått 

uppfattningen om att motparten befinner sig i villfarelse genom en egen villfarelse (han 

har till exempel hört fel, eller missförstått motparten i något avseende). Den rättsliga 

materia som detta verklighetsunderlag ska relateras till är att avtalsparten är i ond tro om 

han insett eller bort inse motpartens villfarelse (AvtL 32 § 1 st.). Att han inte har bort 

inse motpartens villfarelse är klart. Huruvida han har insett misstaget är dock en öppen 

fråga. Räcker en subjektiv övertygelse för att konstituera rättsligt relevant insikt? 

Kunskapsfilosofin, vilken är den gren av den teoretiska filosofin som uppehåller sig vid 

frågor om kunskapens natur, svarar nej på den frågan. Detta är annorlunda uttryckt 

frågan om hur ett subjektivt rekvisit förhåller sig till objektiva faktorer. 

Man kan också konstatera att det finns två sätt på vilka subjektiva respektive 

objektiva rekvisit kan påverkas av objektiva respektive subjektiva faktorer: antingen kan 

rekvisitets tillämpningsområde utsträckas eller så kan rekvisitets tillämpningsområde 

begränsas. I exemplet ovan är frågan huruvida det subjektiva rekvisitets 

tillämpningsområde begränsas. 

De konkreta frågeställningarna för denna framställning kan illustreras genom en 

fyrfältsmatris. Matrisen nedan är ett försök att visuellt förklara denna framställnings 

frågeställningar (och den upplyser också om i vilket avsnitt respektive frågeställning 

kommer att behandlas). 
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 Utökas av objektiva resp. 

subjektiva faktorer 

Begränsas av objektiva 

resp. subjektiva faktorer 

Subjektiva 

rekvisit 

Avsn. 5.1.3, 

”måste inse” i förhållande till 

objektiv godtrosstandard 

Avsn. 5.3, 

subjektiv insikt i förhållande 

till ev. objektiva krav på 
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Behandlas ej i 

framställningen, jfr. dock 

GfvL 4 § 

Avsn. 5.2, 

”bort inse” i förhållande till 

subjektiva godtroskrav 

 

 

 

 

Tre av de fyra frågeställningar som finns i matrisen kommer att behandlas. I det första 

fältet är frågan huruvida ett subjektivt rekvisit (till exempel ”insett”) kan utsträckas av 

objektiva faktorer, närmare bestämt de faktorer som gör att godtrossubjektet borde ha 

insett den relevanta omständigheten. I den andra fältet är frågan den som tangerades i 

exemplet ovan: det vill säga om det subjektiva rekvisitet ”insett” kan begränsas av 

objektiva faktorer, till exempel objektiva krav på en sanningsenlig övertygelse för att 

den ska kvalificeras som insikt. 

Frågan i det tredje fältet är om ett objektivt godtrosrekvisit kan utökas av subjektiva 

faktorer intressant. Den är förvisso intressant, men kommer inte att behandlas i 

framställningen. Anledningen är att det inte finns några bestämmelser med nakna 

objektiva godtrosrekvisit i den allmänna avtalsrätten.
3

 Det fjärde fältet behandlar 

slutligen frågan om huruvida ett objektivt godtrosrekvisit i ett visst fall i själva verket 

ska förstås som innehållandes krav på subjektiv insikt. 

                                                           
3
 Som jämförelse kan man dock peka på att det finns ett sådant i 4 § GfvL, som reglerar förutsättningarna 

för godtrosförvärv genom hävd: ”Har någon med äganderättsanspråk innehaft lösöre i tio år efter att ha 

förvärvat egendomen genom överlåtelse från någon som varken var ägare till den eller behörig att förfoga 

över den på det sätt som skett, får han äganderätt till egendomen på grund av hävd. Han får dock inte 

äganderätt om han vid förvärvet eller under innehavet borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att 

förfoga över egendomen.” Notera frånvaron av ett subjektiv led i godtrosrekvisitet, frågan här skulle 

alltså vara hur man ska behandla en förvärvare som i och för sig har misstänkt att överlåtaren saknat 

förfoganderätt över egendomen, men utan objektivt goda skäl. 
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En ytterligare frågeställning som kommer att behandlas i syfte att sedan kunna 

besvara frågan i första fältet av matrisen är huruvida rekvisitet ”måste inse” i AvtL 6 § 2 

st. och 9 § ska förstås objektivt eller subjektivt, och om de tar sikte på rättsfrågor eller 

bevisfrågor. 

 

 

1.2 Syfte 

 

Det bredare syftet med denna framställning är som framgår ovan att undersöka 

förhållandet mellan objektiva och subjektiva faktorer i avtalsrättens godtrosrekvisit, och 

särskilt förhållandet mellan subjektiva och objektiva faktorer i kunskapskriteriet (det 

vill säga att godtrossubjektet ska ha insett eller måste ha insett något).  

Utöver de tämligen konkreta frågeställningar som har redovisats i avsnitten ovan 

finns det dock ett antal mer allmänna temata som ligger som en bakgrund till 

problemställningarna, men som i och för sig inte kommer att behandlas uttryckligt. Att 

belysa dessa hör också till uppsatsens syfte, om än mer indirekt.  

Till dessa temata hör den bredare frågan om hur objektivt förhåller sig till 

subjektivt inom avtalsrätten i synnerhet, och rätten i allmänhet. Den rättsvetenskapliga 

synen på objektiv respektive subjektiva rekvisit och deras eventuella användbarhet har 

som ska visas nedan varierat över tiden; omkastningar i den mer principiella 

civilrättsliga ideologin får vidare följder i den konkreta rättstillämpningen. Denna 

framställning är ett försök att pejla hur svensk civilrätt, i en viss fråga och ett visst 

begränsat avseende, förhåller sig till spänningsfältet subjektivt-objektivt. I anslutning 

till frågan om förhållandet mellan subjektivt och objektivt finns också frågan om hur 

rättsfrågor förhåller sig till bevisfrågor, och var gränsen mellan de bägge går. 

Dessutom aktualiseras frågan om hur trepunktsförhållandet mellan språk, rätt och 

verklighet. I vilken utsträckning kan rättsliga bedömningar tvingas att bli avhängiga  

teoretiskt filosofiska överväganden om den verklighet som är föremål för de ord som 

används i en rättsregel? 
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1.3 Avgränsning 

 

De godtrosbestämmelser som kommer att analyseras djupare är AvtL 6 § 2 st. 

(dolusregeln), 9 § (Skarinprincipen), 32 § 1 st. (förklaringsmisstag) samt den icke-

kodifierade förutsättningsläran. Från framställningen har således för det första 

avgränsats alla godtrosbestämmelser i den övriga civilrätten utöver den allmänna 

avtalsrätten. Detta görs primärt av utrymmesskäl, dessutom torde kunskap om helheten 

endast kunna nås genom att studera delarna. Men det är också så att de principiella 

frågorna rörande god tro torde framträda som tydligast i de renodlade 

tvåpartsförhållanden som de ovan nämna reglerna behandlar. Många av civilrättens 

övriga godtrosregler berör i något avseende trepartsförhållanden. Exempel på detta är de 

godtrosbestämmelser som finns inom sakrätten (till exempel 4 § GfvL), 

skuldebrevsrätten (till exmpel SkbrL 15 §) bolagsrätten (till exempel ABL 8 kap. 42 § 1 

st.) eller mellanmansrätten i övrigt (till exempel AvtL 11 §). 

AvtL 6 § 2 st., 9 §, 32 § 1 st. och förutsättningsläran har vidare valts dels på grunda 

av den relativa rikedomen av praxis (med undantag för 9 §) och dels för att de 

sinsemmelan innehåller olika typer av godtrosrekvisit, ”måste inse” å ena sidan och 

”insett eller bort inse” å andra sidan. 

 

 

1.4 Metod och disposition 

 

Metoden för denna framställning är huvudsak sedvanlig juridisk metod, där lagtext, 

förarbeten, praxis och doktrin kommer att användas för att utröna innehållet i gällande 

rätt. Inslaget av komparativ och historisk jämförelse är förhållandevis högt, och 

inskränker sig bara delvis till det avsnitt som är vigt åt utländsk rätt och rättshistoria. 

Till viss övrig del är den integrerad i analysen. 

Något bör också sägas om källvärderingen av utländsk rätt. Tysk (från 

Förbundsrepubliken, Österrike och Schweiz) och anglosaxisk rätt kommer att användas 

huvudsakligen som jämförelseobjekt och för argumentativt stöd. Nordiska och framför 

allt norska rättskällor kommer dock att användas på ett ganska direkt sätt. Det är inte ett 

självklart val, bland annat på grund av den (påstådda) skillnaden i ideologisk grundval 

mellan den svenska och norska avtalsrätten. Rättslikheten är å andra sidan trots detta 

generellt stor och – mest betydelsefullt av allt – AvtL är ett samnordiskt 
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lagstiftningsverk. När norska rättskällor används så kommer deras källvärde vanligen att 

kommenteras i anslutning till användandet. 

 Framställningen är disponerad enligt följande. Efter detta inledande avsnitt följer 

ett avsnitt som skisserar godtrosbegreppets historiska bakgrund och dess användande i 

olika rättskulturkretsar. Därefter följer ett avsnitt som på ett mycket översiktligt vis 

behandlar vissa utgångspunkter inom kunskapsfilosofin, för att ytterligare sätta in 

uppsatsens problem- och frågeställningar i en teoretisk kontext. Man kan ur en 

metodologisk synpunkt möjligen ifrågasätta värdet av detta – juridik är nu en gång för 

alla inte filosofi. Ingen torde dock inbilla sig att filosofi inte har implikationer för 

juridiken (och tvärtom!). Dessutom torde en kort översikt över kunskapsteorins 

klassiska problem öka förståelsen för problemställningen och det meningsfulla i 

uppsatsens temata. 

Efter detta avsnitt följer avsnitt 4, som beskriver den allmänna avtalsrättens 

godtrosbestämmelser, med tonvikt på de som står i fokus för analysen. Därefter följer 

själva analysen i avsnitt 5, som är framställningens kärna. Där kommer de tre 

frågeställningarna i de första, andra och fjärde fälten i fyrfältsmatrisen att behandlas. 

Tonvikt ligger på analys av praxis. Till sist följer ett avslutande och sammanfattande 

sista avsnitt. 
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2 Historiskt och komparativt perspektiv 

 

 

2.1 Rättshistorisk bakgrund 

 

Begreppet god tro, bona fides, återfinns flitigt i den romerska rätten. Bona fides 

betecknade där dock i huvudsak det som vi i modern svensk civilrätt hellre skulle kalla 

för tro och heder, med andra ord ”god tro” i bemärkelsen en normativ standard för ärligt 

och redbart beteende i allmänhet och ärlighet och lojalitet i avtalsförhållanden i 

synnerhet. Som behandlas längre fram finns det emellertid förbindelselänkar mellan 

denna typ av goda tro och den i och för sig distinkta typ av goda tro som annars 

diskuteras i denna framställning. 

I Justinianus Codex förekommer begreppet bona fides ömsom i bemärkelsen tro 

och heder och ömsom i vad som kan förstås som karaktärisering av en nivå av insikt.
4
   

Frågan om när god tro i den senare bemärkelsen först dök upp i rättshistorien som 

en från bona fides distinkt rättsfigur är inte helt lätt att besvara, just eftersom någon klar 

distinktion gentemot ”tro och heder”-konceptet inte gärna låter sig göras. I sakrättsliga 

sammanhang kan man dock ganska tidigt, ofta redan i medeltida rätt, iaktta vad som i 

praktiken om än inte till namnet är godtrosbestämmelser i den konventionella 

meningen. Över huvud har tidiga godtrosbestämmelser påfallande ofta en sakrättslig 

anknytning.
5
 Det förefaller dock inte som ett orimligt antagande att det var inom tysk 

rättsvetenskap runt år 1800 som det romerska bona fides-begreppet spjälkades upp i 

teoretiskt mer förfinade beståndsdelar, och god tro i de två olika bemärkelserna började 

betraktas som i vart fall delvis skiljda rättsliga figurer. 

För svensk del så finns idén om god tro, om än inte begreppet, i 1734 års 

handelsbalk. I den numera upphävda sakrättsliga regeln i HB 11 kap. 4 § om 

vindikation av frånhänt gods, stadgades med en klassisk formulering att den som utan 

ägarens ”ja och samtycke” säljer, pantsätter eller ger bort vad han har lånat från ägaren 

                                                           
4
 Exempel på det senare är avsnitt 6, 2, 21 (som reglerar rättsföljden av att en person som i själva verket 

är fri, men som hålls av någon som slav i ”god tro”, stjäl från tredje man) samt avsnitt 8, 26, 5 (som 

handlar om vindikation av stulet gods, och som innehåller så väl hänvisningar till god tro som till ond tro, 

mala fides). Exempel på det förra är när codexen på många ställen talar om vad god tro ”kräver”, 

exempelvis i avsnitt 4, 35, 14 samt avsnitt 5, 44, 3 i Codexen. 
5
 Robinson m.fl. s. 176. I den svenska medeltidsrätten, till exempel Västgötalagen, så var emellertid 

vindikationsrätten stark och självklar; den ondtrospåföljd som förvärvaren kunde undslippa genom att 

bevisa sin goda tro (”göra sig urtjuva”) var att straffas, SOU 1984:16 s. 53 f. 
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har att ersätta ägaren (och dessutom har ägaren lösenrätt, enligt andra meningen). I 

tredje meningen stadgas dock att ”[f]innes svek hos den, som köpte, i pant tog, eller 

gåvan fick, give det åter till ägaren utan lösen”. Detta är en sakrättslig 

godtrosbestämmelse och ordvalet – svek – pekar tydligt på förbindelselänkarna mellan 

bona fides i dess bägge bemärkelser. 

I HB 13 kap. 2 § 2 men., också den en sakrättslig bestämmelse, återfinns vidare ett 

krav på god tro för att inte drabbas av en ondtrosrättsföljd. Enligt bestämmelsen ska den 

som hyrt något som han ”visste till annan uthyrt vara” böta tio daler och ersätta den 

förste hyrestagaren eventuell skada. 

Själva begreppet god tro förekommer för första gången i svensk rätt i 5 kap. 6 § i 

JB 1734, där det sägs att köpare och säljare av en fastighet är skyldiga att med ed styrka 

för en eventuell bördeman att ”dem emellan på god tro så är tingat och betalt, som 

köpebrevet innehåller”, i fall bördemannen begär det. Här är också gränsen mellan god 

tro och tro och heder i bästa fall oskarp. 

Den första gången som god tro förkommer i svensk rätt otvetydigt i den här 

diskuterade bemärkelsen, är i den kontinentalt influerade ”Förslag till allmän civillag” 

från 1826.. En förhållandevis klar definition av god tro ger civillagskommittén i 

anslutning till diskussionen kring frågan om hävd till fast egendom (återigen sakrätt, 

visserligen): ”Utom laga fång, är till winnande af häfd, äfwen nödigt, att innehafwaren 

åtkommit egendomen på god tro, det will säga: ej wetat annat än att hans fångesman 

warit berättigad att egendomen till honom öwferlåta.”
6
 1826 års förslag till allmän 

civillag skulle emellertid som bekant aldrig komma att bli lagstiftning. Begreppet god 

tro i den här diskuterade meningen kom så inte att göra inträde i svensk lagtext förrän i 

59 § i 1905 års KöpL. 

 

 

2.2 Komparativ utblick 

 

2.2.1 God tro i utländsk rätt 

I de tyska rättsordningarna förekommer dels begreppet ”guter Glaube” – vilket 

betecknar det som vi förstår med god tro – dels ”Treu und Glauben” – vilket betecknar 

det vi förstår med tro och heder. Man har där med andra ord samma begreppsliga 

                                                           
6
 Förslag till allmän civillag s. 115. 
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indelning som vi har. Ett exempel på en ofta citerad godtrosbestämmelse i BGB är § 

932, som reglerar förutsättningarna för godtrosförvärv av lös egendom. I andra stycket 

sägs att förvärvaren inte är i god tro om han känt till, eller till följd av grov oaktsamhet 

inte känt till, att överlåtaren var behörig. Det är härvid intressant att notera att 

ondtrosrekvisitet är snävare än det mest vanligt förekommande ondtrosrekvisitet i 

svensk rätt – att den är i ond tro som antingen insett eller bort inse den relevanta 

omständigheten. ”Bort inse” pekar på culpa av normalgraden, således inte grov 

oaktsamhet, 

BGB 242 § innehåller en central bestämmelse om ”Treu und Glauben” i 

avtalsförhållanden, som stadgar att en förpliktigad avtalspart har att fullgöra sin 

prestation så som ”Treu und Glauben” kräver med hänsyn till moralen i det allmänna 

affärslivet. Bestämmelsen om ansluter sig till den kontinentala och anglosaxiska 

traditionen med generella förpliktelser att respektera bona fides i kommersiella 

förhållanden. 

Schweiziska ZGB är intressant såtillvida att den innehåller en allmän definition av 

ond tro och den allmänna rättsföljden av ond tro, ZGB 3 § 2 st. Enligt bestämmelsen 

räcker det med vanlig oaktsamhet för att godtrossubjektet ska vara i ond tro, med andra 

ord samma normativa god tro-standard som är vanlig i svensk rätt.
7
 

Vad gäller (den alltjämt gällande) 1811 års österrikiska ABGB, som är väsentligt 

äldre än Tysklands och Schweiz civillagar, förekommer i likhet med den svenska 

handelsbalken inte uttrycket god tro, men det finns väl ett antal bestämmelser som 

stadgar ondtrosrättsföljer, framför allt på sakrättens område.
8
 

I anglosaxisk rätt är bilden delvis en annan än i tysk rätt. ”Good faith”, eller ”bona 

fide” som också används i engelsk juridisk prosa,
9

 betecknar vanligen samma 

övergripande hederlighetsstandard som i den romerska rätten; den tyska (och 

skandinaviska) begreppssöndringen har alltså inte ägt rum. 

                                                           
7
 ”Wer bei der Aufmerksamkeit, wie sie nach den Umständen von ihm verlangt werden darf, nicht 

gutgläubig sein konnte, ist nicht berechtigt, sich auf den guten Glauben zu berufen.” 
8
 Som exempel kan nämnas ABGB 367 §, som handlar om godtrosförvärv av ägaren frånhänd lös 

egendom. Där skyddas helt enkelt, med en formulering som kan tyckas föregripa slutsatsen men som å 

andra sidan belyser förbindelselinjerna mellan tro och heder och god tro, ”der rechtmäßige und redliche 

Besitzer”. Uttrycket ”redlichen Besitzer” återkommer i ABGB 834 §. 
9
 Garner s. 91. “Bona fide” har vidare på allmänspråklig engelsk prosa, och stundom även på juridisk, 

också betydelsen “riktig” eller ”genuin”, Haigh s. 239. 
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Vad gäller amerikansk rätt kan man särskilt lyfta fram några avsnitt i Uniform 

Commercial Code som exemplifierande för den anglosaxiska synen på good faith.
10

 

UCC 1-202 (20) innehåller en generell definition av begreppet: "Good faith," […] 

means honesty in fact and the observance of reasonable commercial standards of fair 

dealing.” Samma förståelse av good faith som en allmän princip av hederlighet och gott 

affärsskick återfinns i UCC 1-304: ”Every contract or duty within [the Uniform 

Commercial Code] imposes an obligation of good faith in its performance and 

enforcement.” 

Naturligtvis kan “good faith” även i amerikansk rätt beteckna det vi menar med god 

tro, men det sker då liksom i den romerska rätten utan distinktion mot det större 

begreppskomplexet ”bona fides”. 

 

2.2.2 God tro i internationella civilrättsliga lagverk 

Godtrosbestämmelser av olika slag förekommer också i de olika internationella och 

europeiska civilrättsliga lagstiftningsverken och principsamlingarna. FN:s konvention 

om internationella köp, CISG,
11

 innehåller ett flertal regler som inbegriper en 

godtrosvärdering, exempelvis art. 39 (1), där det stadgas att en köpare förlorar rätten att 

reklamera om han inte gör det inom skälig tid och har märkt eller ”borde ha märkt” att 

varan är behäftat med fel, eller art. 64 (2) (i), där det säljaren förlorar rätten att häva 

köpet till följd av köparens avtalsbrott om han gör det efter det att han ”borde ha fått 

kännedom om avtalsbrottet.” 

Intressantast är emellertid art. 8 (1), som uppställer CISG:s motsvarighet till den 

svenska avtalsrättens dolusregel (varom mera nedan). Art. 8 (1) har funktionen av 

tolkningsregel, och slår fast att vid tillämpning av konventionen (det vill säga vid 

tolkning av ett internationellt köpteavtal) så ska ”en parts uttalanden och övriga 

uppträdanden tolkas i enlighet med hans avsikt” under förutsättning att ”den andra 

[parten] visste eller inte kunde ha varit omedveten vilken avsikten var”. Är så inte fallet, 

det vill säga om motparten inte visste eller i vart fall kunde ha varit omedveten om sin 

kontrahents avsikt så stadgar artikelns andra stycke att partens uttalanden och 

                                                           
10

 UCC är ett lagstiftningsverk som utges av de privaträttsliga organisationerna American Law Institute 

och the National Conference  of Commissioners on the Uniform State Laws, och som syftar till att söka 

harmonisera den förmögenhetsrättsliga lagstiftningen i USA:s 50 delstater (som enligt konstitutionen har 

primär lagstiftningsrätt på området). Dess bestämmelser uttrycker vad som kan betraktas som gemensam 

amerikansk rätt. 
11

 I Sverige inkorporerad genom lagen (1987:822) om internationella köp. 
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uppträdanden ska ”tolkas i enlighet med den uppfattning som en förnuftig person i den 

andra partens ställning skulle ha fått under samma omständigheter.”
12

 

Den internationella civilrättsliga principsamlingen UNIDROIT Principles 

innehåller en tolkningsregel av motsvarande snitt men annorlunda utformning. I art. 4.2 

(1) stadgas att ett avtal ska tolkas i enlighet med parternas avsikt. I andra stycket sägs att 

om ingen gemensam avsikt kan fastställas så ska avtalet ges den innebörd som en 

förnuftig människa, av samma slag som parterna skulle ge det under samma 

omständigheter. Här drar man således objektiviseringen ännu längre och undviker helt 

att gå vägen via vad någon av parterna har förstått eller inte har kunnat undgå att förstå. 

Den europeiska principsamlingen PECL ansluter sig däremot närmast ordagrant till 

formuleringen i CISG art. 8 (1).
13

 

I ingen av ovanstående lagstiftningsverk används dock uttrycket god tro eller good 

faith som begrepp i de bestämmelser som inbegriper en godtrosvärdering. Good faith 

används i stället genomgående i de officiella engelska lydelserna av UNIDROIT och 

PECL i den romerska och anglosaxiska bemärkelsen.
14

 

 

 

2.3 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan sägas principen om god tro, eller bona fides, härstammar från 

romersk rätt från vilken den har kommit att bli en del av såväl anglosaxisk som 

kontinental och skandinavisk rätt. I anglosaxisk rätt har man dock fortsatt att behandla 

att principen om god tro som enhetlig, det vill säga ”good faith” betecknar inte i sig en 

förväntad nivå av insikt, utan en normativ nivå av redlighet och ärlighet, även om det 

senare kan inbegripa det första. 

                                                           
12

 Det är uppenbart att formuleringarna (”inte kunde ha varit omedveten” och ”en förnuftig person i den 

andre partens ställning”) syftar till att fjärma sig från subjektiva läror vid avtalstolkningen i allmänhet och 

godtrosbedömningen i synnerhet och i stället lägga tyngdpunkten på objektiva kriterier. Dessa 

formuleringar kan således vara ett intressant jämförelseobjekt med sina motsvarigheter i den svenska 

avtalsrätten. Se närmare diskussionen om i vilken utsträckning den svenska dolusregelns godtrosrekvisit 

är objektivt eller subjektiv i avsnitt 5.1 nedan. 
13

 PECL art. 5.101. 
14

 Exempelvis: UNIDROIT Principles art. 1.7 (1): ”Each party must act in accordance with good faith and 

fair dealing in international trade”; PECL art. 1:102 (1): “Parties are free to enter into a contract and to 

determine its contents, subject to the requirements of good faith and fair dealing, and the mandatory rules 

established by these Principles.”; PECL art. 1:201 (1): “Each party must act in accordance with good faith 

and fair dealing.” 
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I de internationella och gemensamma europeiska civilrättsliga principsamlingarna 

används ”good faith” i den senare bemärkelsen. Man kan således konstatera att 

förståelsen av begreppet god tro har varierat och varierar mellan olika rättskulturkretsar; 

någon enhetlighet finns inte även om det finns tydliga gemensamma historiska och 

ideologiska utgångspunkter. 

Av dessa skäl kan man med rätta ifrågasätta antagandet att det på något mer 

meningsfullt plan skulle existera en gemensam europeisk civilrättslig princip om god 

tro, ett antagande som har gjorts av exempelvis EU-domstolen.
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Mål C-489/07 Pia Messner mot Firma Stefan Krüger, dom den 3 september 2009. Se också Samuelsson 

s. 966, not 20. 
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3 Kunskapsteoretiska utgångspunkter 

 

 

3.1 Den klassiska kunskapsteorin 

 

En av den teoretiska filosofins viktigaste grenar har allt sedan antiken varit 

kunskapsfilosofin, eller epistemologin. Den uppehåller sig vid frågor om kunskapens 

och vetandets natur. Dess kanske med klassiska fråga är den om vad som konstituerar 

kunskap och hur kunskap kan uppnås. 

Den klassiska definitionen av kunskap tillhandahålls av Platon i dialogen 

”Theaetetos”. Dialogen refererar ett samtal mellan Platons läromästare Sokrates och en 

av Sokrates andra lärjungar, matematikern Theaetetos. I dialogen ställer Theaetetos 

frågan om vad som utgör kunskap.
16

 Efter en lång ordväxling och en mängd 

misslyckade försök från lärjungen att på ett tillfredsställande sätt definiera kunskap så 

föreslår Theaetetos en definition: han berättar att han har hört någon mena att kunskap 

utgörs av en sann uppfattning åtföljd av förnuft eller anledning (logos) och att en 

oreflekterande sann uppfattning således inte utgör kunskap.
17

 Sokrates tar därefter vid 

och återberättar en dröm, i slutet på vilken han instämmer i slutsatsen att kunskap utgörs 

av en sann övertygelse åtföljd av förnuft eller anledning.
18

 

Ur denna ordväxling kan man utläsa följande definition av kunskap: 

X vet att y är för handen (det vill säga besitter kunskap) om: 

1) det är sant att y är för handen, 

2) X är övertygad om att y är för handen, och 

3) X:s övertygelse är rättfärdigad, såtillvida att X har goda skäl att tro att y är för 

handen.
19

 

De tre nödvändiga kriterierna för kunskap är med andra ord sanning, övertygelse 

och goda skäl och denna klassiska teori kan sammantaget kallas befogad sann 

övertygelse. Denna teori utgör utgångspunkten inom den kunskapsfilosofiska 

diskussionen om kunskapens natur, men den är för all del inte obestridd. 

                                                           
16

 Platon avsn. 143d-145e. 
17

 A.a. avsn. 201c-201d; ”[T]rue opinion accompanied by reason” resp. “unreasoning true opinion” i 

Harold N. Fowlers engelska översättning. 
18

 A.a. avsn. 202c. Platon använde i sina dialoger Sokrates som ett litterärt verktyg för att framföra sina 

egna filosofiska ståndpunkter. Därför anses den klassiska definitionen av kunskap vara Platons, även om 

formuleringarna i dialogen onekligen pekar bakåt och antyder att tanken för all del inte var ny. 
19

 Ichikawa & Steup avsn. 1. 
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Mest okontroversiellt är sanningskriteriet,
20

 mest kontroversiellt – eller i vart fall 

det mest problematiskt – är kriteriet om goda skäl. Det är också kriteriet om goda skäl 

som framför allt ger upphov till problemställningar rörande civilrättens godtroskrav; det 

är till exempel i grund och botten denna fråga som behandlas i det andra fältet i 

fyrfältsmatrisen som presenterades i avsnitt 1.3. Om ett godtrossubjekt är övertygad om 

ett visst förhållande, som också är sant, men gör det av felaktiga eller otillräckliga skäl, 

föreligger då ond tro? 

Den klassiska kunskapsteorin besvarar alltså frågan nekande, eller besvarar i vart 

fall frågan huruvida subjektet har haft kunskap nekande. Frågan är emellertid om man 

utan vidare kan ”binda” juridiken vid resonemang som hör hemma i den teoretiska 

filosofin (vilken visserligen gör anspråk på allmängiltighet)? 

 

 

3.2 Nyare kunskapsteori 

 

3.2.1 Gettier-problemet 

Den klassiska definitionen har problematiserats och utmanats åtskilligt sedan antiken. 

Till exempel har ett antal invändningar rests mot teorin om befogad sann övertygelse, i 

takt med att man har hittat problem med den. Bland de mest kända och viktiga av 

invändningarna mot Platons definition av kunskap är det så kallade Gettier-problemet.
21

 

Gettier-problemet, vilket formulerades på 60-talet av den amerikanska filosofen 

Gettier, fokuserar just på huruvida goda skäl för att ha en viss övertygelse är, inte 

nödvändigt, utan tillräckligt för att konstituera kunskap. Det söker demonstrera att man 

kan ha befogad sann övertygelse som fortfarande inte bör vara att räkna som kunskap.
22

 

Gettier-problemet kan illustreras med följande exempel: herr Andersson får höra 

från sin dotter att hon har köpt en ny bil. Herr Andersson tror på denna uppgift; han har 

ingen anledning att misstro sin dotter som har en ärlig karaktär och aldrig tidigare har 

                                                           
20

Även om också det har ifrågasatts, a.a. avsn. 1.1 
21

 Kunskapsfilosofin och dess problemformuleringar har för all del heller inte stått still sedan antiken, 

flera 1900-talsfilosofer ifrågasätter själva giltigheten i frågan om vad som konstituerar kunskap så som 

den formuleras i klassisk teori. Ludwig Wittgenstein ifrågasätter exempelvis i Om kunskap och visshet 

(Über Gewissenheit) huruvida frågan om kunskap alls är epistemologisk snarare än psykologisk; på grund 

av de grundläggande osäkerheter som är inbyggt i varje antagande är våra övertygelser i en yttersta 

mening alltid grundlösa, Reed avsn. 2. Långtgående tvivel om den mänskliga förmågan att uppnå 

tillförlitlig kunskap om någonting alls är för övrigt en mycket äldre filosofisk stapelvara, och en 

framträdande tanke hos såväl Descartes som Kant. 
22

 Moser m.fl. s. 30. 
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ljugit för honom. Herr Andersson har således goda skäl för sin övertygelse. Av någon 

anledning ljuger emellertid herr Anderssons dotter, hon har inte köpt en bil. Dagen efter 

träffar herr Andersson sin granne herr Svensson, som säger att han har hört att någon i 

familjen Andersson har skaffat en bil. Herr Andersson svarar att han vet att hans dotter 

har köpt en bil. Om det inte fanns några tillkommande omständigheter så skulle man 

utan svårigheter enligt den klassiska definitionen av kunskap kunna säga att herr 

Andersson misstar sig, och således inte vet att någon i hans familj har skaffat en bil. 

Men om man antar att herr Svensson i själva verket syftade på herr Andersson fru, som 

också har köpt en bil, fast utan sin mans vetskap, så kompliceras bilden. Enligt den 

klassiska definitionen av kunskap så skulle herr Andersson förvisso veta att någon i 

hans familj har köpt en bil: han är övertygad om att så är fallet, han har goda skäl att tro 

det och det är också sant.
23

 Samtidigt skulle det intuitivt bära de flesta emot att kalla 

herr Andersson uppfattning för kunskap. 

Ett annat, möjligen mindre komplicerat, exempel på en situation där Gettier-

problemet aktualiseras är att A, när han är ute och promenerar i staden, tror sig se sin 

vän B – som vanligen vistas på landet. Till följd av detta tror A att B är i staden. Han 

har emellertid inte sett B, utan bara en person som är intill förväxling lik B. Att han har 

sett någon som är mycket lik B ger honom dock goda skäl för sin övertygelse. I själva 

verket är B dock i staden. Detta är vad som kan kallas ”epistemologisk tur”, det vill 

säga subjektet träffar i och för sig rätt i sina antaganden och sina övertygelser, men gör 

det av en slump eller ren tur.
24

 I en sådan situation är kriterierna sanning, övertygelse 

och goda skäl uppfyllda, samtidigt som det skulle bära de flesta intuitiva uppfattning 

emot att mena att A ”vet” att B är i staden.
25

 

 

3.2.2 Alternativa definitioner av kunskap 

Det finns alternativa definitioner av kunskap som gör anspråk på att ersätta eller 

komplettera den platonska, och övervinna Gettier-problemet – det vill säga finna en 

giltig och hållbar definition av kunskap. 

Ett försök till en alternativ definition som lanserades strax efter att Gettier-

problemet hade formulerats är att kunskap är en sann övertygelse som har vunnits 

                                                           
23

 Everitt & Fischer s. 21. 
24

 Det fall att ett subjekt träffar rätt, det vill säga tillägnar sig en i och för sig sanningsenlig uppfattning 

fast av obefintliga eller dåliga skäl – till exempel på grund av ren sinnesförvirring – kan också 

karaktäriseras som epistemologisk tur. 
25

 Kunskapsteoretiska exempel antar väldigt lätt en doft av det teoretiserande och verklighetsfrånvända; 

det må vara hänt, de tjänar inte desto mindre till att belysa principiella tankegångar. 
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genom tillämpandet av en tillförlitlig metod för finnande av sanning.
26

 Med andra ord: 

X vet att y är för handen om (1) y verkligen är för handen, (2) X är övertygad om att y 

är för handen, och (3) X:s övertygelse om att y är för handen har uppnåtts genom en 

tillförlitlig metod. 

Problemen med denna definition är i många stycken samma som problemen med 

den platonska definitionen. En tillförlitlig metod måste förstås som endast generellt sett 

tillförlitlig, eftersom ingen metod för vinnande av kunskap utan undantag alltid ger ett 

riktigt resultat.
27

 Vidare kan även en generellt sett mycket pålitlig metod i et enskilda 

fallet visa sig vara en pålitlig metod. Att utröna tiden genom att titta på klockan är till 

exempel en generellt sett tillförlitlig metod. Anta att man tittar på en klocka för att ta 

reda på vad den är och klockan visar 08.00, vilket också stämmer. Man har då använt 

sig av en generellt sett pålitlig metod. Om emellertid klockan har stannat och det är ren 

slump att man tittar på klockan vid rätt tid så är metoden i alla fall opålitlig i det 

enskilda fallet; att titta på trasiga klockor är ingen tillförlitlig metod för att utröna vad 

klockan är.
28

 

Ett annat försök att uppställa en giltig definition av kunskap är att säga att kunskap 

är kausalt orsakad sann övertygelse. Enligt denna hypotes så är kriterierna för besittande 

av kunskap övertygelse, sanning och att den verklighet om vilken subjektet har en 

övertygelse är kausalt kopplad till subjektets övertygelse.
29

 För att relatera till exemplet 

med herr Andersson så skulle hans övertygelse att någon i hans familj har köpt bil enligt 

denna definition inte betraktas som kunskap; sanningen – att hans fru har köpt en bil – 

är inte kausalt kopplad till hans övertygelse. Hans övertygelse beror i stället på lögnen 

som hans dotter berättade. Ett problem med denna definition erbjuds dock av till 

exempel matematiska sanningar. Våra övertygelser om matematiska sanningar, till 

exempel att roten ur nio är tre, kan inte vara kausalt kopplade till det som gör dem 

sanna, eftersom matematiska begrepp saknar existens i tid och rum.
30

 

Den amerikanske filosofen Robert Nozick har föreslagit en i många stycken 

liknande definition som den ovan, som är förenlig med kunskap om matematiska 

sanningar, men är behäftad med andra problem. Enligt denna definition är kunskap sann 

övertygelse som ”spårar” verkligheten, med vilket menas att subjektet inte skulle ha 

                                                           
26

 Goldman s. 51. 
27

 Everitt & Fischer s. 32 f. 
28

 A.a. s. 33 f. 
29

 A.a. s. 37. 
30

 A.a. s. 41. 



 

23 
 

varit övertygad om y i fall y inte var sant.
31

 Denna teori om kunskap kan som antytts 

också den falsifieras, men endast men hjälp av avgjort mer teoretiska exempel än de 

ovan, till exempel att man med elektriska stimulanser manipulerar en mänsklig hjärna 

att tro y (vilket också är sant), i vilket fall alla tre kriterier skulle vara uppfyllda men de 

flesta skulle tveka att tala om kunskap. 

Det är således svårt eller omöjligt att finna en ofelbar definition av kunskap, men 

den grundläggande strukturen i Platons teori om befogad sann övertygelse tycks likväl 

svår att lösgöra sig från. 

 

 

3.3 En juridisk kunskapsteori? 

 

Då är frågan: vilken kunskapssyn har juridiken i allmänhet, och civilrätten och 

avtalsrätten i synnerhet? Hur ställer sig rätten till de problem som har refererats ovan? 

Denna fråga, om vilken syn på kunskap som juridiken har eller bör har och vad som 

ska konstituera rättsligt relevant vetskap, har tilldragit sig litet intresse inom 

rättsvetenskapen. Kanske är det för att den sådan övergripande kunskapssyn inte är 

meningsfull eller möjlig att konstruera eller eftersöka. Konceptet ”kunskap” eller 

”vetskap” används i en mängd olika sammanhang i skiftande funktioner i rättslig 

materia. Det framstår då möjligen som verklighetsfrämmande att tro att en och samma 

filosofiska definition av kunskap skulle kunna verka styrande såväl för till exempel 

skuldebrevsrättsliga regler om god tro som för straffrättsliga uppsåtsbedömningar. 

Kanske är själva frågan således inte fruktbar, och till sin natur fjärmad från en 

vetenskap som bygger på praktisk tillämpning. 

Joseph Raz är en av få rättsvetare som har skrivit om epistemologi i en juridisk 

kontext. Joseph Raz problematiserar ”epistemologisk tur” som något som utan vidare 

skulle diskvalificera en från att besitta kunskap. Han menar att alla människor i någon 

mening är ”at the mercy of epistemic luck”, eftersom den kunskap som en människa har 

alltid är beroende av faktorer som varifrån människan kommer, vad hon har upplevt, 

vilka hon har träffat och så vidare.
32

 

Epistemologisk tur bör således enligt Raz accepteras som ett ofrånkomligt villkor 

för vinnande av kunskap, varför gränsen mellan berättigade och oberättigade sanna 
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övertygelser inte längre framstår som så skarp. Raz kunskapsbegrepp blir således mer 

funktionellt och pragmatiskt. Antagligen är det också ett sådant kunskapsbegrepp som 

man måste laborera med om man överhuvudtaget vill tillämpa en kunskapsteoretiskt 

raster på civilrätten, i stället för att låsa sig vid en av de tillgängliga definitionerna av 

kunskap och digitalt låta den styra rättsliga överväganden. 
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4 God tro i den allmänna avtalsrätten 

 

 

4.1 Allmänt 

 

Begreppet ”god tro” förekommer som har nämnts i två skilda men besläktade 

betydelser. Dessa bägge former av god tro två olika funktioner. Det som i svensk rätt 

benämns god tro, och som står i fokus för denna framställning, har som funktion att vara 

en beskrivning av en viss subjektiv inställning hos ett subjekt, eller en karaktärisering 

av en normativ nivå av förväntad insikt på grundval av tillgängligt faktagrundlag. Den 

andra betydelsen av god tro (eller ”tro och heder” som vi hellre säger i svensk rätt) har 

däremot som funktion att ställa upp en normativ standard för ärligt och redbart beteende 

i allmänhet.
33

 Man måste dock uppmärksamma att det finns förbindelselinjer mellan de 

bägge begreppen.
34

 

I detta kapitel kommer de centrala bestämmelserna rörande god tro i den allmänna 

avtalsrätten att beskrivas. Som en bakgrund till godtrosbegreppet och dess teoretiska 

grund kommer emellertid först de så kallade avtalsrättsliga teoremen att beskrivas och 

sökas sättas in i sitt sammanhang. 

 

 

4.2 Avtalsrättsliga teorem 

 

4.2.1 Allmänt 

Det har framför allt i äldre doktrin funnits en diskussion i vilken man har försökt 

utkristallisera de grundläggande teorier på vilka avtalsrätten i allmänhet och 

avtalstolkning i synnerhet vilar, eller bör vila
35

. Emellertid lever antagandet om att 

avtalsrätten styrs av något av tre övergripande teorisystem kvar. 

De tre teorem om vilka man brukar tala är viljeteorin, tillitsteorin och 

förklaringsteorin.
36

 Den vanliga uppfattningen är att svensk avtalsrätt vilar på 

tillitsteorin, och att avtalslagen i hög grad utgör en kodifiering av tillitsteorins 
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principer.
37

 Detta får nog sägas i huvudsak fortfarande äga sin giltighet. Man kan dock 

resa välgrundande invändningar mot giltigheten i och användbarheten av de 

avtalsrättsliga teoremen och gränsdragningarna mellan dem överlag.
38

 Inte desto mindre 

utgör de en värdefull bakgrund till att förstå de teoretiska implikationerna av olika 

tillämpningar av godtrosbegreppet. 

 

4.2.2 Viljeteorin 

Viljeteorin utvecklades i tysk jurisprudens under 1800-talet, och var i allt väsentligt en 

reaktion mot den ditintills rådande bokstavstolkningen (begreppsjurisprudensen).
39

 Det 

avgörande inom viljeteorin är de subjektiva faktorerna, eller men den klassiska 

formuleringen ”den rättsskapande viljan”. Det som avgör huruvida en part blir bunden 

eller inte bunden är således viljan att ingå i ett avtalsförhållande (med ett visst innehåll). 

När två likalydande viljor möts så föreställer sig viljeteorin att en konkret gemensam 

partsvilja uppstår, och att det är denna som är rättsskapande. Saknas däremot en sådan 

gemensam vilja inträder ingen avtalsbundenhet. I princip kan inte heller en avgivare av 

en felaktigt formulerad viljeyttring bindas vid denna enligt regler om 

förklaringsmisstag, då viljeförklaringen inte överensstämmer med den rättsskapande 

viljan.
40

 

Viljeteorin är i huvudsak förkastad, i vart fall som instrument för att lösa problem 

och tvister beträffande ingående och tolkning av avtal. Däremot är dess inflytande 

tydligt vad gäller den grundläggande utformningen av den avtalsrättsliga 

infrastrukturen. Det är fortfarande den gemensamma partviljan – låt vara stundom en 

fiktiv sådan – som anses vara det konstituerande momentet vid avtals ingående. 

Dessutom gäller principen falsa demonstratio non nocet, det vill säga att om en 

gemensam partsavsikt i en viss fråga kan påvisas, så blir den avgörande för 
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 Se härom vidare diskussionen i avsnitt 5.3.4. Adlercreutz reser den invändningen mot användandet av 

de avtalsrättsliga teoremen att man ”numera” uppfattar rättsreglerna som ”helt grundade på rättspolitiska 
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sant eller falskt. Möjligen är detta resonemang emellertid något färgat av en 1900-talsrättspositivism som 

inte riktigt har samma styrka som den hade efter andra världskriget; att i synnerhet civilrätten i inte 

oväsentlig grad kan styras av ett krav efter en viss inre teoretisk och principiell koherrens torde inte vara 

kontroversiellt. Se Adlercreutz, Avtalsrätt I s. 38. 
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fall de tyska 1800-talsrättsvetare som förespråkade den ansåg att den gick tillbaka på den romerska rätten, 
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avtalsinnehållet även om den skulle strida mot innehållet i viljeförklaringarna.
41

 Det är 

också viljeteorin som ligger bakom den grundläggande principen att en oren accept 

räknas som ett avslag i förening med nytt anbud. 

Ett godtrosrekvisit i sin helhet grundat på viljeteorin skulle således endast ta sikte 

på vad en part har haft för subjektiv insikt – något borde-krav går inte att förena med 

viljeteorin. 

 

4.2.3 Tillitsteorin 

Tillitsteorin utvecklades runt sekelskiftet 1900 i skandinavisk rättsvetenskaplig 

litteratur, särskilt av den danske juristen Lassen, som en reaktion mot viljeteorins 

ensidiga fokus på de subjektiva faktorerna vid konstituering och tolkning av avtal. 

Tillitsteorin utgår från viljeteorins grundläggande uppfattning av hur och när avtal 

konstitueras (som har antytts i föregående avsnitt), men gör en modifiering för fall av 

dissens och misstag, det vill säga avvikelser i den rättsskapande viljan.
42

 Tillitsteorin 

vill i en sådan situation fästa tonvikt vid den befogade tilliten hos en avtalspart 

beträffande uppfattningen av avtalets innehåll, en kontrahent i befogad god tro ska med 

andra ord kunna förlita sig på en rättshandling även om det råder dissens.
43

 Tillitsteorin 

har således karaktären av ett skydd för godtroende.
44

 

Tillitsteorin anses som anfört ovan vara dominerande i svensk avtalsrätt sedan i vart 

fall ett sekel. Dess ställning befästes inte minst genom AvtL – såväl 32 § som 6 § 2 st. 

uttrycker mer eller mindre tydligt tillitsteorins grundsatser (se nedan).
45

 

Det typiska ”dubbla” godtroskrav som ofta förekommer i svensk civilrätt, det vill 

säga att den är i god tro som varken insett eller bort inse den relevanta omständigheten, 

är ett gott uttryck för ett godtrosrekvisit som är uppbyggd enligt tillitsteorin.  

 

4.2.4 Förklaringsteorin 

Delvis i opposition till tillitsteorin och vad som sågs som kvardröjande rester av en 

romantisk och idealistisk upptagenhet vid metafysiska subjektiva faktorer utvecklades 

                                                           
41

 Lehrberg, Avtalstolkning s. 39, Adlercreutz, Avtalsrätt II s. 47 f. För exempel i praxis på tillämpning av 

principen falsa demonstratio non nocet, se NJA 1937 s. 312, NJA 1940 s. 515, NJA 1997 s. 382 och NJA 
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43

 A.st. 
44

 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement s. 60. 
45

 A.a. s. 235 f. 



 

28 
 

under början av 1900-talet den så kallade förklaringsteorin.
46

 Framför allt den norske 

rättsvetaren Stang förespråkade förklaringsteorin och genom hans inflytande anses 

norsk avtalsrätt sedan 1930-talet bygga på förklaringsteorin snarare än på tillitsteorin.
 47

 

Det ensamt avgörande vid tolkningen av ett avtal enligt förklaringsteorin är 

viljeförklaringens objektiva och utåt iakttagbara kvaliteter.
48

 Således benämner bland 

andra Adlercreutz förklaringsteorin som ”den objektiva teorin”.
49

  

Enligt förklaringsteorin så ska viljeförklaringarna, och allt annat som förekommer i 

avtalsförhållandet, betraktas som de framträder för en utomstående betraktare, vilket 

syftar till att fastställa hur viljeförklaringarna med fog kan förstås av mottagaren.
50

 

Stang uttryckte detta som att det var ”det synbare viljesmangel” som skulle vara 

avgörande, och att subjektiva faktorer inte skulle spela någon roll alls – inte heller 

befogade subjektiva uppfattningar.
51

 

Förklaringsteorins förespråkare vill gärna framhålla att det praktiska resultatet vid 

tillämpningen av den oftast inte torde skilja sig från resultatet vid tillämpning av 

tillitsteorin, eftersom tillitsteorins ”borde”-krav tar sikte på samma objektiva faktorer 

som förklaringsteorin fäster avseende vid.
52

 En sådan uppfattning tycks dock inte ta 

hänsyn till möjligheterna att föra bevisning kring faktiska subjektiva faktorer (som 

insikt eller övertygelse). Detta sker förvisso inte sällan genom en bedömning av vad 

som sannolikt har insetts på grundval av de objektivt konstaterbara faktorer som 

föreligger (se till exempel avsnitt 5.1), i vilket fall bevisvärderingen förvisso mycket 

kommer att likna en normativ värdering. Det är emellertid inte svårt att tänka sig fall när 

bevisningen kan ta sikte på faktorer som endast har direkt relevans för godtrossubjektets 

subjektiva insikt och inte vad som borde ha insetts, till exempel bevisning om vad 

godtrossubjektet i förtroende yppat för tredje man beträffande sin uppfattning om 

avtalsinnehållet och liknande. Likheterna mellan förklaringsteorin och tillitsteorin bör 

således inte överdrivas; i vart fall bygger de på olika teoretisk grund. 
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Ett godtrosrekvisit som helt överensstämde med förklaringsteorin skulle endast ha 

en objektiv sida, det vill säga den är i god tro som inte borde ha insett de relevanta 

omständigheterna (utan något omnämnande om insikt, eller liknande). 

 

 

4.3 Godtrosbestämmelser i den allmänna avtalsrätten 

 

4.3.1 Allmänt 

God tro förekommer på ett antal ställen i den allmänna avtalsrätten. Nedan kommer ett 

urval av dessa att beskrivas, med tyngdpunkt på de som har valts ut som 

jämförelseobjekt i analysen. 

God tro är som har nämnts den är också den rena motsatsen till ond tro. Den som är 

god tro är med andra ord aldrig i ond tro, och vice versa – det finns inget 

mellantillstånd.
53

 Ofta när man talar om god tro är det strängt talat ond tro för vilken 

man intresserar sig, eftersom ond tro rent rättssystematisk oftast utgör ett led i 

undantagsbestämmelser. Om en viss person (godtrossubjektet) är i ond tro så inträder en 

annan rättsföljd än den som skulle ha inträtt om ond tro inte förelåg 

(ondtrosrättsföljden). Exempel härpå är konstruktionen av AvtL 6 § 2 st.: om 

acceptmottagaren (godtrossubjektet) är i god tro avseende ondtrosomständigheten – det 

vill säga att acceptavsändaren anser accepten överensstämma med anbudet – så inträder 

den rättsföljd som normalt inträder vid oren accept, nämligen icke-bundenhet (AvtL 6 § 

1 st.). Är godtrossubjektet däremot i ond tro så tillämpas ondtrosrättsföljden, nämligen 

bundenhet vid avsändarens uppfattning om avtalsinnehållet, vilket i sammanhanget är 

ett undantag från huvudregeln. 

Godtrosreglerna aktualiseras i de flesta fall när det föreligger någon form av 

dissens, vilket helt enkelt är samma sak som bristande överensstämmelse mellan 

kontrahenternas viljor. Man skiljer mellan öppen och dold dissens; det förra är det 

relativt oproblematiska (och ovanliga) fallet när bägge kontrahenter är medvetna om att 

det inte föreligger något gemensam partsvilja, dold dissens är däremot fallet när minst 

en av kontrahenterna tror att en gemensam partsvilja är för handen.
54

 Dold dissens kan 

uppstå exempelvis i fall av förvanskning av anbudet vid överförande (AvtL 32 § 2 st.), i 
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fall av att anbudsgivaren säger eller annars uttrycker en sak men menar något annat, det 

vill säga förklaringsmisstag (AvtL 32 § 1 st.) eller i fall av att acceptgivaren har 

missförstått anbudsgivaren (AvtL 6 §).
55

 

Dissensproblem löses vanligen genom avtalstolkning, reglerna för vilka 

huvudsakligen ligger utanför AvtL.
56

 De godtrosregler som hör till AvtL och som rör 

dissensproblematiken har endast delvis karaktären av tolkningsregler, till desto större 

del behandlar de frågor om avtals konstituering.  

Parentetisk, men relevant för förståelsen av hur godtrosbegreppet systematiskt är 

beskaffat, kan sägas att man skiljer mellan positiv god tro och negativ god tro. Det förra 

innebär att godtrossubjektet har övervägt den relevanta omständigheten (till exempel 

huruvida motparten anser sin orena accept vara ren) och funnit att han inte tror att den är 

för handen, det senare innebär att godtrossubjektet överhuvudtaget inte har tänkt på 

godtrosomständigheten.
57

 I olika situationer kan endera av de bägge formerna av god tro 

räcka för att konstituera rättsligt relevant god tro. I de fall där lagtexten tydligt 

uppställer ett objektiv krav (det vill säga av typen ”bort inse”) torde man vara mindre 

benägen att anse att negativ god tro är tillräckligt för att inte låta ondtrosrättsföljden 

inträda, eftersom negativ ond tro inte nödvändigtvis utesluter oaktsamhet (men däremot 

dolus).
58

 Frågan om positiv kontra negativ god tro är förvisso intressant, men kommer i 

huvudsak att lämnas utanför denna framställning. I avsnitt 5.3, där bland annat frågan 

om vilken omständighet som ska vara insedd för att ond tro ska vara för handen, 

kommer emellertid problemställningen att tangeras.
59

 

 

4.3.2 AvtL 6 § 2 st 

AvtL 6 § 2 st. lyder enligt följande: 

 

Svar, som innehåller, att anbud antages, men som på grund av tillägg, inskränkning 

eller förbehåll icke överensstämmer med anbudet, skall gälla såsom avslag i 

förening med nytt anbud. 

 

Vad nu är sagt äge dock icke tillämpning, där den, som avgav svaret, anser det 

överensstämma med anbudet och mottagaren måste inse detta. I ty fall åligger det 
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denne, om han icke vill godtaga svaret, att utan oskäligt uppehåll giva meddelande 

därom; underlåter han det, skall avtal i enlighet med svarets innehåll anses hava 

kommit till stånd. 

 

Av första stycket framgår att en oren accept ska gälla som avslag av anbudet, i förening 

med nytt anbud. Andra stycket innehåller emellertid den undantagsbestämmelse som 

gör att den acceptmottagare som befinner sig i ond tro kan drabbas av bundenhet trots 

regeln i första stycket. Regeln i andra stycket brukar benämnas dolusregeln.
60

 

Undantagsregeln är uppbyggd på precis samma sätt som undantagsregeln gällande 

sen accept i AvtL 4 § 2 st. (se nedan). Den acceptmottagare som själv anser att accepten 

är oren och som måste inse att motparten anser att accepten är ren blir bunden vid 

innehållet i motpartens accept, såvida inte mottagaren inom skälig tid lämnar 

meddelande om att han anser accepten vara oren, det vill säga reklamerar. Det 

föreligger med andra ord vad som kan betecknas som en reklamationsskyldighet för 

acceptmottagaren.
61

 I denna regel ses tillitsprincipens inflytande tydligt; själva regeln 

var när den tillkom originell för den skandinaviska rätten.
62

  

Exakt vad rekvisitet ”måste insett” tar sikte på kommer att undersökas i 5.1 nedan. 

 

4.3.3 AvtL 9§ 

AvtL 9 § lyder enligt följande: 

 

Där någon, i meddelande, som eljest vore att anse såsom anbud, använt orden ”utan 

förbindelse”, ”utan obligo” eller liknande uttryck, anses meddelandet allenast 

såsom uppfordran att avgiva anbud av det innehåll meddelandet giver vid handen. 

Inkommer sådant anbud inom rimlig tid därefter från någon, vilken blivit sålunda 

uppfordrad att avgiva anbud, och måste mottagaren inse, att anbudet framkallats 

genom hans uppfordran, åligger det honom, där han icke vill antaga detsamma, att 

utan oskäligt uppehåll giva meddelande därom till anbudsgivaren; underlåter han 

det, skall han anses hava antagit anbudet. 

 

Regeln berör vad som har kallats acceptfristens ”hitre gräns” (till skillnad från AvtL 4 § 

som berör acceptfristen ”bortre gräns”) – det vill säga vilka krav som ett 
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anbudsliknande meddelande måste uppfylla för att faktiskt vara att betrakta som 

bindande enligt AvtL:s modells mening. Vissa företeelser som liknar anbud anses inte 

vara ”förtätade” till den grad att de utgör anbud, utan endast ”förstadier” till ett anbud.
63

 

Sådana icke tillräckligt preciserade anbud ska i stället uppfattas som uppfordringar att 

inge anbud; om en sådan uppfordran leder till anbud så kan emellertid passivitet på 

anbudstagarens sida leda till bundenhet. Anbudsmottagaren måste alltså, för det fall han 

inte vill anta anbudet, uttryckligen avslå det. AvtL 9 § tillhör således de 

undantagsbestämmelser enligt vilka bundenhet kan uppstå genom passivitet (se också 

AvtL 8 §, som behandlar anbud i vilka det är uttryckligen angivet att svar inte är 

nödvändigt).
64

  

Godtroskravet (”måste” inse) är likadant formulerat som i 4 och 6 §§, och 

rättsföljden är densamma (avtal ska ”anses” vara för handen). 

Man bör dock notera att inte varje uppfordran att avge anbud leder till 

avtalsbundenhet vid passivitet; en uppfordran måste även uppfylla lagtextens krav på att 

”eljest” vara att anse som anbud.
65

 Som gemensam term för sådana uppfordringar att 

avge anbud som kan eller inte kan leda till bundenhet enligt 9 § använder Adlercreutz 

termen utbud, vilket får anses vara en numera etablerad term.
66

 

 

4.3.4 AvtL 32 § 1 st. 

AvtL 32 § lyder som följer: 

 

Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat 

misstag å hans sida fått annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av 

viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller 

bort inse misstaget. 

 

Varder en avgiven viljeförklaring, som befordras genom telegram eller framföres 

muntligen genom bud, till följd av fel vid telegraferingen eller oriktigt återgivande 

genom budet till innehållet förvanskad, vare avsändaren, ändå att mottagaren var i 

god tro, icke bunden av förklaringen i det skick den framkommit. Vill avsändaren 

av anledning som nu sagts icke låta förklaringen gälla, åligger det honom dock att 

giva mottagaren meddelande därom utan oskäligt uppehåll efter det förvanskningen 
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kommit till hans kunskap; underlåter han det, och var mottagaren i god tro, vare 

förklaringen gällande sådan den framkommit. 

 

Första stycket rör förklaringsmisstag, det vill säga de fall där avsändaren av en 

viljeförklaring har menat att binda sig vid en sak men på grund av felskrivning eller till 

exempel på grund av att han har misstagit om innebörden av ett ord,
67

 och andra stycket 

rör det fall att viljeförklaringen har fått ett annat slutligt innehåll än vad som avsetts på 

grund av fel vid överföring av detsamma, det vill säga då viljeförklaringen hr eftergivits 

oriktigt eller på något sätt förvanskats.
68

 Framför allt första stycket kommer att 

behandlas i denna framställning. 

Precis som 6 § 2 st. så ger bestämmelsen uttrycks för tillitsteorin. Den kontrahent 

som har satt befogad tillit till en mottagen viljeförklaring skyddas såtillvida att 

avtalsbundenhet uppstår (denna regel framgår dock blott e contrario ur lagtexten). Är 

mottagaren däremot i ond tro så finns det, allt enligt tillitsteorins grunder, inga skäl att 

skydda mottagaren och avsändaren av viljeförklaringen blir således inte bunden, enligt 

den grundläggande principen om gemensam partsvilja som förutsättning för 

konstituering av ett avtal. 

Man kan dock notera att bestämmelsen i 32 § 1 st. den till skillnad från 6 § 2 st. inte 

gör skillnad på anbudsgivare och anbudsmottagare, utan att den lika träffar avsändare av 

varje form av viljeförklaring. 

Följande rekvisit kan man utläsa ur lagtexten för att regeln ska vara tillämplig: (1) 

misstaget ska föreligga redan hos den rättshandlande, inte hos den som överför 

viljeförklaringen, (2) följden ska vara att viljeförklaringen har fått ett annat objektivt 

innehåll – något som domstolen fastställer genom tolkning – än vad den rättshandlande 

har avsett, och (3) motparten ska ha insett eller bort inse om att ett misstag förelåg på 

den rättshandlandes sida.
69

 Godtrosrekvisitet i 32 § 1 st. är annorlunda formulerat än det 

som återfinns i 6 § 2 st. och 9 §, den är i ond tro som insett eller bort inse misstaget. 

Allmänt om förklaringsmisstaget kan sägas – även om det möjligen har karaktären 

av en exkurs – att det rent systematiskt hör till det större problemkomplexet som 

handlar om villfarelser och misstag (de bägge begreppen används som synonymer). I 

romersk rätt skiljde man mellan faktiska villfarelser (error facti) och motivvillfarelser 
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(error in motivis). Det förra omfattade, enligt sedvanligt romarrättsligt numerus clausus-

tänkande, ett antal bestämda typer av villfarelser i sak, till exempel villfarelse rörande 

motpartens person och villfarelse rörande avtalets innehåll. Endast dessa villfarelser 

tillmättes betydelse, till skillnad från motivvillfarelser. En mer modern uppdelning, som 

går tillbaka på den romerskrättsliga men som utformades av von Savigny, är den mellan 

förklaringsvillfarelser (det vill säga förklaringsmisstag) å ena sidan och 

motivvillfarelser å andra sidan, som alltjämt är gällande. Det förra kallade von Savigny 

för oäkta villfarelser, och det senare för äkta villfarelser, en terminologi som man 

numera se mer sällan.
70

 

Motivvillfarelse innebär att man i och för sig inte misstar beträffande själva avtalet 

och dess innehåll, men misstar sig rörande något element som hör till bevekelsegrunden 

för att ingå avtalet. Ett exempel är att man köper en viss produkt i Kina för att importera 

och sälja inom EU, och först därefter inser att en komponent i produkten är förbjuden 

eller belagd med höga tullar inom EU.
71

 Vanligen menar man att motivvillfarelser inte 

är rättsligt relevanta, men att förklaringsmisstag är det.
72

 Utvecklandet av 

förutsättningsläran (se nedan) har dock delvis i praktiken inneburit förändring i detta 

avseende; gränsen mellan rättsligt irrelevanta motivvillfarelser och rättsligt relevanta 

bristande eller oriktiga förutsättningar är som mest flytande. 

Andra författare, bland annat Stang, har också diskuterat det meningsfulla och 

görbara i att alls upprätthålla en gräns mellan motivvillfarelser och 

förklaringsvillfarelser, en gräns som Stang anser är grundad i romantiska föreställningar 

och metafysisk.
73

 Denna, i och för sig intressanta, problemställning kommer emellertid 

inte att diskuteras här. 

 

4.3.5 Förutsättningsläran 

Förutsättningsläran är inte kodifierad, vare sig i AvtL eller någon annanstans i 

civilrätten, utan tillhör avtalsrättens allmänna principer. Den utarbetades först av 
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Windscheid, liksom är fallet med så mycken annan tysk 1800-talsjurisprudens på 

förment romerskrättslig grund.
74

 I svensk rätt vann förutsättningsläran gradvis insteg 

under det tidiga 1900-talet.
75

 Fortfarande vid tidpunkten för AvtL:s tillkomst så var 

emellertid förutsättningsläran kontroversiell, vilket möjligen kan förmodas bero på den 

korrekta analysen att någon klar skillnad inte fanns mellan bristande förutsättningar och 

motivvillfarelser, i förening med en kvardröjande ovilja att utmana von Savignys 

uppfattning beträffande motivvillfarelser.
76

 Sedan länge är emellertid förutsättningsläran 

en del av svensk avtalsrätt.
77

 

Utgångspunkten inom avtalsrätten är att varje part har att bära risken för sina 

eventuella felaktiga förutsättningar. Vill man skydda sig från felaktiga förutsättningar 

har man normalt sett att ta reda på sakernas tillstånd eller se till att föra in förbehåll i 

avtalet.
78

 Förutsättningsläran tillhandahåller emellertid ett undantag från denna regel. I 

vissa fall kan en felaktig förutsättning leda till att avtalet ogiltigförklaras, och parterna 

således befrias från sin bundenhet. 

Man skiljer mellan oriktiga och bristande förutsättningar. Oriktiga förutsättningar är 

förutsättningar som har varit felaktiga ändra från början, till exempel i fall där den 

rättshandlande har misstagit sig i något avseende. En bristande förutsättning är däremot 

en förutsättning som från början var riktig, men som har blivit felaktig genom att 

omständigheterna har ändrats. Det har antagits att utrymmet för – eller i vart fall det 

praktiska behovet av – att använda förutsättningslära på fall av bristande förutsättningar 

har minskat väsentligt sedan den avtalsrättsliga generalklausulens införande i AvtL 36 

§, men praxis talar inte i den riktningen.
79

 

Den svenska avtalsrättens förutsättningslära har följande i doktrin utarbetade 

rekvisit:  

(1) För det första ska den oriktiga eller bristande förutsättningen ha varit väsentlig, 

det vill säga den ska ha inverkat bestämmande på den rättshandlandes agerande. I detta 
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ligger att det ska finnas kausalitet mellan den oriktiga eller bristande förutsättningen och 

rättshandlingens ingående.
80

 Detta benämns vanligen väsentlighetsrekvisitet.
81

 

(2) För det andra ska såväl förutsättningens förhandenvaro som dess väsentlighet ha 

varit synbar för medkontrahenten.
82

 Synbar är förutsättningen om medkontrahenten har 

insett, eller bort inse, dess förhandenvaro och relevans. Det är detta rekvisit, 

synbarhetsrekvisitet, som är av intresse såvitt gäller analysen i denna framställning.
83

 

(3) För det tredje måste domstolen därtill göra en särskild relevansprövning för att 

utröna huruvida det trots förutsättningens väsentlighet och synbarhet är rimligt att göra 

avsteg från huvudregeln att varje part bär risken för sina egna felaktiga förutsättningar. 

Denna sker antingen subjektivt, så att man i ett hypotetiskt prov frågar sig hur parterna 

skulle ha agerat om de kände till det rätta förhållandet, eller objektivt genom en 

sammanvägning av en mängd olika omständigheter (till exempel rättshandlingens art, 

parternas möjlighet att överblicka risken för att förutsättningen ska var felaktig, vem av 

parterna som har yrkesmässigt övertag, med mera).
84

 

 

4.3.6 Andra bestämmelser 

Slutligen finns det vid sidan av de ovan redovisade en mängd andra bestämmelser i den 

allmänna avtalsrätten som på ett eller annat sätt inbegriper en godtrosvärdering, men 

som inte kommer att bli föremål för närmare analys i denna framställning. Några 

exempel kan dock nämnas.  

AvtL 4 § har redan nämnts. Bestämmelsen är i princip likadant utformad som 6 §, 

fast rör rättsverkningarna av sen accept (6 § är modellerad på 4 §). Första stycket 

stadgar att en sen accept ska gälla som avslag i förening med nytt anbud, och andra 

stycket stadgar att om acceptavsändaren utgår från att det kommit i tid och mottagaren 

måste inse detta så åligger det mottagaren att reklamera inom skälig tid för att inte bli 

bunden. 

AvtL 11 §, som handlar om fullmäktiges överskridande av befogenhet, innehåller 

också ett godtrosrekvisit. Bestämmelsen stadgar (i första stycket) att om en fullmäktige 

har överskridit särskilda inskränkande instruktioner från huvudmannen så är 
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rättshandlingen inte bindande gentemot huvudmannen, så länge som tredje man insett 

eller bort inse att fullmäktigen översked sin befogenhet. 

Vidare förekommer godtrosrekvisit av ett eller annat slag i samtliga av de 

ogiltighetsregler som återfinns i AvtL 28-33 §§. I exempelvis 29 §, som rör 

rättshandlingar som har ingåtts till följd av annat tvång än råntvång, inträder ogiltighet 

om motparten till den som tvånget riktades mot insett eller bort inse att rättshandlingen 

framkallas genom rättsstridigt tvång. AvtL 33 §, som stadgar att rättshandlingar ska 

ogiltigförklaras om omständigheterna vid deras tillkomst är sådana att det strider mot 

tro och heder att åberopa rättshandlingen, innehåller emellertid ett godtrosrekvisit som 

avviker från alla andra i AvtL. Ogiltigförklaring kan se i de fall där den gentemot vilken 

rättshandlingen företogs ”måste antagas hava ägt […] vetskap” om de omständigheter 

som gör att ett åberopade av rättshandlingen strider mot tro och heder. Att godtroskravet 

har fått en annan avfattning än det i till exempel 6 § 2 st. (”måste inse”) beror på att 

lagstiftaren vill markera att den onda tron ska föreligga vid den relevanta tidpunkten 

enligt 39 §.
85

 

Man kan också notera gällande de skiftande godtrosrekvisiten i AvtL att det på ett 

par ställen förekommer godtrosrekvisit som inte anger annat än att godtrossubjektet ska 

vara i ”god tro” för att undvika ondtrosrättsföljden. I 32 § 2 st. torde detta inte vara 

något större problem, eftersom det finns ett specifik godtroskrav i bestämmelsens första 

stycke (”insåg eller bort inse”), varför ”god tro” i andra stycket sannolikt ansluter sig till 

första styckets rekvisit. I 28 §, som rör ogiltighet till följd av råntvång, är det dock mer 

komplicerat. I 2 st. sagda bestämmelse stadgas (med undantag från första stycket, som 

utan vidare säger att en rättshandling som tillkommit under råntvång är ogiltig) en 

reklamationsplikt för den rättshandlande i det fall då råntvånget har utövats av någon 

annan än den gentemot vilken rättshandlingen företogs, och denne är i ”god tro”. Detta 

kan verka förbryllande med tanke på att godtroskravet är differentierat beroende på 

formuleringen i det enskilda lagrummet. Gåtan kan nog helt enkelt lösas genom att 28 § 

systematiskt sammanhänger med 29 §, som rör lindrigare tvång, och således ansluter sig 

till denna bestämmelses godtrosrekvisit (”insett eller bort inse”). Detta synsätt tycks 

man också ha utgått från i förarbetena.
86

 Överhuvudtaget får nog ”insett eller bort inse” 

anses vara den svenska civilrättens normala godtrosrekvisit, i den mån något sådant 

överhuvudtaget kan sägas finnas. 
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Slutligen kan sägas några ord också om condictio indebiti, vilken i likhet med 

förutsättningsläran tillhör avtalsrättens allmänna principer. Den romerska principen om 

condictio indebiti uppställer som bekant villkoren för att ett belopp som utbetalats av 

misstag ska få behållas av mottagaren, varav ett är att mottagaren inte har insett eller 

bort inse att utbetalningen har gjorts av misstag.
87

 Att läran om condictio indebiti har 

anknytningspunkter med förutsättningsläran ligger i öppen dag.
88

 

 

4.3.7 Dolusprincipen 

Många författare har framfört uppfattningen att bestämmelsen i 6 § 2 st. (”dolusregeln”) 

kan ha en mer eller mindre omfattande analog tillämpning. Om bestämmelsen tillämpas 

enligt sin ordalydelse så är det många nog så betydelsefulla situationer som faller 

utanför, till exempel när innehållet i anbudet och accepten i och för sig formellt 

stämmer överens (och någon oren accept således inte är för handen), men avsändaren av 

accepten misstar sig på innehållet i såväl anbud som accept. Parterna lägger i en sådan 

situation in olika innebörder i avtalet, och man kan tala om ”tolkningsdissens”.
89

 Vidare 

är det osäkert i vilken utsträckning som dolusregeln är direkt tillämplig på avtal som 

ingås på annat sätt än enligt AvtL:s anbud-accept-modell. Bland annat Adlercreutz 

hävdar att dolusregeln kan och bör tillämpas analogt på likartade situationer som inte 

träffas av lagtexten.
90

 Lehrberg är för sin del av samma uppfattning.
91

 Det avgörande 

skulle enligt dessa bägge författare vara acceptmottagarens skyldighet enligt 

dolusregeln att, om han inser att motparten lägger in en felaktig innebörd i avtalet, 

reklamera eller bli bunden på acceptantens villkor; några ändamålsskäl för varför regeln 

inte skulle gälla i sådana fall som har beskrivits finns inte. 

En analog tillämpning av dolusregeln tillskapar således en dolusprincip, och som 

kan formuleras enligt följande: en avtalspart som inser att motparten lägger in en annan 

uppfattning i avtalet än vad han gör, och motpartens uppfattning dessutom avviker från 

vad som finner objektivt stöd i avtalshandlingarna, blir bunden vid motpartens 

uppfattning av avtalet, såvida han inte upplyser motparten om misstagen. Man kan 
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sålunda se en upplysningsplikt framträda. Høgberg kallar det, måhända mer träffande, 

för en ”upplysningsrisk”.
92

 

Att en allmän dolusprincip existerar synes stå klart från praxis, där grunderna för 6 

§ 2 st. har tillämpats utanför bestämmelsens direkta ordalydelse ett otal gånger.
93

 

 

4.3.8 Culpaprincip? 

Slutligen har frågan uppkommit huruvida man kan gå ännu längre och säga att det i 

svensk avtalsrätt existerar en allmän culpaprincip, som alltså skulle innebära att en 

avtalspart blir bunden vid motpartens uppfattning under samma förhållanden som vid 

tillämpning av dolusprincipen, fast med den skillnaden att så sker redan när parten 

borde ha insett att motparten har en annan och felaktig uppfattning om avtalets innehåll. 

Frågan om huruvida en culpaprincip existerar i svensk rätt diskuteras i avsnitt 5.1.3 

nedan. Man kan dock helt kort säga att man i doktrin i allmänhet ställer sig skeptisk till 

en allmän och självständig culpaprincip.
94

 Den finns förvisso exempel i praxis på vad 

som tycks tillämpning av en culpaprincip, men det är av olika skäl svårt att se denna 

praxis som utflöden av en allmän princip.
95

 Culpaprincipen torde ha sin största 

betydelse som en komponent inom oklarhetsregeln.
96
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5 Analys 

 

 

5.1 Rekvisitet ”måste inse” och dess förhållande till ”bort”-standarden 

 

5.1.1 Allmänt 

Som har beskrivits ovan kan man alltså föreställa sig subjektiva respektive objektiva 

rekvisits förhållande till subjektiva respektive objektiva faktorer genom att använda sig 

av en fyrfältsmatris – ett på ytan objektivt rekvisit kan förhålla sig till subjektiva 

faktorer så att dess tillämpningsområde antingen utvidgas eller inskränks av subjektiva 

faktorer eller moment, och vice versa. 

De bestämmelser som innehåller rekvisitet ”måste”, såvitt relevant för denna 

framställning främst AvtL 6 § 2 st. och 9 §, är extra intressanta ur denna synvinkel. 

Godtrosrekvisitet i exempelvis 6 § 2 st. formuleras enligt följande. 

 

Vad nu är sagt äger dock icke tillämpning, där den, som avgav svaret, anser det 

överensstämma med anbudet och mottagaren måste inse detta. 

 

Vad som omedelbart framträder är att rekvisitet inte är ”dubbelt”, det vill säga inte är 

formulerat som dels ett krav på faktisk insikt i form av en psykisk realitet, och dels ett 

alternativt rekvisit på samma sätt som ”insåg eller bort inse” i till exempel 32 § 1 st. 

Man kan därför inte utan vidare avgöra om det rör sig om ett objektivt eller subjektivt 

rekvisit. Skulle det röra sig om ett subjektivt rekvisit uppkommer frågan hur objektiva 

faktorer och moment påverkar dess tillämpningsområde; skulle det vara ett objektivt 

rekvisit så uppkommer frågan i fall bestämmelsen tvärtemot sin ordalydelse också ska 

anses innefatta subjektiv insikt. 

 

5.1.2 Bevisfråga eller rättsfråga? 

Det framgår inte uttryckligen i lagtexten vad som åsyftas med ”måste inse”, närmare 

bestämt ifall begreppet tar sikte på att ange en objektiv, normativ standard för 

godtrosbedömningen, eller om begreppet i stället är en i lagtexten inbyggd 

bevisvärderingsstandard, syftande till att hjälpa rättstillämparen att avgöra i vilka fall 
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som ett avgörande subjektivt moment – till exempel insikt om ett rättsligt fel – 

föreligger. 

Precis som har skisserats ovan så kan detta spörsmål annorlunda uttryckas så, att 

frågan är huruvida ”måste inse” tar sikte på en bevisfråga (i vilket fall det i och för sig 

avgörande för att rättsföljden – exempelvis bundenhet till innehållet i en oren accept – 

ska inträda är ett subjektivt moment) eller en rättsfråga (i vilket fall det avgörande för 

att rättsföljden ska inträda i stället är att vissa objektiva faktorer föreligger). I frågans 

förlängning ligger också vilken styrka culpaprincipen ska anses ha vid sidan av den 

traditionella dolusprincipen; tillämpning av en culpaprincip innebär en mer 

objektiviserad, rättsfrågeorienterad och normativ godtrosbedömning. 

Ordalydelsen ger visserligen vid första påseende vid handen att bestämmelsen tar 

sikte på subjektiva faktorer, det vill säga anbudsgivarens faktiska insikt, och att 

rekvisitet innefattar en anvisning om hur bevisprövningen skall ske. Att rekvisitet i 

huvudsak är subjektivt förefaller vara utgångspunkten i motiv och lagkommentarer.
97

 

För denna slutsats finns det i huvudsak också stöd i praxis. Vad gäller 6 § 2 st., som 

i Sverige har tilldragit sig tämligen stort rättsvetenskapligt intresse, finns det en 

förhållandevis rik praxis. I den övervägande majoriteten av alla mål förefaller 

godtrosbestämmelsen behandlas som en bevisfråga, och det som står i fokus för 

domstolarnas bedömning synes vara godtrossubjektets subjektiva insikt eller sannolika 

insikt snarare än objektiva faktorer. 

I NJA 1930 s. 131, som i vart fall rör grunderna för 6 § 2 st., åtog sig ett aktiebolag 

att mäkla försäljningen av en affärsrörelse. I en bekräftelsehandling påtalade 

aktiebolaget en rätt att erhålla provision om tre procent av köpeskillingen vid en 

eventuell försäljning av affärsrörelsen. Sedan affärsrörelsen sålts uppkom tvist om 

huruvida rätt till provision förelåg, i vilken säljaren av affärsrörelsen hävdade att rätten 

till provision endast gällde om köpeskillingen hade kommit att överstiga 150 000 kr. 

HD fastställde HovR:s dom, och HovR hänvisade till de av rådhusrättens anförda 

skälen. Rådhusrätten anförde: ”I följd [av vad som stod i brevet från bolaget och av att 

[säljaren] mottagit men ej besvarat brevet] måste det antagas, att bolaget ansett sin 

bekräftelse i brevet överenstämma med det anbud, [säljaren] under förhandlingarna givit 

bolaget, samt att [säljaren] insett detta.” Domsformuleringen ansluter sig visserligen 
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till formuleringen av rekvisitet i lagtexten, inte desto mindre synes det tydligt att 

domstolen sätter subjektiva faktorer i centrum. 

I NJA 1948 s. 620 hade en hemmansägare A.N. låtit såga upp en mängd virke på ett 

sågverk. På basis av tidigare mellanhavanden mellan hemmansägaren och 

sågverksägaren antog den förre att priset var 8 öre per sågad rundkubikfot virke, medan 

sågverksägaren hävdade att han hade påfordrat ett pris om 10 öre per rundkubikfot. 

HovR:n, vars dom HD fastställde, fann emellertid att något högre pris inte hade 

uttryckligen avtalats, och skrev beträffande godtrosfrågan: ”Vid angivna förhållanden 

och med hänsyn till vad i övrigt förekommit i målet finner HovR:n, att sågverksägaren 

”[…] måste hava insett, att A.N. utgått från […] en ersättning av 8 öre per 

rundkubikfot.” 

I detta fall rör det sig inte om direkt tillämpning av 6 § 2 st., utan om en analog 

sådan (se avsnitt 4.3.4 ovan). Det är avsändaren och inte mottagaren av accepten som 

blir bunden vid motpartens uppfattning på grund av sin onda tro – i den mån anbud-

acceptmodellen över huvud taget beskriver parternas mellanhavanden. Fallet kanske 

därmed illustrerar det huvudsakliga tillämpningsområdet för analogier från 6 § 2 st., 

nämligen de i det praktiska rättslivet mycket vanliga fall som inte kan inordnas under 

AvtL:s mekanism för avtalsslut men som inte desto mindre träffas av lagens ändamål 

och överväganden. 

Ett annat fall där 6 § 2 st. inte tillämpas direkt men väl analogt är NJA 1955 s. 247, 

där ett skogsskifte hade avskiljts från en fastighet i utbyte mot ett skifte på den 

angränsande fastigheten. För att utjämna storlekarna på skiftet hade dock en landremsa 

undantagits från det ena skiftet, vilket ledde till att landremsan efter överlåtelse av den 

ena fastigheten kom att höra till den överlåtna registerfastigheten men brukas av ägarna 

till den angränsande registerfastigheten (som också var säljare). Tvist uppkom om 

huruvida landremsan hade följt med i köpet. HD, som fastställde betänkandet, fann att 

så inte var fallet. I betänkandet konstateras att köparna först efter köpet fått reda på att 

landremsan hörde till den överlåtna fastigheten. ”På nu anförda skäl måste det antagas, 

ej mindre att [säljarna] avsågo att behålla hela det av dem hävdade område som antogo 

utgöra [del av deras fastighet] än även att [köparna] insågo detta.” 

På temat skog – om än inte i form av fast egendom – finns ett annat fall från 50-

talet, nämligen NJA 1957 s. 69 (Käftas backar), i vilket 6 § 2 st. tillämpas direkt. I ett 

avverkningsavtal hade en hemmansägare i Hälsingland sålt ”stormfälld skog på 

fäbodskifte”, utan att det relevanta skiftet hade pekats ut i kontraktshandlingen. Tvist 
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uppkom om vilken stormfälld skog som omfattades av avverkningskontraktet. HD:s 

majoritet, som dömde till säljarens fördel såtillvida att den stormfällda skog som visade 

sig finnas på området kallat Käftas backar inte ingick i köpet, formulerade sig sålunda: 

”Sannolikt är visserligen, att [köparen] för sin del i avtalet inlade en annan och 

vidsträcktare innebörd. Att [säljaren] insåg detta […] misstag är emellertid icke visat.” 

Den avslutande meningen kan läsas som att den ger visst stöd åt uppfattningen att det 

inte bara i teorin utan också i praktiken är det subjektiva elementet som står i fokus för 

godtrosvärderingen i 6 § 2 st. (och därmed den allmänna dolusprincipen).
98

 Man får 

dessutom en tydlig fingervisning om på vilken nivå beviskravet ligger beträffande 

rekvisitet ”måste insett” – det ska läsas som att den som gör ond tro gällande ska visa att 

godtrossubjektet har haft subjektiv insikt.
99

 

Vahlén har emellertid framfört motsatt uppfattning om NJA 1957 s. 69, nämligen 

att fallet snarare ger stöd åt att godtrosvärderingen enligt 6 § 2 st. vilar på objektiva 

faktorer, eller att godtrosrekvisitets tillämpningsområde i vart fall kan utsträckas genom 

en culpastandard.
100

 

Till sist kan man särskilt nämna ett antal rättsfall som rör införlivandet av 

standardavtal i avtalsförhållanden, antingen genom hänvisning eller bifogande till 

avtalshandlingarna. NJA 1949 s. 609 är det grundläggande fallet därvidlag. En ingenjör 

hade köpt lastbilsvagnar hos ett handelsbolag, som på orderbekräftelsen hade hänvisat 

till ”allmänna leveransbestämmelser”. Bestämmelserna innehöll en skiljeklausul, om 

vars giltighet frågan var i målet. 
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 Jfr. dock med JustR Söderlunds skiljaktiga mening. Efter att ha gått igenom omständigheterna kring 

avtalsslutet och avtalshandlingens utformande formulerar han en klart objektiv syn på säljarens goda tro: 

”[Säljaren], som efter [köparens] anbud i allt fall haft visst rådrum för köpets avslutande, borde hava 

förstått att bristande överensstämmelse i uppfattningen av avtalet sålunda kunde föreligga mellan 

parterna.” 
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 Beträffande bevisbördans placering så är det en förvisso inte oviktig fråga, men ändå en exkurs i 

förhållande till denna framställnings problemställning. Det kan emellertid sägas att framstår som mest 

sannolikt att det just är den som påstår att kontrahenten befinner sig i ond tro också har att bevisa detta. 

Detta överensstämmer med principen att det är lättare att bevisa att en viss omständighet föreligger än att 

den inte föreligger, varför den som påstår något också har att bevisa det (se NJA 2005 s. 205, där HD i 

plenum uttalar sig om vägledande principer för bevisbördeplacering i tvistemål, samt Ekelöf, s. 96 ff.). 

När det gäller avtalsrättens godtrosbestämmelser så är de omständigheter som står i fokus just de 

omständigheter som tyder på insikt eller befogad ond tro, varför bevisbördan bör bäras av den som påstår 

att motparten är ondtroende. Detta stämmer med systematiken, såtillvida att godtrosbestämmelserna utgör 

undantag från bestämmelserna om slutande av avtal. Samma slutsats beträffande bevisbördans placering 

drar Lehrberg beträffande bevisbördans placering gällande synbarhetsrekvisitet i förutsättningsläran 

(”bort inse”): ”Det torde inte råda någon tvekan om att löftesgivaren har bevisbördan för förutsättningens 

synbarhet, i den mån den behöver bevisas”, Lehrberg, Förutsättningsläran s. 265. För mer om 

möjligheten att föra bevisning om subjektiv insikt och andra subjektiva faktorer, se diskussionen i avsnitt 

6. 
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 Vahlén s. 180. Se även nästa avsnitt. 
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HD konstaterar att bolaget visserligen påstått med inte lyckats bevisa att motparten 

har tillställts ett exemplar av bestämmelserna, samt att ”sådana omständigheter hava 

icke heller blivit förebragda att det ändock kan antagas, att Tore J. då ägde kännedom 

om det i bestämmelserna ingående stadgandet om skiljedom.” Skiljeavtalet var således 

inte giltigt mellan parterna. Vahlén ser domskälen som ett bevis på att HD inte är 

beredd att efterge kravet på att avtalsbindning (kvasiavtal) enligt 6 § 2 st. kräver 

subjektiv insikt (vetskap som psykisk realitet) hos godtrossubjektet.
101

 Fallet ger således 

åtskillig stöd åt en ganska strikt subjektiv-bevisfrågeorienterad tolkning av ”måste 

inse”. 

Motsatt utgång, men också en subjektiv – om än mycket kortfattad och 

lagtextbunden – formulering av godtroskravet, finner vi i NJA 1980 s. 46, som också det 

rör inkorporering av standardvillkor. Vid slutandet av ett entreprenadavtal mellan en 

ekonomisk förening och en byggnadsfirma hade byggnadsfirman hänvisat till allmänna 

bestämmelser för upphandling som innehöll en skiljeklausul. HD upprätthöll dock 

skiljeklausulen med motiveringen att den ekonomiska föreningen ”när den mottog 

byggnadsfirmans brev […] måst förstå att byggnadsfirman ansett sig slutligt bunden 

först i och med avlåtandet av detta brev och på de villkor som upptagits däri.” Då den 

ekonomiska föreningen utan att invända hade påbörjat fullföljande av avtalet hade avtal 

träffats på dessa villkor.
102

 

Man bör dock beträffande dess fall märka det finns skäl att misstänka att det i vad 

som nominellt framstår som rena godtrosresonemang har tagits hänsyn till den något 

speciella frågan om hänvisning till standardvillkor – med andra ord har en ökad 

benägenhet att godta användning av såväl standardavtal som skiljedomsklausuler i 

rättslivet influerat domstolarnas resonemang mer än en strikt subjektiv eller objektiv 

godtrosvärdering.
103

 Detta kan emellertid i sig kanske ses som en objektiv faktor, det 

vill säga en fråga om vad en avtalspart typiskt sätt borde räkna med vid hänvisning till 

okända standardvillkor. 

                                                           
101

 A.a. s. 147. 
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 Mellan dessa bägge fall avdömdes NJA 1969 s. 285, i vilken en hänvisning till ett standardavtal hade 

underkänts. Då var emellertid motparten utländsk, vilket torde ha fällt avgörandet. Också här var 

godtrosresonemanget avgjort subjektivt: ” Bolaget har ej heller visat någon omständighet på grund varav 

det kan antagas att [den utländska motparten] ändock insåg att enligt bolagets mening nämnda stadgande 

om skiljemannaförfarande skulle äga tillämpning vid tvist mellan parterna i anledning av leveransen.” 
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 Att stor hänsyn tas till förhållandet att både standardavtal i allmänhet och skiljedomsklausuler har ökat 

i användning sedan 1949 års prejudikat framgår av HD:s domskäl. 
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Frågan om tolkningen av avtal med hänvisning till standardvillkor har varit föremål 

för utförlig behandling i litteraturen.
104

 

Vad avser praxis som rör 9 § är den långt mer sparsam. Det enda rättsfall av någon 

betydelse som kan anföras är NJA 1962 s. 276 (Skarin-fallet). Direktören Yngve S.
105

, 

som ägde en ”nöjesplats”, hade hos en artistförmedling bett att anvisas en orkester som 

skulle spela på nöjesplatsen på midsommarafton. Yngve S. anvisades en orkesterledare 

av förmedlingen, som skickade ett så kallad engagemangskontrakt till orkesterledaren, 

som skrev på och skickade det vidare till Yngve S för påskrift också av honom. Yngve 

S. skrev dock inte på kontraktet och lät meddela först i början av juni att han inte tänkte 

engagera orkestern. 

HD fann att avtal visserligen inte hade träffats över telefon, men, med tillämpning 

av 9 §, att Yngve S. hade framkallat anbudet och att ”S. måste vidare hava insett, att 

[orkesterledaren] utgått från att därest han icke inom skälig tid avhörde något annat, S. 

stode fast vid [uppgörelsen med förmedlingen att anlita orkesterledaren, förvisso i sig 

inget bindande avtal]”. Till följd av detta hade S. blivit bunden. 

Domskälen är förvisso kortfattade vad gäller själva godtrosfrågan men tycks inte 

desto mindre prima facie ge uttryck för en subjektiv syn. 

I samtliga dessa fall som på ett eller annat sätt rör rekvisitet ”måste insett” kan det 

visserligen sättas i fråga om inte skillnaden mellan subjektiva och objektiva faktorer är 

illusorisk, eller i vart fall meningslös. Det är ju i huvudfallet objektivt konstaterbara 

faktorer som leder till slutsatsen att en viss subjektiv insikt sannolikt har förelegat hos 

godtrossubjektet. 

På samma sätt som man vid tolkningen och tillämpningen av en godtrosregel måste 

ta avstamp i det enskilda rekvisitets formulering framstår det emellertid som mest 

naturligt att ta avstamp också i den konkreta domsformuleringen när man vill bilda sig 

en förståelse av hur godtrosrekvisitet tillämpas
106

 Med andra ord, om domstolen skriver 

att det är godtrossubjektets subjektiva insikt – eller sannolika insikt – som är avgörande 

så får man i allmänhet ta domstolen på orden. Mot bakgrund av bulken av praxis 

rörande rekvisitet ”måste insett” framstår det således som en rimligt preliminär slutsats 
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 Se t.ex. Bernitz s. 57 ff. 
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 Yngve Skarin (1909-1974), också känd som ”nöjespappan på Perudden”, en på sin tid framgångsrik 

dansbanekung i Norrbotten. Därav det vanliga namnet på fallet, och därav det understundom använda 

namnet på regeln om framkallade anbud i AvtL 9 §: ”Skarinprincipen”. 
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 Jfr. Falkanger s. 114, som framhäver att man inte av bekvämlighetsskäl utan vidare kan bortse från den 

konkreta ordalydelsen vid tolkningen av en godtrosbestämmelse. Eftersom lagtolkningen i vart måste utgå 

från en noggrann lexikal tolkning och de enskilda rekvisiten är annorlunda utformade så kan 

godtrosbegreppet inte gärna enhetligt. 
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att rekvisitet styrs av subjektiva moment, och tar sikte på frågan om att bevisa dessa 

subjektiva moment. 

Det finns emellertid ett antal fall rörande 6 § 2 st., eller i vart fall grunderna för 

bestämmelsen, som kan sägas i någon mening avvika från denna subjektiva och 

lagtextbundna tolkning. Dessa behandlas i nästa avsnitt. 

 

5.1.3 Förhållandet mellan ”måste” och ”bort” 

Även om det tycks finnas goda skäl för den preliminära slutsatsen att rekvisitet ”måste 

inse” ska anses ta sikte i första hand på en bevisfråga snarare än en rättsfråga, eller med 

andra ord på en bedömning av subjektiva omständigheter, uppstår frågan hur och var 

gränsen dras mellan de bägge rekvisiten – eller med andra ord i vilken utsträckning 

”måste inse” i olika situationer kan innehålla rent objektiva moment eller låta sig 

påverkas av objektiva faktorer. Detta är med andra ord frågan som ryms i det första 

fältet i fyrfältsmatrisen, det vill säga i vilken mån ett subjektivt rekvisit kan utökas av 

objektiva övervägande. Frågan är av praktiskt intresse dels då den har uppmärksammats 

i doktrinen, dels då det finns ett antal rättsfall som till någon del kan nyansera bilden av 

”måste inse” som ett i alla situationer subjektiv rekvisit. 

Adlercreutz diskuterar gränsdragningen mellan de bägge lokutionerna och drar i 

princip den distinktion som föregående avsnitts genomgång av praxis ger stöd för, 

nämligen att ”måste inse” hänvisar till vetskap som en psykisk realitet, men också 

innefattar ett sänkt beviskrav till stor sannolikhetsövervikt.
107

 Å andra sidan menar 

Adlercreutz att det i är tvivelaktigt om man i realiteten kan upprätthålla någon verklig 

skillnad ens på en principiellt plan mellan de bägge lokutionerna och rekvisiten, 

eftersom de i bägge fall kommer att bli en fråga om huruvida det utifrån objektivt 

konstaterbara fakta är sannolikt att godtrossubjektet hade en viss insikt, och att 

skillnaden mellan ”måste” och ”bort” är en gradskillnad och inte en artskillnad. Han 

menar vidare att bägge lokutionerna innefattar en normativ bedömning – huruvida den 

normativa bedömningen som ska göras vid rekvisitet ”måste” är strängare berör han 

dock inte.
108

 Han tycks således mena att den enda reella skillnaden mellan ”måste” och 

”bort” är att det senare rekvisitet uppfylls genom en överviktssannolikhet, medan det 

förra kräver ”stor sannolikhetsövervikt”. Lehrberg vill inte heller han se någon 

artskillnad mellan de bägge lokutionerna; han inordnar såväl ”bort inse” som ”måste 
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inse” på samma skala av beviskrav. ”Måste inse” utgör enligt Lehrberg en bevislättnad i 

förhållande till ”styrkt”, och ”bort inse” utgör en bevislättnad i förhållande till ”måste 

inse”.
109

 Någon egentlig skillnad mellan bestämmelser som kräver att en viss subjektiv 

inställning ska bevisas – om än med sänkt beviskrav – och bestämmelser som kräver att 

vissa objektiva omständigheter ska visas vara för handen vill han dock inte göra. 

Ramberg och Ramberg har emellertid påpekat det vanskliga i sudda ut distinktionen 

mellan subjektiva och objektiva definitioner av ond tro, och överhuvudtaget mot att 

tillåta culpaprincipen för stort utrymme. I takt med att principen att det är faktisk 

subjektiv insikt som är det avgörande momentet vid godtrosvärderingen i 6 § 2 st. 

mjukas upp avlägsnar man sig från dolusprincipens grundläggande, moraliskt färgade 

utgångspunkt att man inte medvetet får lura motparten.
110

 Detta arguments bärkraftighet 

är dock i hög grad beroende av vilka grundläggande ändamål man vill se som bärande 

för godtrosskyddet. Se närmare om denna fråga avsnitt 5.3.4. 

För Adlercreutz och Lehrbergs uppfattning pekar möjligen också att en konsekvent 

tillämpning av tillitsprincipen, som åtminstone traditionellt anses bära upp den svenska 

avtalsrätten, leder till slutsatsen att objektiva faktorer inte bara som bevisfakta utan 

också som självständiga rättsfakta måste ha någon betydelse vid tillämpningen av 

godtroskravet i 6 § 2 st. Detta argument är dock av tveksam styrka, de avtalsrättsliga 

teoremen torde ha sin största betydelse som samlande beskrivningar av verkligheten 

snarare än normerande principer. 

Man kan konstatera att frågan om förhållandet mellan rekvisitet ”måste” och ”bort” 

är kopplad till diskussionen om huruvida en culpaprincip finns i svensk avtalsrätt. Om 

en allmän culpaprincip finns skulle detta naturligtvis innebära att objektiva faktorer tar 

företräde framför subjektiva dito vid godtrosvärderingen i 6 § 2 st., i vart fall om 

culpaprincipen vilar på 6 § 2 st. (strängt taget skulle effekten bli densamma i vilket 

fall).
111

 

Ur HD:s praxis finns det en del avgöranden som kan anföras som stöd för att 

dolusprincipen understundom kompletteras av något som liknar en culpaprincip, och att 

gränsen mellan det förment subjektiva ”måste” och det objektiva ”borde” är flytande.
 112
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 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement s. 310 ff. 
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 Ramberg & Ramberg s. 162 f. 
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 Om sambandet mellan culpaprincipen, förklaringsprincipen och ett objektivt godtrosbegrepp, se 

Høgberg s. 270. 
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 I tillägg till de rättsfall som redogörs för nedan, se JustR Söderlunds skiljaktiga mening i NJA 1957 s. 

69 (Käftas backar), not 98. Därtill är Vahlén av uppfattningen att majoritetens votum i samma fall även 

den uttrycker en objektiv godtrosregel. Efter att ha konstaterat att det inte är visat att säljaren kände till 
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NJA 1951 . 282 kan på ytan läsas som ett i raden av fall rörande 6 § 2 st. med en 

tydligt subjektiv utgångspunkt i godtrosvärderingen., men uttrycker enligt Adlercreutz i 

själva verket en objektiv syn på godtrosrekvisitet. Omständigheterna i fallet var att ett 

bolag som av staten (vägförvaltningen) hade uppdragits att bygga en bro över Säveån i 

sin tur hade anlitat en underentreprenör för att utföra vissa av arbetena. Efter att 

underentreprenören hade visat upp en fullmakt från bolaget meddelade vägförvaltning 

per brev att ett visst belopp av entreprenadsumman skulle reserveras för 

underentreprenören. Inte långt därefter hävde vägförvaltningen avtalet i förhållande till 

bolaget, och frågan i målet var vilken betydelse som överenskommelsen mellan 

underentreprenören och vägförvaltningen skulle ha – närmare bestämt om 

underentreprenören skulle ha självständig rätt att få ut de reserverade medlen. 

Frågan löstes genom en analog tillämpning av 6 § 2 st., till synes enligt 

dolusmodellen. HD konstaterade att underentreprenören utgått från att 

överenskommelsen hade den av dem hävdade vidsträcka innebörden, och att 

vägförvaltningen kunde ”icke hava ungått att förstå” att motparten haft denna 

inställning. Adlercreutz har emellertid ifrågasatt att bevisfakta i målet var tillräckliga för 

att sluta sig till att vägförvaltningen hade sådan insikt. Han menar att det avgörande 

snarare tycks ha varit en normativ värdering av vad vägförvaltningen borde ha 

förstått.
113

 

Ett annat fall som kan framstå som subjektivt orienterat, men som möjligen döljer 

objektiva resonemangsmönster är NJA 1977 s. 92. Scania-Vabis letade efter en ”factory 

representative” i Syrien, och förde i det syftet förhandlingar med den syriske 

medborgaren B. I ett brev förklarade Scania att man var beredd att teckna 

representantavtal med B., och att ”nödvändiga avtal” skulle skickas till honom om han 

godkände detta. B. svarade med ett skriftligt godkännande, men fick aldrig de 

nödvändiga avtalen. Fråga uppstod om avtal hade träffats (och vad avtalet i så fall 

omfattade). 

                                                                                                                                                                          
köparens inställningen fortsätter HD: ”Särskilt med hänsyn till det sätt varpå uppgörelsen kom till stånd 

kan det ej heller läggas [säljaren] till last att han ej ägnade uppmärksamhet år hur [köparen] uppfattade 

avtalet och i följd därav icke kom att upplysa honom om missförståndet i fråga.” Att man härur 

motsatsvis kan utläsa en generell förpliktelse att ägna uppmärksamhet åt motpartens inställning, och att 

underlåtelse att göra detta kan leda exempelvis till avtalsbindning enligt motpartens uppfattning stämmer 

möjligen i någon utsträckning, men det är ändå tveksamt om Käftas backar – som huvudsakligen är dömt 

på subjektiva grunder – kan sägas ge starkare stöd för en culpaprincip än för en dolusprincip. Se Vahlén s. 

180. 
113

 Adlercreutz, Avtalsrätt II s. 121. 
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HD fann att avtal visserligen inte som B. gjorde gällande hade slutits redan i och 

med B:s godkännande. Däremot konstaterade man: ”Mot bakgrund av de förhandlingar 

som hade föregått brevväxlingen mellan parterna och med hänsyn till vad bolaget kände 

till om B:s förberedelser för att övertaga representationen måste emellertid bolaget ha 

insett, att B., om han inte fick annat besked från bolaget, skulle utgå från att det förelåg 

en definitiv uppgörelse av det innehåll som återspeglades i brevet.” 

Med vad som synes vara en tillämpning av dolusprincipen och grunderna för 6 § 2 

st. fastlår således domstolen att avtal i vart fall har slutits under någon tidpunkt efter att 

bolaget mottog B:s bekräftelsebrev. Formuleringen av godtroskravet ger på ytan intryck 

av att vara strikt subjektivt, och en fråga om tillräcklig bevisning av insikt. Fallet kan 

dock anses innehålla en viss rörelse mot objektivisering av godtroskravet. 

Vid konstaterandet av att avtal inte slöts redan i och med B:s bekräftelsebrev 

skriver exempelvis HD: ”Även om sålunda stöd kan anföras för B:s tolkning, får likväl 

bolagets ståndpunkt i fråga om brevets innebörd ges företräde. Vid sådant förhållande 

kan det inte heller anses att bolaget, när det mottog B:s godkännande, måste ha förstått, 

att denne uppfattat brevet som ett anbud.” Bolagets tolkning av avtalet ges företräde på 

rent objektiva grunder. Fokus tycks således här ligga på att bolaget, i vart fall i ett första 

skede, befinner sig i begrundad god tro.
114

 

Vidare, när HD senare jakande besvarar frågan till huruvida representationsavtalet 

inte bara omfattade motorer, utan också fordon och fordonsreservdelar, formulerar man 

sig enligt följande: ”Sedermera har bolaget uppträtt på ett sätt som ger intryck av att 

bolaget självt ansett avtal föreligga mellan parterna även i fråga om fordon och 

reservdelar därtill. I allt fall måste bolagets uppträdande ha varit ägnat att befästa B:s 

uppfattning att så var fallet. […] På grund av vad som nu har anförts måste avtalet av 

det innehåll som anges i bolagets brev d. 6 mars 1968 anses ha kommit till stånd […]”. 

Här är det tydligt motpartens begrundade goda tro som skyddas genom att binda 

bolaget vid motpartens uppfattning om avtalsinnehållet. Det kan noteras att denna 

objektivisering avviker från den stränga formuleringen i 6 § 2 st. som uppställer kravet 

på acceptavgivarens goda tro: denne ska ha ”ansett” det överensstämma med anbudet. 

Fallet rör visserligen inte en direkt tillämpning av bestämmelsen, men det torde vara 

dömt på grunderna av 6 § 2 st. 

                                                           
114

 Termen ”begrundad god tro” är Ussings, alternativt talar man om befogad, aktsam eller objektiv god 

tro. Ussing s. 27 f., Adlercreutz, Avtalsrätt I s. 39, Falkanger s. 141. 
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Mer tydligt att domstolen faktiskt använder sig av ett normativt culparesonemang 

trots att rättsgrunden förefaller vara 6 § 2 st., analogt är det i de båda fallen NJA 1969 s. 

409 och NJA 1986 s. 596. 1969 års fall rörde en journalist – som också vara organiserad 

socialdemokrat – som inför kommunalvalet 1966
115

 hade tillfrågats av Bodens 

arbetarekommun att göra en valbroschyr. Det uppkom tvist om huruvida uppdraget 

skulle betinga betalning – inget hade avtalats uttryckligen. HD, som dömde till 

journalistens fördel och gav honom rätt till skälig ersättning, konstaterade först att 

journalisten dels varit av uppfattningen att uppdraget skulle vara betalt, dels att fick 

”anses ha haft fog för sin uppfattning”. Vad gäller godtrosrekvisitet formulerade man 

sig på följande sätt: ”Sådana förhållanden kan ej heller anses ha förelegat, att E. haft 

anledning att räkna med att arbetarekommunens representanter för sin del hade annan 

uppfattning, och att det på grund härav ålegat E. att klargöra att han ville ha 

ersättning.”
116

 

I 1986 års fall hade ett företag via en förmedlare sålt ett hus i monteringsbyggsats 

till en konsument. Mot bakgrund av de förhandlingar som hade förts innan avtalsslutet 

hade konsumenten antagit att det angivna priset i avtalsförslaget (som fungerade som 

anbud) även omfattade montering, vilket emellertid inte var företagets uppfattning.
117

 

HD dömde till konsumentens fördel, med följande formulering: ”I och med att Bertil P. 

begärde ett totalpris för huset, inkluderande monteringen, borde L. [förmedlaren] ha 

insett risken för att Bertil P. kunde uppfatta det skriftliga leveransavtal som senare 

tillställdes honom såsom ett avtal innefattande både husleveransen och monteringen. 

Det hade därför ålegat L. att för Bertil P. klargöra, att det av L. tillhandahållna utkastet 

till leveransavtal endast behandlade husleveransen och att det angivna priset inte 

omfattade monteringen.” 

Domsformuleringen är klart normativ och objektiviserad. Den konsumenträttsliga 

aspekten måste dock uppmärksammas, då den gör det tveksamt i vilken utsträckning 

som man kan dra allmängiltiga slutsatser beträffande culpaprincipens ställning i svenska 

avtalsrätt från NJA 1986 s. 596.
118

 

                                                           
115

 1966 års kommunal- och landstingsval var för övrigt det sista som inte inföll på samma år som val till 

riksdagen. 
116

 Det rör sig således om ett negativt utfall av en analog tillämpning av 6 § 2 st., såtillvida att E. inte 

bands vid motpartens uppfattning på grund av att han haft begrundad god tro. 
117

 Följaktligen ett fall av dold dissens, till sitt innehåll likalydande anbud och accept men med olika 

rättsviljor. 
118

 Se vidare den sammanfattande diskussionen i avsnitt 6. 
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Till sist kan man nämna att AD i ett par domar har använt sig av en modell för 

avtalsslut vid dissens som är klart normativ-culpaorienterad och som därmed inte passar 

i det vanliga mönstret beträffande 6 § 2 st. Särskilt tydligt är detta i AD 1985 nr. 49, 

som rörde en tvist mellan Metall och Bofors, där parterna gjorde gällande olika 

tolkningar av tillämpningsområdet för en överenskommelse som rörde arbetsgivarens 

förhandlingsskyldighet innan anlitande av arbetskraft på entreprenad. Domstolen skriver 

därvid i sina domskäl: ”Med hänsyn till det nu sagda finner arbetsdomstolen att den i 

förhandlingsprotokollet intagna överenskommelsen […] ger det sådant stöd åt bolagets 

ståndpunkt […] att det ligger närmast till hands att anse att metallavdelningens 

företrädare på grund därav bort inse att man på bolagets sida uppfattade 

överenskommelsen på detta sätt.”
119

 

Vid en närmare analys talar dock den ovan refererade praxisen inte med allt för stor 

styrka för ett generellt objektiviserat godtroskrav, eller en allmän tillämpning av 

culpaprincipen. Ett gemensamt drag för de flesta fall är att de behandlar situationer där 

det på ett eller annat sätt antingen ställs högre krav på den ena parten (som 

konsumentmål) eller där man av rättspolitiska skäl i allmänhet ställer stränga krav på 

bägge parter att klargöra sin inställning och sina avsikter, till exempel arbetsrättsliga 

tvister.
120

 

HD tycks huvudsakligen använda sig av en culpainriktad analog tillämpning av 6 § 

2 st. i situationer som rör eller gränsar till oklarhetsregeln, det vill säga när avtalets 

ordalydelse ger ingen eller liten ledning om dess innebörd och en av parterna är att lasta 

framför den andra för oklarheten.
121

 Såväl NJA 1969 s. 409 som AD 1985 nr. 49 är 

tydliga exempel på detta. I det senare fallet konstaterar AD, efter att ha slagit fast att 

arbetstagarsidan borde ha insett arbetsgivarens inställning, att det var att det var 

arbetstagarparten som närmast hade att bära risken för oklarheten: ”Vid sådant 

förhållande måste enligt domstolens mening metallavdelningen, som påkallat 

förhandlingen […] och tagit initiativet till överenskommelsen, bära följderna av den 

oklarhet som uppstått”. 

Denna tillämpning av culpaprincipen är väsentligt snävare än den av 

förklaringsprincipen influerade norska, och det är ytterst osäker om man utifrån praxis 

                                                           
119

 Se också AD 1977 nr. 164, som handlar om tolkning av ett kollektivavtal mellan Handels och SAS. 

Adlercreutz är av uppfattningen att man också i detta fall kan utläsa att arbetsdomstolen använder sig av 

en culpaprincip och en ”bort”-standard, Avtalsrätt II s. 121.  Att så är faller framkommer emellertid i vart 

fall inte lika tydligt som i AD 1986 nr. 49. 
120

 AD framhäver ofta parternas klargörandeskyldighet i arbetsrättsliga tvister, Adlercreutz, a.st. 
121

 Om oklarhetsregeln, se Adlercreutz, a.a. s. 97. 
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kan dra några mer långtgående slutsatser om culpa som allmän grund för ond tro i 

svensk rätt.
122

 Tvärtom kan man i huvudsak konstatera att dolusprincipen är 

förhärskande och att culpaprincipen inte har gjort några betydande insteg i svensk 

avtalsrätt. HD förefaller emellertid vara mer benäget att låta objektiva faktorer och 

culpa spela roll när det gäller konsumenttvister och arbetsrättsliga tvister. 

 

 

5.2 Subjektiv begränsning av objektiva rekvisit? 

 

Det fjärde fältet i fyrfältsmatrisen rör frågan huruvida ett synbart objektivt rekvisit kan 

inskränkas av subjektiva faktorer. Man kan exempelvis tänka sig att ett på ytan objektivt 

rekvisit (bort) förhåller sig till subjektiva faktorer (insikt) på ett så sätt att de objektiva 

rekvisitens tillämpningsområde begränsas i högre utsträckning än vad som framgår vid 

första påseende.  

Ett åtminstone delvis objektivt formulerat godtrosrekvisit förekommer i AvtL 32 § 

1 st. och i förutsättningsläran – i bägge fallen anses den som varken har insett eller bort 

inse den relevanta omständigheten vara i god tro. Rekvisitet är inte helt objektivt utan 

dubbelt, det vill säga utformat så att ett subjektivt rekvisit (”insett”) och ett objektivt 

rekvisit (”bort inse”) kompletterar varandra. Frågeställningen i det andra fältet i 

fyrfältsmatrisen blir inte desto mindre relevant – frågan blir hur stor räckvidden av det 

andra ledet i rekvisitet är.  

Att döma av praxis förefaller dock rättsläget vara mer etydigt än beträffande 

rekvisitet ”måste inse”. Vad gäller förutsättningsläran och dess synbarhetsrekvisit 

saknar visserligen många grundläggande rättsfall helt och hållet godtrosresonemang. I 

till exempel NJA 1930 s. 507 I-II berör domstolarna överhuvudtaget inte 

synbarhetsrekvisitet och dess krav på god tro.
123

 

I NJA 1948 s. 244 konstaterade föredraganden – betänkandet fastställdes av HD – 

helt enkelt att den oriktiga förusättningen (”antagandet”) ”uppenbarligen varit 
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 Høgberg s. 266, not 862. 
123

 Rättsfallet illustrerar för övrigt på ett intressant sätt de förmögenhetsrättsliga problem som uppstod i 

svallvågorna av det tyska penningväsendets kollaps efter första världskriget; betalning hade i två fall 

avtalats i kejserliga tyska mark, varefter hyperinflationen i det mellankrigstida Weimartyskland gjorde att 

den gamla marken ersattes med nya riksmark till en kurs av en biljon till en. Fråga gällde om fordringarna 

då skulle uppvärderas. 
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avgörande” och att rättshandlingen i fråga (ett skiftesavtal) inte var giltigt.
124

 Det är 

dock svårt att bland mer sentida praxis finna klara exempel på fall där 

godtrosresonemang helt saknas, även om de understundom är mycket kortfattade eller 

bara innefattar ett konstaterade (som till exempel NJA 1985 s. 178). 

Vidare påpekar Lehrberg att det i många rättsfall som rör förutsättningsläran endast 

konstateras att förutsättningens väsentlighet har varit synbar för godtrossubjektet, men 

inte huruvida dess existens har varit synbar; endast halva synbarhetsrekvisitet behandlas 

alltså.
125

 Å andra sidan får det anses vara underförstått, om inte rent av logiskt 

nödvändigt, att om ett förhållandes väsentlighet har varit synbar så har också dess 

förhandenvaro varit det.
126

 

Vad gäller den närmare karaktären av godtroskravet inom förutsättningsläran torde 

det stå klart att det är objektivt och culpabaserat. Att HD i flera fall använder sig att 

subjektivt utformade formuleringar i domskälen (NJA 1970 s. 72: ”För kommunen 

måste det också ha stått klart, att dessa förutsättningar var av väsentlig betydelse för B. 

vid avtalets ingående.”; NJA 1981 s. 269: ”Vidare synes klart att kommunen insett nu 

nämnda förhållande, även om kommunen påstått att också andra omständigheter 

medverkat.”; NJA 1985 s. 178: ”Att kapitalförsörjning rent faktiskt var tryggad tycks ha 

varit en bestämmande förutsättning inte bara för Järnsida utan också för varvet.”) kan 

inte tas till intäkt för att ifrågasätta detta, eftersom samtliga fall har positiv utgång, det 

vill säga förutsättningsläran har tillämpats. Finner domstolen att det har funnits 

subjektiv insikt hos godtrossubjektet finns det då (möjligen? – se nästa avsnitt) strängt 

taget ingen anledning att ta ställning till frågan om det också funnits objektiv ond tro, på 

grund av godtrosrekvisitets dubbla utformning.
127

 

Ett culpabaserat krav på god tro förekommer emellertid i såväl positiva som 

negativa utfall. Vad gäller positiva utfall kan anföras NJA 1949 s. 134 (”insågs eller 

borde hava insetts”) och NJA 1958 s. 282 (”icke givit bolaget fog”). Vad gäller negativa 

utfall kan nämnas NJA 1939 s. 384: ”[…] men då vad i målet förekommit icke 

föranleder till antagande att förvaltningen […] insett att misstag från J.N.:s sida 

förekommit, samt ej heller omständigheterna i avseende å ärendets behandling inom 

                                                           
124

 Av intresse är dock sedermera justiterådet Conradis obiter dictum i HovR, där han diskuterar 

skillnaden mellan olika typer av villfarelser samt förutsättningslärans släktskap med doktrinen om 

condictio indebiti. Jfr. också med den komparativa sammanställningen i NJA 1933 s. 25. 
125

 Se exempelvis NJA 1949 s. 134, NJA 1958 s. 282, NJA 1970 s. 72, NJA 1981 s. 269 och NJA 1985 s. 

178. 
126

 Lehrberg, Förutsättningsläran s. 252. 
127

 Lehrberg, a.a. s. 253 f. 
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förvaltningen visats hava varit sådana att på grund därav förvaltningen före anbudets 

antagande bort inse, att den viljeförklaring J.N. som innehölles i anbudet föranletts av 

felskrivning eller annat misstag från hans sida”.
128

 

Ett rättsfall som emellertid avviker från detta annars förhållandevis klara mönster är 

NJA 1950 s. 480. En fastighetsägare i Göteborg hade deponerat ett belopp hos stadens 

drätselkammare för att bestrida eventuella framtida avgifter för gatukostnad. Fastigheten 

överläts sedan varpå drätselkammaren återlämnat depositionen till den gamle ägaren. 

Tvist uppstod om vem som hade bättre rätt till beloppet. Förvärvaren hävdade att en 

förutsättning vid köpets ingående var att avgiften redan hade betalts, och att 

köpeskillingen hade bestämts med hänsyn till detta. HD ogillade dock käromålet med 

följande motivering: ”Även om full tilltro skänkes i målet hörda vittnens utsagor, har 

emellertid icke blivit styrk, att köpeskillingens storlek bestämts under hänsynstagande 

till att sagda ersättning och bidrag erlagts av [överlåtaren], och i allt fall icke, att 

[förvärvaren] insett detta.” 

Bland andra Adlercreutz tolkar detta som ett skärpt subjektiv rekvisit, det vill säga 

att den i förstone objektiva godtrosstandarden som hör till förutsättningsläran här har 

subjektiviserats. Hans förklaring till detta är att fallet rör en förpliktelseökning, det vill 

säga käranden – som gör gällande oriktiga förutsättningar – yrkar på att svaranden ska 

förpliktigas.
129

 Huruvida detta är nyckeln till att åter kunna placera detta rättsfall i ett 

sammanhängande system är tveksamt. Lehrberg har till exempel påpekat att det inte 

finns något klart stöd i praxis för Adlercreutz slutsats.
130

 

Vad avser praxis beträffande 32 § 1 st. förefaller den vara tämligen entydig. HD 

använder sig genomgående av en objektiv utformning av godtrosrekvisitet (vilket 

förvisso överensstämmer med lagtextens formulering).
131

 

En helt annan typ av tänkbar subjektiv begränsning av objektiva rekvisit är frågan 

om subjektiv underlägsenhet hos godtrossubjektet kan mildra en normativ 

culpabedömning. Om man till exempel har osedvanligt svaga förståndsgåvor, eller 
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 Fallet rör egentligen regeln om förklaringsmisstag i 32 § 1 st., men anses av Lehrberg kunna ge stöd 

för slutsatser också på förutsättningslärans område, Lehrberg, a.a., s. 253. Till saken hör givetvis att 

förutsättningsläran och förklaringsmisstagsläran är nära besläktade och delar rättsgrunder. 
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 Adlercreutz, Avtalsrätt II s. 104. 
130

 Lehrberg, Förutsättningsläran s. 255. 
131

 T.ex. NJA 1939 s. 384, NJA 1986 s. 495 och NJA 1991 s. 3 I-II. NJA 2004 s. 69 sticker delvis ut 

genom att vara det senaste HD-rättsfall som rör förklaringsmisstag, med ganska utförliga domskäl, som 

trots detta i princip saknar ett godtrosresonemang. HD nöjer sig med att föga upplysande konstatera att 

den person från vilken käranden härleder sin rätt ”var i god tro”. 
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mycket dåliga kunskaper om det område på vilket man gör affärer, kan detta ursäkta att 

man inte har förstått exempelvis att motparten har begått ett förklaringsmisstag? 

Den frågan har i skandinavisk doktrin merendels besvarats nekande.
132

 Falkanger 

påpekar att man vid besvarandet av frågan kan dra vissa – om än försiktiga – analogier 

från skadeståndsrätten, som ju också uppehåller sig vid temata som objektiv oaktsamhet 

och subjektiva förhållandens inverkan på culpabedömingen.
133

 I svensk skadeståndsrätt 

står det klart att subjektiv underlägsenhet inte ursäktar culpa, det vill säga inte verkar i 

mildrande riktning.
134

 Även om analogin kan tyckas halsbrytande får man nog utgå från 

att det samma gäller i förhållande till oaktsam ond tro på den allmänna avtalsrättens 

område. 

Subjektiva moment tycks sammanfattningsvis inte i någon större utsträckning 

begränsa det objektiva (”bort”) godtrosrekvisitet så som det förekommer i den allmänna 

avtalsrätten. 

 

 

5.3 Objektiv bortre gräns för subjektiva rekvisit? 

 

5.3.1 Allmänt 

Mest outforskat, och på många sätt mest intressant ur en teoretisk och 

kunskapsfilosofisk synvinkel, är det andra fälten i fyrfältsmatrisen – men det är kanske 

också det frågekomplex som ligger längst ifrån de frågor som normalt ställs i 

rättstillämpning och doktrin. Här finner man frågan huruvida subjektiva rekvisit – 

”inse” eller ”måste inse” – kan begränsas av objektiva faktorer. Med andra ord: och 

finns det en i något avseende objektiv bortre gräns för vilken subjektiv inställning eller 

övertygelse som är att betrakta som insikt (kunskap, vetskap och så vidare), likt den 

man ställer upp inom den teoretiska filosofin? 

Det är sannolikt för det mesta att pressa domskälen för hårt att söka hitta närmare 

vägledning i denna ganska teoretiska fråga i den praxis som finns på området. Om inte 

annat kan emellertid de tre rättsfall som har refererats i avsnitt 5.2 ovan illustrera 

situationer där frågeställningen är av reellt intresse i rättslivet, och möjligen även ge 

indicier på hur frågan kan besvaras. I NJA 1970 s. 72, NJA 1981 s. 269 och NJA 1985 
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 Falkanger s. 183 f., Adlercreutz, Avtalsrätt I s. 39. 
133

 A.a. s. 176. 
134

 Hellner & Radetzki s. 141. Jfr. med den numera föråldrade rättsfiguren ”bonus pater familias”, det vill 

säga den tänkta objektiva normen för aktsamt handlande. 
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s. 178,
135

 som alla tre rör förutsättningsläran, finner HD att förutsättningsläran är 

tillämplig men använder sig därvid av avgjort subjektiva godtrosresonemang (med de 

formuleringar som har referats ovan). Antagligen ser domstolen det som onödigt att ta 

ställning till huruvida objektiv ond tro föreligger om det finns tillräckligt stark 

bevisning för att subjektiv ond tro föreligger. Detta kan man möjligen se som talandes 

mot att subjektiva insiktsrekvisit i rättstillämpningen begränsas av objektiva faktorer. 

Å andra sidan ger rättsfallen inte, ens om man pressar dem hårt, svar på frågan om 

vad som domstolarna väljer att benämna insikt. Här är alltså frågan: vad menar den 

allmänna avtalsrätten med ordet "inse", och vilka faktorer är därvid kvalificerande? 

Klart är att ”insikt” rent lexikalt är att jämställa med ”vetskap” (eller kunskap om 

en viss omständighet). Av genomgången i avsnitt 3 ovan framgår inte bara att frågan om 

vad som konstituerar kunskap en av den teoretiska filosofins klassiska problem, utan 

också att den traditionella (och för den delen den nyare) kunskapsfilosofin uppställer 

diverse objektiva krav på en sanningsriktig övertygelse för att den ska räknas som 

kunskap, till exempel att den ska vila på goda skäl. 

Slutligen måste man skilja på två situationer när det kan vara berättigat att sätta i 

fråga om subjektiv övertygelse om ett visst förhållande är tillräckligt för att konstituera 

ond tro. Den första situationen är fall av subjektiv överlägsenhet, det vill säga 

spegelbilden av den subjektiva underlägsenhet som diskuterades i föregående avsnitt. 

Om godtrossubjektet besitter ovanligt goda fattningsgåvor, eller är osedvanligt kunnig 

eller intuitiv, och därför tillägnar sig en subjektiv uppfattning om att något förhåller sig 

på ett visst sätt, kan detta då räknas honom till godo? Den andra situationen rör 

epistemologisk tur, när godtrossubjektet har tillägnat sig en i och för sig subjektiv insikt 

helt utan att ha goda skäl till det – det kan vara på grund av ett missförstånd, en 

magkänsla eller ren sinnesförvirring. Den senare frågan innefattar strängt taget hela 

frågeställningen om vad som ska förstås med insikt.  

Dessa bägge situationer kan sammanfattas med att det föreligger ett ”subjektivt 

överskott” (i förhållande till de objektiva faktorerna) hos godtrossubjektet. De kommer 

nedan att behandlas delvis gemensamt under den beteckningen, delvis var för sig. 
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 Fallen handlar, i tur och ordning, om en entreprenör som får i uppdrag av en kommun att gräva en 
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5.3.2 Teoretiska perspektiv 

Det kan tyckas som en framkomlig väg att söka utröna vad konsekventa tillämpningar 

av de olika avtalsrättsliga teoremen får för konsekvenser för problemets lösning. Om 

inte annat ger det en möjlighet att sätta in problemet i en avtalsrättslig ideologisk 

kontext. 

Viljeteorin tycks, med sitt fokus på den rättsskapande viljan, i princip innebära att 

godtrosproblematiken saknar relevans och att exempelvis kvasiavtal av den sort som 

sluts enligt 6 § 2 st. är möjliga. Om accepten är oren uppstår ingen bundenhet, eftersom 

det inte finns någon gemensam vilja. På samma sätt är bestämmelsen om 

förklaringsmisstag obehövlig, något avtal kan inte komma till stånd så länge viljefel 

föreligger, oavsett hur viljeförklaringen är utformad. Någon godtrosproblematik skulle i 

vart fall överhuvudtaget inte bli aktuell, och därmed inte heller någon problematik kring 

vad som konstituerar kunskap eller insikt. 

Att problemet inte kan lösas genom att ansluta sig till denna förståelse av viljeteorin 

torde vara uppenbart, inte minst eftersom viljeteorins grunder inte överensstämmer med 

den svenska avtalsrättens.  

Lehrberg har emellertid ett annat sätt att betrakta viljeteorin. I exempelvis de fall 

som avses i 6 § 2 st. menar han att man lika gärna kan se det som att acceptmottagarens 

dolus, insikten om att accepten är oren men att avgivaren betraktar den som ren, ersätter 

den felande rättshandlingsviljan.
136

 Det har på samma sätt i norsk doktrin framhållits att 

om en part förstår att motparten har en annan uppfattning om avtalsinnehållet så 

framstår det som ”rimelig at konsekvensen blir den samme som om han hade delt sin 

medkontrahents mening.”
137

 Med denna syn på viljeteorin, enligt vilken viljeteorin 

således går att förena med dolusprincipen, och som möjligen har en del som talar för 

sig, blir frågan om eventuella objektiva gränser för subjektiv insikt giltig, men 

ingalunda besvarad. 

 Vad gäller utfallet vid en konsekvent tillämpning av tillitsteorin framstår detta som 

av desto större intresse på grund av tillitsteorins inflytande på svensk avtalsrätt. 

Tillitsteorin så som den har formulerats skyddar den befogade uppfattningen hos en part 

om en viljeförklarings innehåll. Däremot uppställer tillitsteorin inget krav på att en 

uppfattning ska vara befogad för att tillmätas negativ relevans, det vill säga upphäva 
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snarare än konstituera god tro, till följd av vilket motpartens (befogade) uppfattning 

skyddas. Tillitsteorin är således subjektiv-objektiv, den förefaller ha sin grund i 

viljeteorins subjektiva utgångspunkt, men kan utsträckas men möjligen inte begränsas 

av objektiva faktorer. 

Om viljeteorin kan beskrivas som helt subjektiv och tillitsteorin som subjektiv-

objektiv beskrivs förklaringsteorins rätteligen som helt objektiv. En konsekvent 

tillämpning av förklaringsteorin skulle således helt åsidosätta de subjektiva 

godtrosrekvisiten och ersätta dem med objektiva dito. Följden skulle bli att subjektiv 

insikt i princip skulle vara utan betydelse vid fastställande av god eller ond tro, utan att 

det objektiva innehållet i viljeförklaringen och vad som utifrån den bort ha förståtts blir 

avgörande. 

I doktrin har annars skillnaderna mellan tillitsprincipen och förklaringsprincipen 

tonats ned, resonemanget har i allmänhet varit att tillitsteorin bygger på vad som bör 

inses, vilket är en funktion av samma objektiva faktorer (främst viljeförklaringens 

innehåll) som står i fokus för förklaringsteorin. Detta är emellertid en förenkling, för att 

inte säga en felaktig karaktärisering. Tillitsteorin skyddar visserligen inte obefogad god 

tro, men utsträcker inte utan vidare skydd till obefogad ond tro. Här, i det subjektiva 

överskottet, hittar vi gliporna mellan tillitsteorin och förklaringsteorin. 

 

5.3.3 Ledpunkter i doktrin 

Frågan om subjektivt överskott har inte uttryckligen behandlats i vare sig nordisk, 

engelskspråkig eller tyskspråkig doktrin, däremot frågor med anknytning till den.  

Vad gäller subjektiv överlägsenhet menar Falkanger att det med självklarhet 

förhåller sig så att den som har positiv kunskap om ett visst förhållande är i ond tro, 

oavsett om man han i något avseende är subjektivt överlägsen och godtrosrekvisitet 

också innehåller en objektiv del.
138

 Detta besvarar visserligen inte frågan om vad som 

ska anses konstituera ”positiv kunskap”. I den mån analogier kan dras från 

skadeståndsrätten kan man konstatera att det inte är helt uteslutet att subjektiv 

överlägsenhet kan tillmätas skärpande relevans vid culpaprövningen, även om det inte 

finns några klara belägg för detta.
139

 Att man bör ta hänsyn till subjektiv överlägsenhet 

även vid förmögenhetsrättsliga aktsamhetsbedömningar är en uppfattning som bland 
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andra Walin förespråkar.
140

 Att subjektiv överlägsenhet har skärpt en 

förmögenhetsrättslig aktsamhetsbedömning finns det dessutom exempel på i norsk 

praxis, om än inte i svensk dito.
141

 

Samtidigt finns det inget som talar för att en eventuell brist i godtrosrekvisitets 

objektiva moment (”bort inse”) skulle neutralisera det subjektiva momentet (”insett”). 

Vill man dra analogin från skadeståndsrätten till sin spets så kan man konstatera att 

förhandenvaron av uppsåt gör en culpaprövning obehövlig inom skadeståndsrätten; 

culpa innesluts i dolus.
142

 Huruvida objektiva faktorer kan begränsa den onda tron för 

godtrossubjekt med en subjektiv inställning som gör dem till ondtroende är således 

beroende av frågan om vad som konstituerar avtalsrättsligt relevant insikt. 

Vad gäller epistemologisk tur, som flyter samman med frågan om vad som 

konstituerar kunskap, har Falkanger diskuterat frågan om ”imaginär ond tro”. Med detta 

menar han att godtrossubjektet är i ond tro – eller snarare tror sig vara i ond tro – på ett 

felaktigt grundlag. Om godtrossubjektet bara tror sig vara i ond tro utan att det 

föreligger någon verklig oegentlighet, en acceptmottagare tror till exempel felaktigt att 

avsändaren är omedveten om att accepten är oren, så kan detta naturligtvis inte leda till 

att ondtrosföljden inträder.
143

 Denna princip går tillbaka på romersk rätt, och torde 

således stå stark. I Theodor Mommsens med fleras engelska översättning av Digestan 

skriver glossatorn Paulus följande: ”If a buyer did not know that the seller was owner, 

facts are more important than belief. Hence, though he thought he bought from a 

nonowner, if the owner delivers to him, he becomes owner”.
144

 Detta kan förvisso 

tyckas vara en självklarhet, men är inte desto mindre en belysande utgångspunkt som i 

vart fall utstakar den bortre gränsen för att straffa en ondtroende kontrahent för 

sviklighet. 

Inte fullt så självklart är fallet när godtrossubjektet är i ond tro på ett i och för sig 

felaktigt grundlag, men det verkligen föreligger något form av rättsligt fel (till exempel 

en oren accept). Detta fall kan i sin tur indelas i två, antingen att godtrossubjektet är i 

imaginär ond tro beträffande ”fel” omständighet, det vill säga en omständighet som i 

och för sig inte är ett rättsligt fel i det enskilda fallet, men någon annan konkret 

omständighet (om vilken godtrossubjektet är ovetande) felar. 
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Den andra formen av imaginär ond tro är när godtrossubjektet i och för sig är i ond 

tro beträffande de ”rätta omständigheterna”, det vill säga beträffande det rättsliga fel 

som föreligger, men är det på otillräckliga eller felaktiga grunder. 

 Det är framför allt det första fallet av imaginär ond tro som Falkanger har 

diskuterat. Mot att sådan imaginär ond tro ska åläggas relevans talar enligt honom 

bristande kausalitet mellan det rättsliga felet och godtrossubjektets inställning. Å andra 

sidan talar ”reella hänsyn” mot att inte ålägga den onda tron relevans – det kan verka 

”stötande” att tillåta godtrossubjektet  gå vinnande ur tvisten (mer om detta resonemang 

i nästa avsnitt).
145

 

Falkanger nämner också ett par norska rättsfall som möjligen kan anses ge stöd åt 

uppfattningen att även ond tro på felaktiga skäl bör åläggas rättslig relevans. Särskilt ett 

av dem är intressant, Rt 1971 s. 457. Det rör visserligen sakrättsliga förhållanden (bättre 

rätt till en fiskerätt), men man kan använda domstolens argumentationslinjer även på 

obligationsrättsliga situationer. En fastighet med vidhängande fiskerätt överläts, varefter 

tredje man gjorde gällande att han enligt ett förköpsavtal hade rätt att köpa fiskerätten. 

Fråga uppstod om förvärvaren av fastigheten hade varit i god tro i förhållande till 

fiskerättens belastning med en sakrättslig rättighet. Klart var att förvärvaren i och för sig 

inte kände till förköpsrätten, men samme tredje man som var berättigad enligt 

förköpsavtalet hade uttryckt för förvärvaren att det fanns en risk för att fiskerätten inte 

skulle medfölja i köpet av fastigheten. Domstolen konstaterade mot bakgrund av detta 

att förvärvaren ”måtte derfor være forberedt på å måtte overta fiskeretten med det 

innhold og de forbehold som knyttet seg till den.”
146

 Den sakrättsliga rättigheten 

upprätthölls således och tredje man gavs bättre rätt till fiskerätten. 

Adlercreutz har likaledes övervägt problemet om ett godtrossubjekt kan tro sig vara 

i god tro och ändå inte belastas med ondtrosrättföljden (när det föreligger ett rättsligt 

fel), dock utan att kunna besvara frågan. 

 

”Det är osäkert om medkontrahenten måste ha haft insikt eller misstanke om vad 

slags obehörig påverkan som förekommit […] eller om det räcker at han av 

innehållet i rättshandlingen kan sluta sig till att allt inte står rätt till. Det förra synes 

stå bäst i överensstämmelse med lagtexten, men onekligen talar tämligen starka 

skäl för den senare ståndpunkten. Att ’bort inse’ är tillräckligt i subjektivt 
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hänseende kan möjligen föranleda att distinktionen saknar praktiskt betydelse.” 

[Vad gäller antagandet i den sista meningen verkar det som om Adlercreutz misstar 

sig; som framgår ovan så kan subjektivt överskott uppstå i många olika 

situationer.]
147

 

 

Benckert diskuterar visserligen frågan ur ett sakrättsligt perspektiv, men är mycket 

bestämd med att det godtroskrav som då uppställs är förhållandevis strängt mot 

godtrossubjektet. I en exstinktionssituation (exempelvis tvesala) måste förvärvaren inte 

bara vara i god tro avseende överlåtarens äganderätt till godset, utan också avseende 

förvärvets laglighet i övrigt (till exempel i förhållande till att överlåtaren är omyndig).
148

 

Falkanger delar emellertid inte denna uppfattning, utan finner det liksom 

Adlercreutz svårt att allt för långt fjärma sig från de enskilda godtrosbestämmelsernas 

ordalydelse.
149

 Med andra ord, om lagtexten tydligt anger att godtrossubjektet för att 

anses vara i ond tro måste inse (eller böra inse) ett visst förhållande (jfr. med 6 § 2 st.) 

så bär det i vart fall Falkanger och möjligen också Adlercreutz emot att utan vidare 

överge detta krav. De förefaller ha goda skäl för sin inställning. 

Man kan emellertid konstatera att det inte finns någon konsensus i doktrinen – i den 

mån  frågan alls har övervägts – beträffande hur problemen med subjektivt överskott 

eller imaginär ond tro ska hanteras. Falkanger för fram den övergripande lösningen att 

(endas) imaginär ond tro om (imaginära) omständigheter som utlöser samma 

rättsverkningar, mot samma personer, som de verkligt föreliggande omständigheterna 

ska utlösa ondtrosrättsföljderna. Sådan imaginär god tro betecknar Falkanger, av allt att 

döma av billighetsskäl, som ”godtrorättsligt likvärdig” med faktisk ond tro.
150

 

Det är svårt att finna bärande skäl till att inte samma resonemang och tumregler ska 

kunna tillämpas på det andra fallet av imaginär ond tro, där problemet är bristande 

kausalitet mellan godtrossubjektets subjektiva inställning och de faktiska 

omständigheterna. I så fall blir resultatet naturligtvis att subjektiv ond tro om rätt 

omständighet alltid utesluter god tro, oavsett inställningens objektiva grund. 
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För att få perspektiv på resonemangen om kausalitet vid godtrosvärderingen kan 

också nämna att en liknande fråga har diskuterats i tysk och schweizisk sakrättslig 

doktrin. Den schweiziske rättsvetaren Koller diskuterar frågan om kausalitet mellan 

bristande aktsamhet och subjektiv god tro (det vill säga bristande kännedom om ett 

rättsligt fel) enligt ZGB 3 § 2 st. (observera att detta är en annan fråga än kausalitet 

mellan rättsligt fel och ond tro.)
151

 

Koller tar som exempel att en bankman förvärvar stulna värdepapper utan att först 

kontrollera huruvida värdepapprena har anmälts som stulna, och konstaterar att en sådan 

underlåtenhet konstituerar bristande aktsamhet, vilket i sin tur kan ligga till grund för 

ond tro enligt ovan nämnda regel och ZGB 935 §. Detta innebär emellertid tid inte att 

ond tro utan vidare föreligger och att godtrosförvärv är uteslutet; godtrosförvärv kan 

nämligen också ske om värdepapprena visserligen är stulna, men stölden inte har 

rapporterats till tillbörliga myndigheter. Det föreligger då så att säga ingen kausalitet 

mellan den bristande aktsamheten och den bristande kännedomen om den relevanta 

omständigheten.
152

 

Vad gäller tysk sakrätt så måste det enligt BGB 932 § också föreligga kausalitet 

mellan godtrossubjektets (grova) vårdslöshet och hans bristande kännedom om det 

rättsliga felet för att ond tro ska föreligga vindikation av egendom ska kunna komma 

ifråga.
153

 

Med reservation för att analogier från schweizisk sakrätt för all del inte kan verka 

styrande på svensk avtalsrätt kan man i vart fall bygga en övertygande 

argumentationslinje på samma sätt som Koller: om det föreligger bristande kausalitet 

mellan en omständighet kännedom om vilken utgör ond tro, till exempel en oren accept, 

och godtrossubjektets subjektiva inställning så kan inte ondtrosregeln aktualiseras. 

Detta är i sin essens en platonsk förståelse av avtalsrättens subjektiva godtrosrekvisit. 

Mot detta står emellertid Falkangers uppfattning om ”godtrosrättsligt likvärdig” 

imaginär ond tro. Om godtrossubjektet är av uppfattningen av saker och ting förhåller 

sig på det sätt som de faktiskt gör (om än måhända på felaktig grund) så kommer de 

”imaginära” omständigheter naturligtvis alltid att utlösa samma rättsföljder mot samma 

personer som de verkliga omständigheterna. Detta skulle göra att bristande kausalitet 
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mellan de faktiska omständigheterna och en i och för sig riktig ond tro inte skulle kunna 

ursäkta godtrossubjektet från ond tro. 

För denna uppfattning talar billighetsskäl och kanske är det just med grund i dem 

som problemet till slut måste lösas. 

 

5.3.4 Övergripande ändamålshänsyn 

Till sist är det möjligen till allmänna och övergripande ändamålshänsyn som man måste 

gå för att kunna på något tillfredsställande sätt lägga frågan till ro. När det gäller frågan 

om objektiva omständigheter kan sätta upp gränser för verkningen av subjektiv 

uppfattning hos godtrossubjektet svarar de författare som har övervägt frågan nekande 

med resonemang som bygger på skälighet, rimlighet eller ”reella hänsyn”.
154

 Det är i 

allmänheten ingen vidare god juridisk metod – och särskilt inte civilrättslig metod – att 

utan vidare luta sig tillbaka mot ”rimlighet”. Ställer man egendomliga frågor får man 

emellertid kanske ibland nöja sig med egendomliga svar. 

Falkanger framhåller som sagt att det oftast vore stötande om godtrossubjektet går 

vinnande ut ur tvisten i fall av imaginär ond tro.
155

 På ett annat ställe formulerar han det 

som att ”[d]et er rett og slett ikke rimelig at godtrossubjektet skal vinne rett til tross för 

at han var i ond tro”.
156

 Detta kan tyckas som bräckliga argument, men de får större 

styrka om man betänker god tro-standardens ideologiska ursprung och grundläggande 

funktion. 

Som har framgått i den rättshistoriska och komparativa redogörelsen i avsnitt 2 

ovan har både den rättsliga figur som vi kallar god tro (guter Glaube) – det vill säga en 

karaktärisering av den faktiska eller normativa nivån av insikt om ett visst förhållande 

hos en part – och den rättsliga figur som vi kallar tro och heder (Treu und Glaben) – det 

vill säga en normativ standard för redbart beteende – sitt ursprung i den romerska 

rättens bona fides; fortfarande gör de anglosaxiska och romansk-kontinentala 

rättsordningarna ingen skillnad på de bägge begreppen. De är i de tyska (och 

skandinaviska) rättsordningarna med sin högt utvecklade begreppsdefinition och 

akademiskt orienterade rättsvetenskap som man alls ser de bägge rättsfigurerna som 

fundamentalt annorlunda. I norsk rätt används emellertid uttrycket ”god tro” också i 
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bemärkelsen ”tro och heder” – där har uttrycket således samma dubbla betydelse som i 

exempelvis anglosaxisk rätt.
 157

 

Förbindelselänkarna mellan dessa rättsfigurer har framför allt utforskats i norsk 

doktrin. Høgberg framhåller för sin del att det föreligger ett kausalitetsförhållande 

mellan ond tro och tro och heder; om en part befinner sig i ond tro så förfar han på ett 

vis som strider mot tro och heder. Ännu mer än ett kausalitetsförhållande kan man dock 

beteckna det som en korrelansförhållande – det är med andra ord inte det ena som ger 

det andra, utan bägge rättsfigurer emanerar från samma källa, nämligen en allmän 

rättslig princip som vilar på föreställningar om hänsynsfullt, ordentligt och lojalt 

uppträdande i kontraktsförhållanden.
158

 

Stang uttrycker det sålunda när han  skriver om AvtL 33 §: ”Spørsmålet om 

hvorvidt mottagaren burde ha visst eller forstått det han ikke visste eller forstod, er i 

virkeligheten også et spørsmål om hva redelighet og god tro krever. Det går derför inn 

under ovenstående fremstilling.”
159

 

Falkanger har också uttalat sig om ”förbindelselinjerna” mellan de två olika typerna 

av god tro (norsk lagtext använder som sagt uttrycket ”god tro” även för det som i 

svensk rätt kallas tro och heder)
160

, och uttrycker därvid samma korrelationstanke som 

Høgberg: 

 

”Men selv om det er forskjeller mellom de to betydningene [av god tro-begreppet], 

er det likevel også klare forbindelselinjer. Man vil f.eks. lettere si at en person 

handler uredelig dersom han kjenner eller bør kjenne de forhold som gjør 

handlingen uredelig. Og man vil tilsvarende være mer tilbakeholden med å 

karakterisere en handling som uredelig, dersom vedkommende ikke kjenner eller 

bør kjenne de forhold som kunne gjort den uredelig.”
161

 

 

Man skulle förvisso inte bli mindre benägen att karaktärisera en handling som har 

begåtts i subjektiv ond tro (i bemärkelsen att godtrossubjektet har trott sig vara i ond 

tro) som oredlig bara för att godtrossubjekt hade tillgodogjort sig sin mentala inställning 
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 Jfr. med den norska lydelsen av AvtL 33 §: ”Selv om en viljeserklæring ellers maatte ansees for 

gyldig, binder den ikke den, som har avgit den, hvis det paa grund av omstændigheter, som forelaa, da 

den anden part fik kundskap om erklæringen, og som det maa antages, at han kjendte til, vilde stride mot 

redelighet eller god tro, om han gjorde erklæringen gjældende.” 
161

 Falkanger s. 19 f. 
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på dåliga eller felaktiga grunder. Han har ju fortfarande försökt lura sin medkontrahent. 

Det sägs emellanåt att godtrosreglerna värnar den hederlige, en maxim som i all sin 

enkelhet uttrycker ett väsentligt och grundläggande drag hos god tro som rättsligt 

institut. Falkanger uttrycker det sålunda: 

 

”En vesentlig retningslinje for alle godtroreglerne er at det er den hederlige 

opptreden som vernes. Vurderingen av om det foreligger tilstrekkelig aktsomhet, 

må alltså i betydelig grad styres av etiske overlegninger. At dette er en retningslinje 

for vurderingen, fremgår riktignok ikke direkte av de enkelte bestemmelsene, men 

det er i tråd med de legislative hensyn som ligger bak reglene, og det følger også av 

forarbeider og rettspraksis.”
162

 

 

Vid bedömandet av rättskällevärdet av dessa uttalanden i norsk praxis bör man ha i 

åtanke att norsk avtalsrätt på det stora hela intar en mer objektiviserande hållning än den 

svenska, på grund av förklaringsteorins inflytande i Norge. Om dessa utpräglat 

subjektiviserande uttalanden uttrycker gällande rätt i Norge, vilket man inte har någon 

anledning att betvivla,
163

 framstår det som rimligt att kunna tillämpa samma 

resonemang i Sverige.  

Allt som allt är det alltså inte nödvändigtvis dålig eller slarvig juridik att falla 

tillbaka på vad som framtår som rimligt och hederligt, inte minst därför att detta helt 

enkelt är en fundamental del av vad som konstituerar rättsfiguren god tro, i vilken 

bemärkelse man än förstår den. 
164

 Etiska hänsyn och allmänna redlighetsövervägningar 

kan alltså låtas ta överhanden när det gäller objektivt ogrundad subjektiv ond tro som 

”träffar rätt” av misstag. Detsamma gäller sannolikt med de fall som Falkanger 

betecknar som ”godtrosrättsligt likvärdig” imaginär ond tro.
165

 

På ungefär dessa grunder – nämligen att god tro mer än något annat helt enkelt 

handlar om hederlighet och etiska hänsyn – har för övrigt den av Koller redovisade 

uppfattningen att det krävs kausalitet mellan en oaktsamhet och subjektiv ovetskap för 
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 A.a. s. 146. 
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 Høgberg citerar Falkanger som en auktoritativ källa, Høgberg s. 277. 
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 Lehrberg framhåller vidare ”billighetsprincipen” som en grundläggande avtalsrättslig princip med 

normativt värde, Lehrberg, Avtalsrättens grundelement s. 63 f. 
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 För de fall när godtrossubjektet på ett eller annat sätt tror sig vara i ond tro, men beträffande ”fel” 

omständighet (det vill säga en omständighet som inte är riktig, eller inte relevant) och rättshandlingen är 

behäftat med andra, för godtrossubjektet okända brister, ter det sig dock som ovan sagt mest naturligt att 

liksom Adlercreutz vara skeptisk från att driva bort från lagtextens ordalydelse – det är då alltså inte fråga 

om rättsligt relevant ond tro. 
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att konstituera ond tro ifrågasatts av flera rättsvetare. Den schweiziske författare Reichel 

menar till exempel att det avgörande är ”[n]icht die Kausalität, sondern die Schuld”.
166

 

Därutöver finns det mer allmänna ändamål – exempelvis omsättningsintresset – 

som gör sig gällande och som talar mot att objektiva faktorer i någon betydande 

utsträckning ska tillåtas begränsa tillämpningsområdet för subjektiva godtrosrekvisit.
167

 

Huruvida ett av godtrosbestämmelsernas huvudsakliga ändamål är att verka preventivt i 

syfte att i största allmänhet främja hederlighet i rättslivet råder det dock oenighet om i 

doktrinen. Bengtsson har åtminstone i ett visst fall ställt sig positiv till att låta 

preventiva hänsyn spela roll i godtrosbedömningen; han menar närmare bestämt att man 

vid tillämpning av synbarhetsrekvisitet i förutsättningsläran bör upprätthålla ett krav på 

subjektiv vetskap beträffande förutsättningarnas förhandenvaro och relevans (och 

således vara restriktiv med att tillämpa en bort-standard, jämför med avsnitt 5.2), i syfte 

att skapa incitament för kontraktsparter att klargöra sina respektive förutsättningar för 

varande.
168

 Lehrberg däremot ställer sig mer tveksam till preventiva hänsyn kan läggas 

till grund för tillämpningen av avtalsrättsliga normer i allmänhet.
169

 Den eventuella 

preventiva effekten synes dock mer vara en aggregerad vinst av att så långt som möjligt 

försöka åstadkomma en skälig utgång i varje enskilt rättsförhållande än något som 

aktivt kan eftersträvas som ett självständigt ändamål; i så fall skulle man ju till exempel 

lika gärna kunna låta ondtrosrättsföljder inträda när godtrossubjektet har trott sig vara i 

ond tro, utan att något rättsligt fel överhuvudtaget har förelegat. 

Vad slutligen gäller de avtalsrättsliga teoremen och deras eventuella bäring på 

frågekomplexet är det sannolikt att bedra sig att hålla sig för hårt i dessa. De torde gälla 

i de flesta fall, men i all synnerhet när det en fråga av en så speciell karaktär som denna. 

Det finns all anledning att ifrågasätta uppfattningen att teoremen i sig skulle verka som 

övergripande och normerande – så att säga nedåtverkande – principer eller måttstockar, 

snarare än att utgöra behändiga beskrivningar av verkligheten och typiseringar. Det är 

så att säga den civilrättsliga verkligheten som verkar uppåt och formar de avtalsrättsliga 

teoremen, snarare än motsatsen.  

Vidare har Ramberg och Ramberg ifrågasatt den praktiska betydelsen av de 

avtalsrättsliga teorierna överlag, eller i vart fall varnat för att deras betydelse inte ska 

överdrivas. Framför allt framhåller de att många avtalstolkningstvister grundar sig i att 
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det inte finns någon vilja (eller subjektiv inställning) att tala om, parterna har helt enkelt 

inte tänkt på den detalj som blir tvistig.
170

 Det är en pragmatisk invändning som 

onekligen har en poäng. Dessutom torde många avtalstolkningstvister ha sin grund i 

oklara viljeförklaringar; när det gäller utfyllnad har ingen av de tre teorierna särskilt 

mycket att komma med. 

Detta förhållande hindrar i och för sig inte att det är värt att belysa, även om det 

sker i förbigående, att förklaringsteorin är behäftad med större problem, eller snarare 

större ideologiska och för all del också praktiska avvikelser från tillitsteorin, än vad dess 

förespråkare har velat göra gällande. Detta blottas när teorierna dras till sin spets och 

prövas med svåra frågor. 
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6 Avslutande diskussion 

 

 

För att till en början sammanfatta slutsatserna av analysen kan följande sägas. Rekvisitet 

”måste inse” i AvtL 6 § 2 st. och 9 § tar sikte på bevisfrågor snarare än rättsfrågor, och 

är således subjektivt snarare än objektivt till sin karaktär. 

Vad gäller de nakna subjektiva rekvisitens förhållande till objektiva faktorer och 

bort-standarden så utsträcks inte rekvisitens tillämpningsområde nämnvärt, vilket 

innebär att culpaprincipens ställning i svensk avtalsrätt förefaller vara svar. Avgörande 

betydelse för att lösa dissensfall har alltjämt dolus, både som vägledande princip och 

konkret rättsregel. Culpaprincipen används emellertid i någon utsträckning när det 

gäller exempelvis konsumenttvister och arbetsrättsliga tvister, särskilt som en 

delkomponent i oklarhetsprincipen. 

Det finns heller inget som pekar på att objektiva godtrosrekvisit i någon större 

utsträckning skulle inskränkas av subjektiva faktorer: det är med i andra ord i få eller 

inga situationer som det ställs upp ett skärpt, subjektivt krav när lagtexterna nöjer sig 

med ett bort-krav. Det enda möjliga undantaget från detta gäller fall om talan om 

förpliktelseökningar, med stöd av förutsättningsläran, men praxis är inte entydig. 

Vad slutligen gäller frågan om i vilken utsträckning subjektiva rekvisit kan 

inskränkas av objektiva faktorer – antingen av en bort-standard eller av objektiva krav 

på kunskap – är det svårt att ge ett säkert svar. Den sannolika och mest tilltalande 

lösningen är dock att all subjektiv övrtygelse om den relevanta omständigheten, oavsett 

om den är berättigad eller objektivt påkallad, konstituerar rättsligt relevant ond tro. Vad 

gäller subjektiv ond tro om fel omständighet, men i en situation där det förvisso 

föreligger ett rättslig fel, så är läget än mer osäkert. Oftast skulle det stå i dålig 

överensstämmelse med lagtexten att låta ondtrosrättsföljden inträda i ett sådant fall. 

Antagligen skulle dock det praktiska utfallet bli att god tro endast skulle finnas föreligga 

i ett sådant fall om det rättsliga fel som godtrossubjektet föreställde sig förelåg låg 

ganska långt från det som verkligen föreligger (jfr. med Falkangers tanke på 

”godtrosrättslig likvärdig” ond tro), och möjligen också om det är uppenbart att 

godtrossubjektet baserar sin inställning på ett uppenbart orimligt grundlag, till exempel 

om han har dragit slutsatsen av ren sinnesförvirring.  



 

69 
 

I allmänhet torde dock rättstillämpare vara mycket obenägna att låta ett 

godtrossubjekt som har haft den subjektiva uppfattningen att han lurade motparten 

undgå ondtrosrättsföljden, om ett rättsligt fel verkligen föreligger. Anledningen till det 

kan helt enkelt sökas i det faktum att god tro som rättslig figur har släktskap med god 

tro som rättslig standard (tro och heder). Möjligen är det just detta som utpekas av att 

rättsfiguren benämns god tro; det är den subjektiva uppfattningen som i första hand är 

relevant snarare än dess rättfärdigande (i vart fall så länge objektiva faktorer potentiellt 

skulle verka i mildrande riktning för godtrossubjektet). 

Vid diskussionen av denna frågeställningen måste man naturligtvis också ta hänsyn 

till något som har uppmärksammats relativt lite i denna framställning hittills, nämligen 

möjlighet att föra bevisning om subjektiva respektive objektiva faktorer. Det är inte 

sällan de praktiska möjligheterna att föra bevisning om en viss omständighet som fäller 

avgörandet för en tvists utgång, vilket bland annat är skälet till att bevisbördans 

placering har en så pass stor betydelse.
171

 

Det kan i förstone framstå som om svårigheterna med att föra bevisning om rent 

subjektiva omständigheter i egentlig mening, det vill säga till exempel en avtalsparts 

sinnesinställning, är så stora att det gör hela diskussionen om gränsen mellan objektiva 

och subjektiva rekvisit meningslös. 

Visserligen får man medge att bevisfrågor i praktiken kommer att fälla avgörandet 

om en fråga som subjektiv överskott ställs på sin spets, men det är sannolikt så att 

svårigheterna med att föra bevisning om subjektiva faktorer har överskattats. Domstolar 

ställs ständigt inför bevisfrågor som är lika svåra som att avgöra en avtalsparts 

subjektiva inställning, exempelvis att avgöra uppsåt vid straffrättsliga bedömningar. 

Förvisso används ofta samma objektiva faktorer som står i fokus för bort-bedömningen 

som bevisfakta för vilken subjektiv inställning som subjektet har haft, men man kan 

också tänka sig att en uppsjö av andra bevisfakta används, till exempel subjektets 

uttalanden och uppträdande. Dessutom torde den rättsliga betydelsen av distinktionen 

mellan subjektivt och objektivt inte förlora i betydelse bara för att den är svår att göra, 

att tro det är nog att förivra sig i den objektiviseringssträvan som i vart fall har utmärkt 

en del av 1900-talets rättsutveckling. 

Slutligen kan man konstatera att vad som har sagts ovan får som följd att något 

enhetligt, ej heller enhetligt civilrättsligt eller ens avtalsrättsligt, godtrosbegrepp kan 
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konstrueras. Även om hela bilden för all del inte är klar efter denna ytliga undersökning 

så lämnas som främsta kvardröjande intryck just bristen på likformighet av vad man 

kallar god tro i olika sammanhang. Godtrosrekvisitets tillämpning och innehåll varierar 

beroende på dess funktion och dess kontext. Sannolikt skulle denna bild förstärkas om 

andra godtrosbestämmelser utanför den allmänna avtalsrätten, till exempel SkbrL 15 §, 

ABL 8 kap. 42 § 1 st. och GfvL 4 § studerades i samma syfte som i denna uppsats.
172
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 4 § GfvL framstår som extra intressant på grund av dess ganska unika ”nakna” objektiva 

godtrosrekvisit: i god tro är den som inte ”borde” ha misstänkt överlåtarens obehörighet. Hur bedöms då 

en förvärvare som har varit i subjektiv ond tro men som för ingen del ”borde” ha varit det enligt en 

objektiv, normativ bedömning? 
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