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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

 

”Our account will be adequate if its clarity is in line with the subject-matter, because the same 

degree of precision is not to be sought in all discussions … So we should be content, since we 

are discussing things like these in such a way, to demonstrate the truth sketchily and in 

outline, and, because we are making generalizations on the basis of generalizations, to draw 

conclusions along the same lines”.
1
 

 

Vi lever i en värld som genom globaliseringen och internetifieringen i allt högre grad länkar 

samman människor och företag med varandra. Tack vare sociala nätverk online såsom t.ex. 

Facebook och LinkedIn har det blivit lättare att ta kontakt med människor över hela Jorden, 

och det har blivit lättare att hitta exakt det vi söker efter hos andra människor och företag. 

Tack vare denna utveckling skapar vi människor, enligt min egen uppskattning, fler relationer 

än någonsin. Vi ingår fler avtal än någonsin. Vi samarbetar med fler än någonsin. Framför allt 

gör vi detta på fler sätt och genom fler medier än någonsin tidigare. 

 

Denna utveckling ställer krav på rättslivet. Som vi kommer att se nedan får den klassiska 

avtalsrätten svårt att tillgodose affärslivets krav på flexibilitet och öppenhet. Det blir problem 

inte bara gällande frågan vad är ett avtal?, utan även gällande frågor som vad betyder detta 

avtal? eller vad menar parterna med detta?. För att tillgodose de problem som uppstår i och 

med teknikutvecklingen som har skett de senaste årtiondena ställs det krav på att även 

avtalsrätten och andra rättsområden utvecklas. En väg att gå är enligt mig att välkomna den 

nya teknologin och de möjligheter som detta öppnar upp för människor att skapa relationer 

med varandra, både privat och professionellt. Ett sätt att välkomna dessa relationella 

strömningar är att följa med i rättsutvecklingen och att styra den åt samma håll.  

 

Jag kommer att skriva om ”Relational Theory of Contract” (på svenska ”relationell 

kontrakteori”, och hädanefter även ”RCT”) och vad den teorin innebär för den klassiska 

avtalsrättens sätt att definiera avtal, tolka avtal och hantera avtalsrelationer. Framför allt 

kommer fokus att ligga på RCT:s relationella perspektiv och hur detta enligt mig tillgodoser 

                                                 
1 Aristotle, Nikomachean Ethics, bok I, i översättning av Roger Crisp, Cambridge University Press, 2000 s 4 f. 
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utvecklingen som har skett inom teknologins och affärslivets område samt hur detta kommer 

att underlätta för domstolarna att utveckla en avtalstolkning som bättre tillgodoser parternas 

behov och som i större utsträckning än vad som kanske är fallet idag gör parternas relation 

rättvisa. 

 

För att förankra uppsatsen i det praktiska rättslivet kommer försäkringsrätten – mer specifikt 

företagsförsäkringar – att granskas i ljuset av RCT. En av de stora anledningarna till varför 

jag har valt att titta på företagsförsäkringsrättens område är att det är ett rättsområde som till 

stor del hanterar långvariga avtalsrelationer som bygger på en hög grad av lojalitet och tilltro 

mellan parterna. Rättsområdet utgör med andra ord en bra kanvas för att måla upp bilden av 

RCT som teori i allmänhet och av RCT som ett användbart redskap i det praktiska rättslivet i 

synnerhet. 

 

Mitt intresse för avtalstolkning som ämne och avtal som rättsligt och socialt fenomen väcktes 

efter att jag läste en 30 högskolepoängs fördjupningskurs i avtalstolkning under Joel 

Samuelsson. Intresset för just relationell kontraktsteori väcktes dock efter att 

avtalstolkningskursen avslutats, och jag diskuterade eventuella uppsatsämnen med en bekant. 

Eftersom relationell kontraktsteori inte är något som behandlas specifikt på juristprogrammet 

vid Uppsala Universitet, varken på grundkursen i avtalsrätt eller under den terminslånga 

fördjupningskursen i avtalstolkning, läste jag inledningsvis in mig på ämnet genom att läsa 

utvalda arbeten av teorins upphovsman, Ian R. Macneil. Den diskussion som kommer att föras 

om relationell kontraktsteori kommer att föras först och främst med utgångspunkt i Macneils 

arbeten, för att sedan nyanseras med doktrin och praxis från svensk rätt. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda vad ett avtal är för något (t.ex. skriftligt/muntligt, eller 

strikt relationellt) och om det således inte bara finns olika sätt att identifiera de 

avtalskonstituerande elementen utan olika sätt att konstituera de avtalskonstituerande 

elementen på. Syftet är även att utreda om och i så fall hur de olika skolorna tar sig i uttryck i 

det svenska rättslivet. För att utreda vilka de avtalskonstituerande elementen är kommer det 

att undersökas vilka praktiska effekter för parterna och för avtalet som de olika avtalsteorierna 
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för med sig, hur avtalstolkningsverksamheten ser ut inom den klassiska respektive den 

relationella avtalsteorin samt hur avtalet förhåller sig till den klassiska avtalsrätten. 

Tyngdpunkten kommer inledningsvis att läggas på skillnaden mellan den klassiska 

avtalsrätten/avtalsbegreppet och den relationella kontraktsteorin. Allt eftersom kommer fokus 

att övergå till RCT och dels vad RCT är för något och dels vad RCT innebär för 

avtalstolkningen, för företagsförsäkringsavtalsrätten samt för avtalsrätten.  

 

 

1.3 Metod och material 

 

I syfte att besvara ovanstående frågeställning kommer jag att använda sedvanlig juridisk 

metod för att fastställa gällande rätt samt ett kritiskt och komparativt förhållningssätt för att 

undersöka huruvida det finns alternativa och kanske bättre sätt att hantera ovanstående 

frågeställning på än vad som görs i dagsläget. Med hänsyn till att det finns knapphändigt med 

material skrivet om relationell kontraktsteori på svenska eller om hur relationell kontraktsteori 

används/hanteras i Sverige kommer mycket av materialet att vara hämtat från brittiska och 

amerikanska tidskrifter och böcker. Det material som hämtas därifrån kommer att läsas och 

behandlas i ljuset av svenska rättskällor och i Sverige gällande rättsprinciper.  

 

De delar av uppsatsen som behandlar försäkringsrätten i allmänhet och den relationella 

kontraktsteorins påverkan på försäkringsrätten i synnerhet kommer att inledas med att jag 

presenterar ett urval av de begrepp som finns på området och som jag anser vara viktiga dels 

för den generella förståelsen av ämnesområdet och dels för den fortsatta framställningen. I 

vissa fall kommer jag även att använda ett urval av Sveriges större försäkringsgivares villkor 

för s.k. kombinerad företagsförsäkring (hädanefter KOFF) som praktiska exempel. 

 

Innan KOFF-villkoren och den relationella kontraktsteorins eventuella påverkan på dessa 

undersöks kommer en kondenserad bakgrund till det klassiska och det relationella 

kontraktsbegreppet att presenteras. 
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1.4 Disposition 

 

Avsnitt 2 går igenom bakgrunden till ämnet och till uppsatsen på ett brett och stundtals 

grundligt plan för att introducera läsaren till relevanta historiska utvecklingar, relevanta 

begrepp samt de aktuella ideologier som kommer att spela en viktig roll senare under arbetet. 

Avsnitt 3 inriktar sig specifikt på att gå igenom den relationella kontraktsteorin, och 

begreppsbildningen fortsätter i viss mån tillsammans med en filosofisk utveckling av mina 

egna tankar kring vad ett avtal är för något, vad det består av och vad det innebär för parterna 

samt varför det möjligen är på det sättet. Avsnitt 4 presenterar försäkringsrätten och de 

särskilda begrepp, principer och ideologier som är aktuella för det rättsområdet med hänsyn 

till uppsatsens tidigare och senare diskussion. Avsnitt 2-4 förbereder helt enkelt läsaren 

genom att samla allt material som hittills undersökts för att sedan syntetisera och utveckla 

detta i avsnitt 5 för att se om det jag har diskuterat tidigare har någon förankring i det 

praktiska rätts- och affärslivet. Avsnitt 6 presenterar den avslutande diskussionen där jag 

redogör för mina sista tankar som har följt mig under arbetets gång och som kan tjäna som 

ytterligare föda för läsarens tankar, samt att avsnittet syftar till att binda ihop säcken och se 

om det finns någonting för svensk rätt att hämta från den relationella kontraktsteorin.  
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2 Bakgrund 

2.1 Introduktion 

 

”När vi samspråkar med en annan person räcker det inte med att ha en ordlista i handen för att 

man ska nå förståelse. Det är nödvändigt att ta hänsyn till situationen och den andres 

upplevelsevärld. Ord och syfte kan vara olika saker och därför är det meningslöst att lägga in 

en bokstavlig betydelse i vad någon sagt ordagrant. Betydelsen av ord är inte absolut.”
2
 

 

Det finns med andra ord inte någon objektiv tabell som en mottagare eller en avsändare av ett 

budskap kan använda sig av för att fastställa att avsändarens budskap uppfattas på precis 

samma sätt hos mottagaren som hos avsändaren. Det finns alltid störningskällor och brus som 

försvårar parternas kommunikation. För att kommunikationen mellan författare och läsare ska 

vara så tydlig som möjligt kommer uppsatsen inledningsvis att redogöra för den terminologi 

och det material som kommer att användas. Syftet är att försöka skapa ett så klart och tydligt 

arbete som möjligt. Eftersom det generellt är svårt att kommunicera ett budskap utan 

missförstånd och missuppfattningar, och att detta är en särskilt överhängande risk vid budskap 

som förmedlas i längre texter, kommer de viktigaste termerna att exemplifieras och redogöras 

för allt eftersom de blir aktuella för förståelsen av texten. 

 

 

2.2 Klassisk avtalsrätt och neo-klassisk ekonomisk teori 

 

Vad ett avtal är för något är ett ämne som har stötts och blötts av filosofer och 

rättsvetenskapare sedan åtminstone Aristoteles tid.
3
 Synen på avtal har utmed den mer än 

2000-åriga diskussionen som följt sen Aristoteles förändrats både till substans och som 

fenomen. Det är dock en förändring som får sägas ha gått i vågor, där olika idéer både har 

kommit och gått men även har kommit och sen i viss mån modifierats och inkorporerats i 

senare påkomna teorier etc. 

 

Aristoteles menade att avtalets grundbult var den relation som skapades i och med den 

förbindelse som avtalet utgjorde mellan två eller flera personer, och att människan i grunden 

                                                 
2 Christianson, Engelberg, Holmberg, Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 1998 s 35. 

3 Votinius, Varandra som vänner och fiender, Stockholm/Stehag, 2004 s 55 ff. 



 

6 

 

var en social varelse vars överlevnad var beroende av samlevnaden med andra människor. 

Avtalet var såsom en vänskap som tog hänsyn till den kommutativa rättvisan.
4
  

 

Sett med moderna ögon kan den kommutativa rättvisan tänkas vara en av anledningarna till 

att parterna hjälps åt inom avtalet och relationen såsom en värdemaximerande enhet som 

under relationens gång och i slutändan av avtalet delar någorlunda lika på resultatet.
5
 

Grundidén är i vart fall att parternas enskilda delar i den kollektiva förmögenhetspoolen som 

deras samarbete skapar överstiger den enskilda förmögenheten som parterna skulle förmått att 

skapa om de agerat såsom själviska individer, utan hänsyn till bl.a. ett långsiktigt samarbete.
6
 

 

Den Aristoteliska teorin mötte allvarligt motstånd först under 1600- och 1700-talen när 

Hobbes m.fl. gjorde sina inträden på den filosofiska arenan. I korthet kan deras inställning 

beskrivas såsom diametralt motsatt till den vänskapsrelation som Aristoteles menade att 

avtalet egentligen var, och Hobbes förespråkade istället en starkt individualiserad syn på 

samhället och på avtalet.  

 

Hobbes skrev bl.a. om ett s.k. samhällskontrakt där alla individer av egen fri vilja kan välja att 

sluta avtal med varandra om att underkasta sig en auktoritär envåldshärskare,
7
 och Hobbes 

menade att det skulle vara ett uttryck för den enskilda människans frihet att fatta egna beslut 

utan inblandning av staten. Framför allt var det ett viktigt uttryck och verktyg för att det 

genom denna envåldshärskare skulle erbjudas regler, skydd för liv och egendom samt 

möjligheten att definiera och med rättsliga medel genomdriva avtalade rättigheter och 

skyldigheter.
8
 I övrigt var det viktigt för Hobbes att det var just individen som själv valde om 

denne ville sluta avtalet eller inte samt på vilka villkor som detta skulle ske. Det är bl.a. ur 

denna del av Hobbes politiska filosofi som avtalsfriheten och viljeteorin hämtar sin 

inspiration,
9
 vilka är två element av avtalsrätten som tar hänsyn till samt lägger vikt vid 

                                                 
4 Den kommutativa rättvisan kan förklaras vara en rättvisa byggd på ömsesidighet och jämställdhet mellan parterna. 

5 Macneil, Exchange Revisited: Individual Utility and Social Solidarity, Ethics, 1986, Vol. 96, No. 3, s 567-593, s 578 f. 

6 Macneil, Values in Contract: Internal and External, Northwestern University Law Review, 1983-1984, vol. 78 s 340-418, s 348. 

7 Pollock, Hobbes and Locke: The Social Contract in English Political Philosophy, Journal of the Society of Comparative Legislation, New 
Series, Vol. 9, No. 1, 1908 s 109. 

8 Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism, Oxford, 1962 s 95 ff. 

9 Macneil, Values in Contract: Internal and External, Northwestern University Law Review, 1983-1984, vol. 78 s 340-418, s 390-397. 
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individens egen vilja att ingå avtal och på vilka villkor (de löften som parterna avger till 

varandra) som avtalet ingås på.
10

 

 

Teorin om att avtalet inte bara är en bärare av parternas löften, utan att parternas löften är 

avtalet, lever kvar än idag som den dominerande synen på avtal, och kallas för den klassiska 

kontraktsuppfattningen.
11

 Den klassiska kontraktsuppfattningen grundar sig dock inte endast 

på Hobbes idéer utan den grundar sig även på den neo-klassiska nationalekonomiska teorin.
12

  

 

Den neo-klassiska nationalekonomiska teorin bygger på idén om att marknaden utgörs av 

nyttomaximerande individer och vinstmaximerande företag som gör transaktioner baserade på 

100 % kunskap och vetskap om alla förhållanden och fakta som är relevanta för den aktuella 

transaktionen. De transaktioner som genomförs mellan parterna är s.k. ”diskreta 

transaktioner”, och en diskret transaktions karaktäristika definieras av Macneil som “the 

separation of a transaction from all else between the participants at the same time and before 

and after”
13

, och på följande sätt av Victor Goldberg
14

:  

 

The paradigmatic contract of neoclassical economics […] is a discrete transaction in which no 

duties exist between the parties prior to the contract formation and in which the duties of the 

parties are determined at the formation stage. Prior to their contract. Smith has no duty to Brown; 

at the time they enter their agreement, in a single joint exercise of their free choice, they 

determine their respective duties to each other for the duration of the agreement; completion of 

the promised performance terminate that party’s obligations […]. 

 

[…] [T]he elegance (and, to be sure, practical merits in many contexts) of analytical models based 

on choice has led economists to suppress the relational aspects of contracts. 

 

Det betyder med andra ord att parterna inte ska ha någon relation till varandra varken före, 

under eller efter transaktionen. Ett exempel på en diskret transaktion är när en person köper 

                                                 
10 Se Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, Göteborg, 1993 s 18 ff, prop. 1915:83 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område, s 35 och Heidbrink, Avtals uppkomst – dags att se bortom avtalslagen, SvJT 2007 s 673-708, s 678 ff. för en 
jämförelse och diskussion huruvida avtalslagen och svensk rätt tillämpar vilje-, tillits- eller förklaringsteorin. 

11 Votinius, s 28. 

12 Vars utveckling leddes av William Stanley Jevons, Carl Menger och Léon Walras m.fl. (Schabas, Alfred Marshall, W. Stanley Jevons, and 
the Mathematization of Economics, Isis, Vol. 80, No. 1, March 1989, s 1-200, s 60-73). 

13 Macneil, The New Social Contract: An Inquiry into Modern Contractual Relations, New Haven (USA): Yale University Press, 1980 s 60.  

14 Goldberg, Toward an Expanded Economic Theory of Contract, Journal of Economic Issues, 1976, Vol. 10, No. 1, s 45-61, s 45, 51. 
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aktier på börsen, eftersom att köpare och säljare inte träffas, kommunicerar med varandra 

eller förhandlar om några detaljer gällande köpet samt att köpeskillingen är en fast summa 

pengar och godset som säljs är identifierbart och möjligt att värdera. Den enda kostnaden som 

uppstår är med andra ord, enligt den neo-klassiska nationalekonomiska teorin, köpeskillingen. 

 

Det klassiska avtalsbegreppet, och den klassiska avtalsrätten, är dock inte det enda sättet att se 

på och definiera vad ett avtal är samt ställa upp regler, eller riktlinjer/ledord (för en diskussion 

om att uppställa regler för avtalstolkning, se bl.a. Grönfors
15

 och Samuelsson
16

), för hur avtal 

ska tolkas.
17

 En teori som kommer att undersökas grundligt i denna uppsats, och som även 

kommer att prägla de överväganden som görs och den syn som anläggs på avtal, är den 

relationella kontraktsteorin. Ian R. Macneil är upphovsman till den relationella 

kontraktsteorin, och teorin är en kontraktsteori som i mycket högre grad än den klassiska ser 

avtalet som en relation. Framför allt anser Macneil att de olika sorters avtal som finns går att 

sortera utmed en skala utefter hur ”relationella” de är i förhållande till varandra, och Macneil 

menar alltså att alla typer av avtal är mer eller mindre relationella. 

 

Ett nyckelord för arbetet kommer att vara relationer. Det syftar inte endast på relationer 

såsom den rättsliga relation som avtalet ställer upp mellan parterna med sin rättsligt bindande 

kraft, utan uppsatsen kommer att undersöka avtalet såsom ett normativt fenomen samt avtalet 

såsom en produkt av och en grund för sociala relationer. Vidare kommer det undersökas 

huruvida den klassiska kontraktsuppfattningen och den där utefter utformade avtalsrätten 

förmår att tillgodose de krav som affärslivet ställer på avtalet och rätten. Den klassiska 

kontraktsuppfattningen kommer att användas som referenspunkt för den relationella 

kontraktsteorin. Anledningen till att just den relationella kontraktsteorin förs fram och jämförs 

med den klassiska avtalsrätten är för att jag tror att den relationella kontraktsteorin är ett bra 

tillskott till den avtalsrättsliga doktrinen som i vissa situationer bättre speglar parternas 

avtalsrelationer, bättre tillgodoser affärslivets krav på förutsebarhet och avtalsfrihet samt 

underlättar avtalstolkarens tolkningsarbete.  

 

                                                 
15 Grönfors, Ändamål och funktion, JT Nr 3 1999/00 s 523-537, s 537. 

16 Samuelsson, Tolkningslärans gåta, Västerås, 2011 s 56 f. 

17 Jag använder mig måhända av uttrycket ”tolkning” på ett för brett och ett ganska slarvigt sätt i meningen ovan, eftersom jag dels menar 

den allmänt vedertagna användningen som i att ”fastställa ett specifikt avtals lydelse utifrån den relevanta kontexten” och dels den i 

sammanhanget kanske inte lika vedertagna användningen som i ”vad ett avtal generellt kan anses vara för något”. 
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För att öka läsbarheten och möjligheten att förstå den information som behandlas kommer, 

som nämnts ovan, arbetet att konkretiseras med hjälp av försäkringsrätten och ett urval av 

KOFF-villkor. Dessa kommer tillsammans med framför allt svensk praxis att tjäna såsom en 

bakgrund där arbetet kommer att kunna förankras i verkligheten och exemplifieras genom att 

visa hur dels avtalstolkningsfall och dels hur försäkringsavtalsfall har avgjorts i rättslivet. 

Inledningsvis kommer dock frågorna Vad är ett avtal?, Vad är (avtals)tolkning? samt Vad 

innebär relationell kontraktsteori och vad vill jag uppnå med denna? att undersökas. 

 

 

2.3 Vad är ett avtal enligt klassisk avtalsrätt? 

 

Vid en första anblick kan frågan ”Vad är ett avtal?” tyckas vara en simpel fråga. Ett avtal är 

helt enkelt pappret som överenskommelsen har skrivits på. Eller det som muntligen 

överenskommits mellan två eller flera parter. Eller, för att tro HD i NJA 1957 s 69, det som 

säljaren och köparen muntligen kommer överens om, baserat på köparens anbud som denne 

inte vet omfattningen eller innebörden av då köparen tar över en annan förhandlingsparts 

anbud. Eller ett elektroniskt avtal som inte existerar i pappersformat och där det inte har 

förekommit några förhandlingar mellan parterna. Eller, för att tro HD i NJA 1992 s 243, blott 

en relation utan den ena partens avsikt att ingå avtal eller ens insikt om att det förelåg en 

avtalskonstituerande relation.  

 

Vi bör med hänsyn till de olika fallen – som endast är ett urval av möjligheter och av praxis – 

som har presenterats kunna sluta oss till att det inte på ett enkelt sätt går att sammanfatta vad 

ett avtal är för något.
18

 

 

För att röra oss vidare i frågan och sprida lite ljus över dess omfattning kan dels det rättsliga 

begreppet avtal (som ju ryms inom samlingsnamnet ”rättshandling”) granskas, och dels kan 

förfarandet för hur ett avtal uppkommer, och vad det ska bestå av för att betecknas som ett 

avtal, undersökas. 

                                                 
18 För att göra en utsvävning i Descartes anda kan det möjligen vara så att antalet varianter av avtal är oändligt men att våra sinnens förmåga 

att föreställa sig antalet varianter av avtal är ändligt, och att vi därmed endast med vårt medvetande och inte våra sinnen kan – på riktigt – 

uppfatta vad ett avtal är för något. Vi gör oss själva därför en otjänst när vi försöker fantisera om de olika varianter som finns av avtal och vi 
gör oss likaledes en otjänst när vi litar på våra sinnen – hur ser ett avtal ut?, hur känns det?, hur låter det? etc. – och vi bör istället vända oss 

inåt och tänka och mentalt rannsaka oss själva för att på riktigt kunna fastställa vad ett avtal är för något. (Descartes, Meditations on First 

Philosophy: With Selections from the Objections and Replies, translated by John Cottingham, Cambridge University Press, 1996 s 20 f.). 
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Inledningsvis kan avtalslagen 1 § granskas, och där stadgas det att ett avtal uppkommer 

genom - och således bör utgöras av -
19

utbyte av anbud och accept.
20

  

Obligationsrättskommittén (som gjorde de utredningar som ligger till grund för avtalslagen) 

uttalade att ”[b]egreppet rättshandling […] [innefattar] alla viljeförklaringar, vilka hava till 

syfte att grundlägga, förändra eller upphäva ett rättsförhållande”,
21

 och att ”man både i dagligt 

tal och i juridiskt språkbruk betecknar avtalet såsom det rättsfaktum, varigenom de 

ömsesidiga förpliktelserna uppkomma”
22

. 

 

Frågan om vad ett avtal är för något kan inte formuleras såsom Vad för något? (till exempel 

ett ting eller en sak) utan måste snarare formuleras såsom Vad måste göras? (olika 

handlingar), som sedan tolkas i ljuset av Hur? dessa saker och handlingar skapades och 

genomfördes. Med andra ord kan den som ska definiera vad ett avtal är för något inte stirra 

sig blind på de fysiskt förnimbara tingen, såsom papper med skrivna ord, utan denne måste 

även ta hänsyn till alla omständigheter som omgärdat uppkomsten av dessa ting. Avtalet är 

således mer än det faktiska och kännbara materialet, som parterna själva kanske skulle peka 

på som ”deras avtal”, och bör ses som en helhet där avtalet kan anses vara hela den process 

som givit upphov till det skriftliga eller muntliga materialet som parternas rättsförhållande 

vilar på. 

 

Frågan vad ett avtal är för något har av doktrin bl.a. besvarats med att det är ett medel för att 

binda två eller flera parter till varandra, med rättsverkningar som även kan sträcka sig till att 

omfatta tredje man;
23

 att avtalet är ett rättsfaktum med rättsverkningen att situationen efter 

avtalsbundenhet ska bedömas enligt avtalsrättsliga regler;
24

 samt att det även har uttalats att 

avtalets kanske främsta syfte är att ge uttryck åt, och binda parterna vid, deras 

                                                 
19 Jfr. dock Heidbrink, Avtals uppkomst – dags att se bortom avtalslagen, SvJT 2007 s 673-708, s 673. 

20 Detta är dock en modell för avtalsslut som doktrin har kritiserat för att inte beskriva hela verkligheten (se till exempel Grönfors, Dotevall, 
Avtalslagen, En kommentar, 4 uppl., 2010 s 49 och Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, Göteborg, 1993 kap. 2)., och som även 

kompletterats med andra modeller (se Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, 1961 s 11). 

21 Obligationsrättskommitténs Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 1915 s 7. 

22 Obligationsrättskommitténs Förslag till lag om avtal etc., 1914 s 37 och Almén, Eklund, Lagen om avtal, 9 uppl., 1968 s 8. 

23 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap 1961, s 9 ff. 

24 Grönfors, Dotevall s 50. 
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viljeförklaringar såsom något som ”i imperativisk form uttrycker en fantasiföreställning 

angående inträdande rättigheter och skyldigheter”
25

.  

 

För att gå ytterligare på djupet och försöka utreda vad ett avtal är enligt gällande svensk rätt 

kommer domstolens avtalstolkningsverksamhet att utredas. Anledningen till detta är att vad 

domstolen tittar efter i sin tolkningsverksamhet även avslöjar vad domstolen anser att ett avtal 

är, och vilka delar som är viktiga för att ett avtal ska gälla enligt svensk rätt. 

 

 

2.4 Vad är tolkning? 

2.4.1 Vad tittar avtalstolkaren efter när denne tolkar ett avtal? 

 

Inledningsvis ska frågan vad tolkning är för något undersökas, för att vi sedan ska gå vidare 

och undersöka vad avtalstolkning är och hur det går till när domstolen tolkar avtal. Fritt tolkat 

kan tolkning, enligt mig, beskrivas som den process där observatören filtrerar den information 

som bjuds genom ett eller flera intryck. I denna filtreringsprocess identifierar, sorterar och 

prioriterar observatören den information som denne fått genom intrycket, och sammanställer 

därmed en mängd information som för den specifika tolkningsprocessen ger upphov till 

möjligheten att dra en eller flera slutsatser. De slutsatser som dras från den sammanställda 

informationen kan påverkas av hur grunden för intrycket (till exempel avtalet) skapades och 

även de omständigheter som omgärdar intrycket, samt av syftet med både intrycket (avtalet) 

och den aktuella tolkningsverksamheten. 

 

Praxis låter oss – i bl.a. NJA 1999 s 35 och 2001 s 750 –
26

 veta att de tolkningsdata som ställs 

till förfogande vid avtalstolkning bland annat är ordalydelsen, avtalets syfte,
27

 avtalets och 

kundkretsens art, parts- och branschpraxis, traditioner i fråga om formulering, anslutning till 

lagens uttryckssätt, gängse praxis och även vad som sakligt sett är att anse som en förnuftig 

                                                 
25 Hägerström, Begreppet viljeförklaring på privaträttens område, Theoria, 1935 Vol. 1, s 32-57, s 38, genom Karlgren, Avtalsrättsliga 

spörsmål, 2 uppl., 1954 s 184. 

26 I sammanhanget skulle man kunna fråga sig hur allmängiltig praxis är i allmänhet och hur allmängiltiga just dessa två rättsfall är i 

synnerhet. Jag nöjer mig dock med att konstatera att dessa två rättsfall med hänsyn till deras avfattning sannolikt är allmängiltiga. Det som 

kanske är än mer intressant i denna diskussion är dock att domstolen säger att de ska göra en sak, men det slutar sedan med att de istället gör 
något annat. Med hänsyn till uppsatsens ämne och avgränsning passar sig dock denna, om än mycket intressanta, diskussion tyvärr inte här 

eftersom jag inte har det utrymme som krävs för att göra en grundlig utredning och analys av frågan. 

27 Se Lehrberg, Förutsättningsläran, Uppsala, 1989 s 135 angående avtalets övergripande syfte såsom eventuellt avtalsinnehåll. Se även bl.a. 
NJA 2002 s 378 där syftet med en enskild klausul ges stor vikt vid tolkningen. Domstolen gör genomgående en ordalydelsetolkning av det 

aktuella avtalet och klausulen och når en slutsats, som sedan helt frångås i domskälets sista stycke med hänsyn till att domstolen ansåg att 

syftet med den aktuella klausulen gick förlorat om ordalydelsen skulle följas i den situationen som låg för handen. 
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och rimlig tolkning.
28

 Det har även framhållits att ”samstämmighet mellan parternas viljor 

skall vara avgörande för tolkningen”;
29

 och detta uttalande borde kunna ses som ett rättesnöre 

för avtalstolkaren, så att denne inte uppenbart avviker från den eventuella partsavsikt som 

förelåg vid avtalsslutet.
30

 Det kan förenklat uttryckas som att tolkningen ska göras i syfte att 

konstruera en gemensam partsavsikt - såsom den framstod vid avtalsslutet - utifrån de 

omständigheter som är synbara i efterhand, samt utifrån parternas gemensamma horisont och 

utan att man gör våld på texten.
31

 

 

Kort och gott utgörs avtalet enligt klassisk avtalsrätt, i vid bemärkelse, av – och vad 

avtalstolkaren ska ta hänsyn till vid sin tolkning är således – ordalydelsen, den gemensamma 

partsviljan
32

 samt alla omständigheter som förekommit runt om och i anslutning till 

avtalsslutet.  

 

 

                                                 
28 Se till exempel NJA 1999 s 35 och NJA 2001 s 750.  

29 Vahlén, Avtal och tolkning, 1961 s 249. 

30 Se Lehrberg, Förutsättningsläran, Uppsala, 1989 s 135 angående avtalets övergripande syfte såsom eventuellt avtalsinnehåll, ifall det inte 

går att fastställa en gemensam partsvilja för det aktuella villkoret, men om det av avtalets helhet går att sluta sig till att parterna hade en 

gemensam avsikt för hur villkoren skulle tolkas et cetera. 

31 Samuelsson., Tolkningslärans gåta, Västerås, 2011 s 189 ff. 

32  Ståndpunkten att den gemensamma partsviljan ska anses vara bland de viktigare av de tolkningsdata som finns tillgängliga för 

avtalstolkaren kan tyckas underligt och paradoxalt. Om det förelegat en gemensam partsavsikt angående avtalet och dess betydelse för 
parterna och deras förpliktelser till varandra inom ramen för deras relation, hur uppstår det i så fall en tvist rörande avtalets innebörd? Det 

som menas med att den gemensamma partsavsikten är ett viktigt tolkningsdatum är antagligen att det kan föreligga en gemensam partsavsikt 

rörande vissa delar av avtalet, som de tvistiga delarna av avtalet sedan kan tolkas i ljuset av. Parterna kan exempelvis ha överenskommit att 
A ska köpa äpplen åt B. A och B har därför den gemensamma partsavsikten att B ger A pengar för de äpplen som A köper åt B. Detta är, 

enligt mig, dock inte situationen om det föreligger en tvist rörande avtalets innebörd. Då finns det inte någon gemensam partsavsikt, eftersom 

det i så fall inte skulle uppkommit någon tvist då parterna skulle varit överens antingen om hur den exakta klausulens innebörd ska tolkas 
eller i vart fall hur den ska tolkas med hänsyn till parternas gemensamma avsikt rörande avtalet som helhet. I fallet där A ska köpa äpplen åt 

B kan situationen t.ex. vara den att parterna visserligen har överenskommit och även har den gemensamma partsavsikten att A ska köpa 

äpplen. Men detaljerna kring sort, färg, fasthet, mognadsgrad och storlek har däremot inte diskuterats. Därmed kan det uppstå en tvist 
rörande avtalets innebörd i den aktuella situationen. Det föreligger inte någon tvekan om att både A och B är överens om att A ska köpa just 

äpplen. Men det bör inte heller föreligga någon tvekan om att det inte finns någon gemensam partsavsikt gällande vilka äpplen som ska 

köpas, och när det gäller den frågan kan A och B mycket väl ha diametralt motsatta inställningar till vilka äpplen som är godast. 

Om parterna inte förmår att lösa tvisten på egen hand bör det således inte heller anses föreligga någon gemensam partsavsikt eftersom att det 

uppenbarligen föreligger tvistigheter och att dessa, oavsett storlek eller omfång, därför gör det praktiskt irrelevant att tala om en gemensam 

partsavsikt. Det kanske har en teoretisk betydelse om den som ska tolka avtalet kan tolka en klausul analogivis med hänsyn till vad parterna 
har kommit överens om gäller för en annan klausul, men att göra en analogitolkning av hur en annan klausul tolkas eller vilken avsikten var 

med en annan klausul bör inte kunna benämnas såsom att den gemensamma partsavsikten utgör ett viktigt tolkningsdatum i den aktuella 

tolkningsoperationen. 
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2.4.2 Vad är avtalstolkning?  

 

I doktrin har det uttalats att avtalstolkning är den verksamhet där ”man [ska] fastställa vilka 

rättsverkningar som följer av avtal och andra rättshandlingar”
33 , 34

; att tolkning är ett 

förfarande som ”grundas på material som är specifikt för den föreliggande avtalssituationen 

…”;
35

 att ”rättshandlingstolkningen ytterst [syftar] blott till att göra den konkreta handlingen 

ifråga rättvisa”
36

; att ”[a]vgörandet skall ske inom de ramar och på de villkor som sätts av de 

individuella omständigheterna i fallet”
37

; och att tolkning är det ”förfarande, varigenom man 

fastställer den betydelse i varje särskilt fall av en rättshandling eller ett avtal, som skall läggas 

till grund för fastställandet av rättshandlingens eller avtalets rättsverkningar [författarens 

avkursivering]”
38

.  Norris J. uttalade i det brittiska rättsfallet JHP Ltd v BBC Worldwide Ltd
39

 

att 

 

“the process of construction is the ascertainment of the meaning which the document would convey to a 

reasonable person having all background knowledge which would reasonably have been available to the 

parties in the situation in which they were at the time of the contract”.
40

 

 

När är ett avtal tolkas ska hänsyn tas till de tolkningsdata som ligger för handen i det aktuella 

fallet. För att upprepa mig, ska hänsyn tas till ordalydelsen, den gemensamma partsviljan – 

om den är av värde med hänsyn till diskussionen i not 32 ovan – samt de omständigheter som 

förekommit runt om och i anslutning till avtalsslutet. Syftet är att fastställa den lydelse som en 

”reasonable person” som har tillgång till all bakgrundsfakta som rimligen kan förutsättas ha 

varit tillgänglig för parterna vid avtalsslutet skulle ha uppfattat. 

2.5 Vad innebär relationell kontraktsteori? 

 

                                                 
33 Lehrberg, Avtalstolkning, 5 uppl., Uppsala, 2009 s 13. 

34 Vahlén, Bidrag till avtalstolkningens systematik, JFT 1964 s 380-398. 

35 Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt II, 6 uppl., Lund, 2010 s 17. 

36 Samuelsson, Tolkningslärans gåta, Västerås, 2011 s 166. 

37 Samuelsson, Tolkningslärans gåta, Västerås, 2011 s 168. 

38 Vahlén, Avtal och tolkning, 1961 s 193. 

39 [2008] EWHC 757 (Ch). 

40 Det bör kanske noteras i sammanhanget att brittisk och svensk rätt skiljer sig åt på många sätt, och att detta även gör sig gällande de olika 
rättsområdenas användning av institutet bonus pater familias, eller som Norris säger i citat, ”a reasonable person”. Det är inte säkert att en 

svensk domstol skulle tillmäta en eventuell ”reasonable person’s” handlingar lika stor vikt som en brittisk domstol, även om det kan 

argumenteras för att domstolens uttalande ska agera handlingsdirigerande till den grad att domstolen genom sitt domslut uttrycker sin åsikt 
om hur parterna egentligen borde ha handlat. I och med att domstolen försöker ställa rimliga krav på parternas handlande bör domstolens 

avgöranden därmed kunna göra anspråk på att utgå från vad parterna rimligen borde ha gjort, eller med andra ord vad en ”reasonable person” 

hade gjort. 
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Som nämnts ovan är Ian R. Macneil upphovsman till den relationella kontraktsteori som 

behandlas i denna uppsats. Han påbörjade sitt arbete med den relationella kontraktsteorin 

under 1960-talet och publicerade sitt första amerikanska arbete om relationell kontraktsteori i 

och med publiceringen av Cases and Materials on Contracts: Exchange Transactions and 

Relationships
41

. Hans arbeten har dock inte tagits emot med storm, och det finns enligt min 

vetskap inte något land som uttryckligen eller genomgående tillämpar relationell 

kontraktsteori. Macneil uttalar själv att han är besviken över det ljumna mottagandet.
42

  

 

Frågan jag ställer mig i detta avsnitt är dock vad relationell kontraktsteori är för något. Sättet 

att tänka på och systematisera avtalet på är inte något som jag tror är främmande för varken 

jurister eller allmänheten. Det som kanske kan uppfattas som främmande, åtminstone för 

juristen, är det faktum att parternas relation tillmäts så stor betydelse. Det beror dels på att 

relationen utgör en stor del av bedömningen
43

 och dels att relationen kan påverka 

bedömningen till den grad att avtalets ordalydelse modifieras
44

 eller under vissa 

omständigheter kanske till och med frångås. Men utan att ytterligare gå in på det material och 

de författare som senare kommer att undersökas närmare kan uppgiften att utreda vad 

relationell kontraktsteori är för något inledas genom att språkligt analysera termen. 

 

Direktöversatt betyder Relational Contract Theory ”relationell kontraktsteori”, vilket inte 

säger oss mer på svenska än vad det gör på engelska. Om Relational Contract Theory istället 

bryts ned i några av sina beståndsdelar, ”relational” och ”contract”, får vi följande definitioner 

från Merriam-Webster: 

 

  

                                                 
41 Macneil, Cases and Materials on Contracts: Exchange Transactions and Relationships, New York, 1971. 

42 Macneil, Reflections on Relational Contract, Journal of Institutional and Theoretical Economics, vol. 141, 1985 s 541-546, s 541. 

43 I större utsträckning än den betydelse som domstolen tillmätte parternas handlande som följde efter avtalsslutet I NJA 1970 s 478, där det 

kanske snarare handlade om att parternas handlande tillmättes bevisverkan för avtalets faktiska lydelse som den framstod för parterna vid 

tiden för avtalsslutet. RCT ser dock inte parternas handlande – relationen – endast som bevisfakta, utan i vissa situationer även som 
rättsfakta. Parternas handlande och relationen som byggs av parternas framväxande sedvana blir alltså ett rättsfakta för vad avtalet har 

inneburit för parterna och således hur deras relation ska tolkas. 

44 Se t.ex. NJA 2001 s 309. 
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”Relational” 

1. characterized or constituted by relations, 

 

”Relations” 

1. an aspect or quality (as resemblance) that connects two or more things or parts as being or 

belonging or working together or as being of the same kind, och 

2. the state of being mutually or reciprocally interested. 

 

”Contract” 

1. a binding agreement between two or more persons or parties; especially : one legally enforceable. 

 

Vi får således veta att ”relational” syftar till något slags band eller koppling som bygger på 

relationer. ”Relations” låter oss vidare veta att relationer är något – en aspekt eller ett attribut 

– som på ett eller annat sätt sammanbinder två eller flera ting/personer, och att relationer även 

kan karaktäriseras av en ömsesidighet. ”Contract” definieras som en bindande 

överenskommelse mellan två eller flera personer/parter.  

 

Med andra ord bör vi, utan att vara allt för fantasilösa, kunna sluta oss till att relationell 

kontraktsteori behandlar avtal såsom ett fenomen som förutom att ställa upp en egen normativ 

sfär (avtalets villkor) samt förhålla sig till en rättslig sfär – och det kanske är dess viktigaste 

syfte i många situationer – även ställer upp en social sfär för parterna (relationen). 

 

Utan att dyka djupare ner i min förmåga att fritt översätta termer på ett begripligt sätt kan det 

mer handfast utvecklas som så att relationell kontraktsteori menar att avtalet skapar sociala 

relationer mellan parterna, och att parterna är präglade av en ömsesidig vilja att – såsom en 

enda vinstmaximerande enhet – förverkliga syftet med avtalet. Eller, för att ytterligare belysa 

hur Macneil menar att relationen och atmosfären mellan parterna i ett relationellt avtal kontra 

parterna i ett diskret avtal skiljer sig åt, kan frågan definieras med Macneils egna ord:
 45

 

 

An individual utility maximiser may be perfectly well aware of the fact that the deal he makes 

creates exchange-surplus, but his sole concern about that utility is to grab as much of it for 

himself as he can. He will feel nothing but regret at whatever amount is snared by the other party 

and nothing but happiness that the other failed to secure more of it. That is not, however, the case 

in relational exchange […]. Relational exchange […] creates circumstances where the long-run 

                                                 
45 Macneil, Exchange Revisited: Individual Utility and Social Solidarity, Ethics, 1986, Vol. 96, No. 3, s 567-593, s 578 f. 



 

16 

 

individual economic (material) interests of each party conflict with any short run desires to 

maximise individual utility respecting the goods in any particular exchange; the more relational 

the exchange, the more artificial becomes the idea of maximisation. The capacity of an exchange 

to produce exchange-surplus […] constitutes a pool of wealth which can be shared as well as 

grabbed, shared not to make a gift but out of deep economic self- interest […]. Over time, 

exchanges made with […] long-run motivations produce norms to which the participants expect 

to adhere and to which they expect adherence from other parties. 

 

Parterna kommer således, enligt Macneil, att agera såsom en enda värdemaximerande enhet 

för att genom långsiktig planering skapa en förmögenhetspool som kan delas parterna 

emellan. Förmögenhetspoolen skapas och delas dock som ett uttryck av parternas egna, 

egoistiska skäl för att ingå avtalet (att maximera sin egen vinst) och inte för att parterna ska 

agera som ”riktiga” vänner och således känna ett behov av att t.ex. ge gåvor till varandra (se 

Campbells
46

 samling av Macneils arbeten för Macneils syn på och beskrivning av hur sociala 

relationer och reciprokt utbyte (”reciprocal exchange”) samt solidaritet uppkommer mellan 

individer i samhället. Ämnet behandlas även under avsnitt 4.1.1 nedan). 

 

 

2.6 Vad vill jag uppnå med att använda den relationella kontraktsteorin? 

2.6.1 Tillbakablick: fram till slutet av 1900-talet 

 

Den klassiska avtalsrätten, och därmed det klassiska avtalsbegreppet, har undersökts 

tillsammans med den relationella kontraktsteorin. Det bör gå att urskilja principiella skillnader 

mellan de båda perspektiven redan nu, men det har inte sagts något om hur det svenska 

rättslivet hanterar dessa teorier i praktiken. Nedan kommer en kortare genomgång av hur 

domstolen förhåller sig till den klassiska avtalsrätten och till den relationella kontraktsteorin i 

syfte att försöka konkretisera materialet som hittills har presenterats. 

 

Det kan ifrågasättas huruvida domstolens avtalstolkningsverksamhet fortfarande präglas av 

1900-talets rättspositivism och dess empiriska dogm som föreskriver att endast det som kan 

uppfattas med något av människans fem sinnen är på riktigt. De rättspositivistiska inslagen 

som har präglat domstolens tolkningsverksamhet under stora delar av 1900-talet osynliggör 

                                                 
46 Campbell, The Relational Theory of Contract, London, 2001 s 89-125. 
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till viss del människan och dennes tankar och idéer till förmån för sådana uttryck som är 

mätbara i efterhand. En av anledningarna som har framförts till förmån för den 

tolkningsmodellen är just detta; att det inte är möjligt att på något sätt registrera, lagra eller på 

annat sätt läsa av en persons tankar vid en given tidpunkt (eller någon tidpunkt alls!). Därmed 

påstås det vara en omöjlig uppgift att skapa ett tolkningsunderlag av något annat material än 

det som fysiskt manifesteras i den objektiva världen, i form av bl.a. avtalsutkast, avtalsvillkor, 

korrespondens och uttalanden mellan parterna (i den mån det är möjligt att bevisa att den ägt 

rum och vad som har kommunicerats). 

 

Att den tolkningsmodellen stödjer sig på ett argument som i grunden får anses bygga på 

rättssäkerhet och förutsebarhet kan tyckas vara underligt. Med den tolkningsmetod som har 

använts under stora delar av 1900-talet, och som grundar sig på den svenska rätten som den 

uttrycks i avtalslagen
47

 och i den doktrin som särskilt behandlar avtalstolkningen, dras 

tolkningen undan från verkligheten till förmån för en konstruerad verklighet som domstolen 

menar att parterna har uttryckt i sitt avtal (oavsett vad parterna de facto har menat). 

Domstolen säger med sitt domslut med andra ord att ”parterna har menat detta”.
48

 Parter som 

lämnar över sin tvist till domstol kan således få ett domslut som ger det aktuella avtalet en 

lydelse som ingen av parterna ens tänkt på vid avtalsslutet.
49

 Att den rättspositivistiska 

mentaliteten gör gällande att endast det som kan mätas får läggas till grund för tolkningen är 

inte förvånande, och visst kan det låta som en rimlig grundförutsättning för hur en rättssäker 

tolkning som är sann och ärlig mot texten ska göras.  

 

En fråga som man kan vilja ställa sig är hur domstolen annars, utan ett konkret och mätbart 

underlag, ska kunna göra sitt arbete? Ett viktigt första steg för att svara på den frågan är att 

undersöka om kravet på att tolkningsunderlaget ska vara mätbart i efterhand ter sig som 

naturligt och rimligt pga. att vi själva är stöpta i den rättspositivistiska formen, eller för att det 

verkligen är naturligt och rimligt? Visserligen ska vikt läggas vid partspraxis när ett avtal 

tolkas, men den partspraxis som används i domstolens tolkningsarbete ger mer uttryck för hur 

                                                 
47 Se Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 18 ff för en kritisk granskning av avtalslagens, enligt Grönfors påstådda, omfamning av 

tillitsteorin. 

48 Samuelsson, Tolkningslärans gåta, Västerås, 2011 s 190. 

49 Rättegångsbalken 17:3 hindrar visserligen att domstolen konstruerar en tolkning av avtalet som ingen av parterna ens har anfört inför 

domstolen. Men paragrafen tar inte någon hänsyn till huruvida parterna uttryckte sin yrkade ståndpunkt vid avtalsslutet eller inte. Det som är 
kritiskt för rättegångsbalken 17:3 är att någon av parterna har yrkat på det avgörande som domstolen levererar, sen om det är fråga om en 

efterhandskonstruktion eller inte är paragrafen egalt. Det som i viss mån hindrar efterhandskonstruktioner är t.ex. de bestämmelser som finns 

i avtalslagen 6 § 2 st. och 32 § 1 st., som leder till att vem som har sagt och vem som har uppfattat vad vid avtalsslutet blir en bevisfråga. 
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parterna tidigare har skrivit avtal eller handlat med varandra samt hur avtalet är skrivet, och 

har i mindre utsträckning handlat om hur parterna har betett sig under den avtalsrelation vars 

avtal nu är föremål för tolkning.
50

  

 

Domstolen tar alltså hänsyn till omständigheter som ligger i anslutning till avtalsdokumentet; 

till parternas inledande löften till varandra. Den tar även hänsyn till avtalsrelationen såsom 

den har utvecklats sig under avtalets fortskridande, även om detta sker i mindre utsträckning 

och ofta i form av att parternas agerande tillskrivs bevisverkan för vad de menade vid 

avtalsslutet. I grund och botten ska dock tolkningen göras för att fastställa den gemensamma 

partsavsikten såsom den framstod vid avtalsslutet. 

 

Ett sätt för mig att förstå den tolkningsmodell som förespråkades under stora delen av 1900-

talet (och till viss del fortfarande av t.ex. Samuelsson)
51

 är att se det som att 

tolkningsmodellen delar upp ett avtal i tre tidsperioder; perioden före avtalsslutet 

(förhandlingar samt avgivande av anbud och eventuella orena accepter etc.), avtalsslutet som 

en ögonblicksbild för tidpunkten då parterna signerar avtalet (accept) samt tiden efter 

avtalsslutet (relationen). När avtalet ska tolkas enligt denna tolkningsmodell studeras 

ögonblicksbilden från avtalsslutet, och den information som finns tillgänglig från den 

ögonblicksbilden placeras sedan i den relevanta kontexten som är informationen från tiden 

före avtalsslutet. Med andra ord ska tolkningen, enligt den klassiska tolkningsmodellen som 

bygger på den klassiska avtalsrätten, grunda sig på det material som fanns tillgängligt vid 

denna ögonblicksbild som avtalsslutet utgör och tolkningen ska ske i ljuset av den relevanta 

kontexten; med andra ord i ljuset av tiden före avtalsslutet. 

 

Tolkningsmodellen följer således avtalslagen 1 § och dess formella avtalsbildningsmekanism. 

Sanningen är dock att det är vanligt att avtal inte följer denna strikta 

avtalsbindningsmekanism idag (se t.ex. successiva avtalsslut, digitala avtal där avtalsslut 

uppstår när kunden klickar på ”JA” samt avtal på infrastruktur-området
52

).
53

 Nedan kommer 

domstolens arbete, som det har sett ut slutet av 1900-talet, att undersökas. 

                                                 
50 Två exempel på detta är NJA 1970 s 478 och AD 2007 Nr 86 där parternas praxis använts som bevisfakta. 

51 Se bl.a. Samuelsson, Tolkningslärans gåta, Västerås, 2011 passim. 

52 Heidbrink, J., Järnvägsnätets kontraktsrättsliga konsekvenser, JT Nr 1 2012/13, s 56 ff. 

53 Heidbrink, Avtals uppkomst – dags att se bortom avtalslagen, SvJT 2007 s 673-708, s 673 ff. 
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2.6.2 Relationella strömningar i praxis 

 

Stämmer den bild som har presenterats ovan, och som presenterades av doktrin fram till 1970-

talet? Under de senaste 30 åren har mängden doktrin som producerats och som exklusivt 

behandlat avtalstolkning minskat drastiskt, och det beror inte på att doktrin har nått ett 

slutgiltigt och uttömmande svar på hur avtalstolkningen ska genomföras. Domstolens arbete 

med att tolka avtal och att utveckla sin avtalstolkningsteknik har dock självklart, trots 

områdets stagnerade debatt, fortsatt sin utveckling, och kommer att fortsätta oavsett om det 

finns en livlig debatt i doktrin eller inte. Att tolka avtal är, precis som att tolka lag, en 

grundläggande del av domstolens arbete och det är även en viktig grund för avtalsfriheten och 

parters vilja att ingå avtal med varandra; de måste kunna lita på att domstolen finns tillhands 

för att lösa en eventuell avtalstvist.  

 

Trots att det inte finns någon doktrin som ägnar sig åt att försöka systematisera domstolens 

avtalstolkningsarbete och för att ådagalägga de tvivelaktiga överväganden som domstolen har 

påståtts försöka gömma bakom krångliga termer,
 54

 har domstolens arbete som sagt levt 

vidare. Domstolens arbete har utvecklats självständigt från doktrinen och från den stela och 

formella avtalsbindningsmekanism och tolkningsmodell som följer ur avtalslagen. I allt större 

utsträckning kan överväganden som går i stil med den relationella kontraktsteorin skönjas i de 

domar som produceras, och allt oftare använder sig domstolen av relationella resonemang att 

bygga sin tes och stödja sitt domslut på. 

 

Vid sidan av den formella och strikta modellen för avtalsbindning och avtalstolkning som 

avtalslagen ger uttryck för har domstolen i flera fall lagt större vikt vid parternas relation än 

vid de formella kraven på avtalsbundenhet. I t.ex. NJA 1992 s 243 ansåg domstolen att 

avtalsbundenhet förelåg mellan parterna, trots att bundenheten uppkommit formlöst. Fallet 

handlar om en revisor som blev formlöst bunden och skadeståndsskyldig för att ha varit 

försumlig i sin roll som personlig rådgivare åt ägaren till företaget. Bakgrunden till fallet var 

att revisorn varit bolagets revisor och rådgivare under 20 års tid, och att företagets aktier 

skulle säljas av dess ägare efter att den ursprunglige ägaren (nuvarande ägarens make) avlidit 

ett par år tidigare. 

 

                                                 
54 Se t.ex. Schmidt, Typfall, partsavsikt och partsculpa, SvJT 1959 s 497-520, s 509 och Vahlén, Avtal och tolkning, Stockholm, 1967 s 187. 
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Vad som är utmärkande i fallet är att revisorn stod i ett uppdragsförhållande med företaget 

(befäst i skriftligt avtal) när detta leddes av den ursprunglige ägaren. När den ursprunglige 

ägaren avlidit tog dennes maka över företaget och en tid innan försäljningen av företagets 

aktier sa revisorn upp sitt uppdragsförhållande med bolaget. Pga. makans och revisorns 

bekantskap och att makan bad om hjälp i vissa frågor som revisorn bistod henne i ansåg 

domstolen att deras relation var avtalskonstituerande. Domstolen ansåg att revisorn måste ha 

förstått att makan uppfattade honom som sin personlige rådgivare (trots att det under hela 

deras relation aldrig hade funnits ett sådant förhållande, då han ju tidigare endast varit 

rådgivare åt bolaget som då drevs av hennes man) och att han, för att undslippa bundenhet, 

skulle ha varit tvungen att klargöra för henne att han inte ansåg sig vara hennes personlige 

rådgivare och således inte ansåg sig vara bunden av någon form av avtalsförhållande. 

 

I NJA 1992 s 243 blir således parterna bundna inte pga. att de har uppfyllt de formella kraven 

som ställs på avtalsbundenhet i avtalslagen 1 §, utan pga. deras relation till varandra. En 

aspekt av fallet som skulle kunna föras fram mot ståndpunkten att det var deras relation som 

sådan som ansågs vara avtalskonstituerande är att revisorn, genom att uppträda på det sätt han 

gjorde, i makans ögon avgav en viljeförklaring, i enlighet med avtalslagen 32 § 1 st., som gick 

ut på att han skulle bli hennes personlige rådgivare. Domstolen ansåg i så fall parternas 

relation ha varit sådan att makan inte bort inse att revisorn inte ville bli hennes personlige 

rådgivare, med mindre än att han tog henne ur den villfarelsen genom att underrätta henne om 

sin ståndpunkt. För att inte bli bunden av hennes uppfattning var han således tvungen att 

berätta det för henne. 

 

Det bör dock ses som tämligen långsökt att tillskriva parternas tidigare relation till varandra 

och revisorns uppträdande (vara behjälplig i vissa frågor etc.) såsom en enligt avtalslagen 32 

§ 1 st. formell viljeförklaring från revisorns sida. Det kanske inte bara är långsökt, utan även 

onödigt formalistiskt och fyrkantigt att följa Schmidts
55

 ord och med skohorn och hårt slit 

tvinga in ett beteende eller en av domstolen gjord bedömning i ett regelverk som inte är 

anpassat för verkligheten.
56

 Som vi kommer att se nedan finns det fler exempel än NJA 1992 

                                                 
55 Se t.ex. Schmidt, Typfall, partsavsikt och partsculpa, SvJT 1959 s 497-520, s 509 angående diskussionen att se sanningen bakom HD:s 
avgöranden och resonemang för att domstolen inte ska kunna avdöma fall på felaktiga grunder etc. 

56 Frågan är dock vad som bör göras istället för att tvinga in parternas beteende inom ramen för avtalslagens avtalsbindningsmekanism? 

Avtalslagens bestämmelser skulle kunna kompletteras med RCT och de definitioner av avtal som används där, på samma sätt som att 
gravitationsteorin och kvantmekaniken kompletterar varandra när det gäller att beskriva partiklars och kroppars växelverkan. Problemet är 

bara att Macneil själv säger att teorin är rent deskriptiv och att den således inte ska ha några normerande inslag som bestämmer vad ett avtal 

är för något, utan endast deskriptiva inslag som beskriver vad ett avtal är för något. Se avsnitt 3.1 för en utförligare diskussion rörande RCT:s 
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s 243 där domstolens resonemang präglas av relationella överväganden och argument som 

ytterst kan anses syfta till att uppfylla syftet med den aktuella relationen såsom den framstod 

åtminstone för den mest skyddsvärda parten. 

 

I AD 2007 Nr 86 lägger domstolen större vikt vid parternas relation än vid deras skriftliga 

avtal. Fallet handlar om ett företag som fått en ny företagsledning. Vid övertagandet av 

företaget slöt den nya företagsledningen nya anställningsavtal med de anställda, och frågan i 

målet gäller dels hur en i det nya anställningsavtalet införd integrationsklausul ska tolkas och, 

dels, frågan om vilken vikt som ska tillmätas parternas relation kontra deras skriftliga avtal. 

Domstolen kommer fram till att parternas relation ska gå före innehållet i deras avtal, trots att 

det skriftliga avtalet reglerar den aktuella frågan. Anledningen är att arbetstagaren tidigare har 

tillåtits att frångå det skriftliga avtalet i sitt agerande (vilket dessutom ligger i linje med hur 

han tidigare agerade under den förra företagsledningen). Eftersom ledningen tillåtit dessa 

handlingar och inte ingripit vid tidigare tillfälle anser inte domstolen att det skriftliga avtalet 

kan tillmätas den betydelse som företagsledningen i det nu aktuella fallet gör gällande. 

 

Med andra ord står det att finna vissa strömningar inom praxis som pekar på att domstolen 

anlägger ett alltmer relationellt perspektiv på de fall som ligger till bedömning och ett alltmer 

relationellt anslag i författandet av sina domar.  

 

 

2.6.3 Vad vill jag då uppnå genom att använda den relationella kontraktsteorin? 

 

Den relationella kontraktsteorin erbjuder, till skillnad från den klassiska avtalsrätten, större 

möjligheter att grunda ett avtal på och tolka avtalet i ljuset av parternas relation. Med andra 

ord förskjuts tolkningstidpunkten från avtalsslutet till att även omfatta den tid som parternas 

relation har varat. Det innebär således att det som ska tolkas vid avtalstolkning fortfarande är 

en avgränsad mängd information som utgörs av den ram som parternas avtal och ursprungliga 

överenskommelse konstituerar, men istället för att avgränsningen sker genom stillbilden som 

hämtas från avtalsslutet och som sedan tolkas med hänsyn till den relevanta kontexten (de 

omständigheter som uppkommit i anslutning till avtalsslutet) sker avgränsningen genom att 

                                                                                                                                                         

normativa kontra deskriptiva kvaliteter samt avsnitt 6 för en utförligare diskussion rörande olika teoriers plats och funktion inom samma 

system. 
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hänsyn ska tas till allt material som är hänförligt till parternas aktuella relation. Syftet med att 

göra en avgränsning av det material som avtalstolkaren får ta hänsyn till vid sin tolkning är att 

tolkningen ska bli så sann och trogen avtalet som möjligt. Med den relationella 

kontraktsteorin utvidgas avtalet således från att avse texten och avtalsförhandlingarna samt 

avtalsslutet till att även omfatta den relation som parterna sedan har skapat genom avtalet 

(eller, om man så vill, den relation som har skapat avtalet). 

 

Personligen tror jag att detta kommer att erbjuda domstolen större möjligheter till en rättvis 

avtalstolkning, och framför allt kommer domstolen att kunna undvika att säga till parterna att 

”ni har menat detta” utan att parterna vid avtalsslutet eller under relationen funderat över den 

tolkning som domstolen påstår att deras avtal leder till. Det skulle förhoppningsvis göra 

domstolens arbete lättare även ur det avseendet att denne i större mån ska kunna undvika 

parternas eventuella efterhandskonstruktioner av hur avtalsslutet och dess omständigheter såg 

ut. Den relationella kontraktsteorin tillåter även parterna att upprätta avtal och avtalsrelationer 

som passar deras behov bättre eftersom teorin har en ledigare inställning än den klassiska 

avtalsrätten till vad som är ett avtal och vad som således ska falla in under det avtals- och 

obligationsrättsliga regelverket.
57

 

 

Genom att ta hänsyn till relationen när ett avtal ska tolkas, och, istället för att bara tolka 

avtalsdokumentet och tiden före avtalsslutet, tolka hela avtalsrelationen, får domstolen större 

möjligheter att tolka avtalet i ljuset av hur det verkar som att parterna själva har tolkat avtalet. 

Genom att ta hänsyn till hur de har agerat med hänsyn till avtalet ges information om hur 

parterna själva har uppfattat att avtalet förpliktigar dessa i förhållande till varandra. 

 

Att domstolen ändrar den relevanta kontextens omfattning och således utökar denna till att 

även omfatta parternas relation kräver att detta är ett mål som domstolen vill uppnå med sin 

avtalstolkning. Det kanske är beaktansvärt att försöka göra en tolkning som är så sann och 

ärlig mot texten och avtalsrelationen som det är möjligt, men är det relevant för 

tolkningsverksamheten och är det ens rationellt att uppställa ett sådant mål? Är utökandet av 

den relevanta kontextens omfattning svaret, eller i vart fall ett steg på väg mot svaret, på 

frågan huruvida en utökning av den relevanta kontexten är av vikt för tolkningsverksamheten? 

                                                 
57 Med andra ord öppnas diskussionen om olika teoriers plats på olika ställen inom samma system upp igen. Diskussionen förs kortfattat i not 

56, men den utvecklas ytterligare under avsnitt 6. 
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En fråga att ställa sig i sammanhanget är i så fall varför man tolkar avtal; är det 1., för att ge 

rättvisa åt parterna (antagligen åt den ena parten eftersom de tvistar om innehållet och båda 

parter därför antagligen inte kommer att få hela sin vilja igenom), eller, 2., tolkas avtal för att 

ge rättvisa åt avtalet? Samuelsson har uttalat att avtalstolkaren ska göra avtalet rättvisa genom 

att vara sann mot texten,
58

 men det förutsätter enligt mig en tro på att författaren till avtalet 

har tänkt på allt och dessutom lyckats förmedla exakt det parterna velat och menat med sin 

relation i avtalet.
59

 Om så är fallet kan dock en tolkning som är sann och rättvis mot texten 

även sägas vara sann och rättvis mot parterna och deras relation (förutsatt att de har lyckats 

skriva ett avtal som förmedlar deras inställning i frågan). Faktum är dock att människor gör 

misstag samt att avtal aldrig är perfekta och tillgodoser alla tänkbara och otänkbara situationer 

som framtiden kan bjuda på. 

 

Mitt förslag är istället ett tredje alternativ; ett slags Avtalstolkning 2.0: jag menar att 

avtalstolkningen, med RCT i åtanke, kanske snarare ska sikta på att göra avtalsrelationen 

rättvisa och således ta hänsyn både till eventuella avtalsdokument samt till hela relationen 

som den sett ut före, under och efter avtalsslutet. Det är genom att tolka avtalsrelationen, och 

alltså ta hänsyn till alla de delar som enligt RCT utgör avtalet, som en sann och ärlig tolkning 

kan göras. En tolkning ska alltså vara sann och ärlig mot parterna, deras relation och den 

aktuella tvisten som de har bett domstolen om hjälp med att lösa. Jag tror personligen att detta 

tillvägagångssätt till och med kan tillgodose parternas viljor och behov till den grad att deras 

avtalsrelation inte nödvändigtvis måste ta slut med domstolens avgörande, utan att de snarare 

kan ha fått den hjälp de behöver för att gå vidare i sin relation och utveckla den ytterligare.
60

  

 

  

                                                 
58 Samuelsson, Tolkningslärans gåta, Västerås, 2011 s 166. 

59 Annars riskerar tolkaren att säga till parterna att ”ni har menat detta”, men i verkligheten stämmer tolkningsresultatet inte överens med 
parternas faktiska inställning till relationen och avtalet. Därmed har tolkaren inte sagt något av värde för parterna, utan endast påtvingat dessa 

ett avtal med ett nytt innehåll. 

60 Avtalstolkning 2.0 kanske därmed uppfyller samma roll och syfte som en annan sorts men mer privat relationstolkning: parterapi. 
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3. Kontraktuell relationsteori  

3.1 Normativ eller deskriptiv? 

3.1.1 Normativ och deskriptiv 

 

Att en teori är normativ innebär att teorin uppställer normer (regler) som inte bara används 

som referenser vid avgörandet av vad som är rätt eller fel, utan att teorin skapar rätt och fel 

genom de normer som ställs upp (såtillvida det inte sker en kodifiering av tidigare gällande 

praxis eller sedvana).  

 

För att ge ett teoretiskt exempel är avtalslagen – i en teoretisk värld där alla beslut är binära 

och således endast kan bestå av ja/nej-svar – normativ i den bemärkelsen att den har skapat ett 

regelverk för när och hur ett avtal ska anses uppkomma. Avtalslagen skapar därmed en 

möjlighet att upprätta avtal såsom vi känner begreppet avtal enligt avtalslagen, och enligt det 

binära betraktelsesätt som existerar i denna teoretiska värld existerar ett avtal endast om det 

uppfyller alla de normer som avtalslagen ställer upp, och det existerar inte alls om vissa men 

inte alla eller om inga normer är uppfyllda. Detta teoretiska exempel passar dock väl överens 

med avtalslagens avtalsbindningsmekanism (anbud-accept-modellen). Den klassiska 

avtalsrätten skulle därmed kunna ses som ett förverkligande av detta binära och relationslösa 

perspektiv som har försökt anläggas på avtalsrätten och verkligheten. 

 

Det skapar med andra ord en bild av verkligheten som är fiktiv och som i det enskilda fallet 

därför kanske inte stämmer överens med den bild av relationen och avtalet som parterna 

själva hade.
61

 

 

Att en teori är deskriptiv innebär istället att teorin beskriver vad något är för något utan att 

beskrivningen eller teorin på något sätt påverkar den ursprungliga arten av det som beskrivs. 

En deskriptiv teori ställer med andra ord upp vissa kriterier som en beskrivning sker utifrån, 

och dessa kriterier, eller referenser om man så vill, utgår från eventuell lagstiftning eller 

praxis (rättsliga normer) eller sedvana (sociala normer). En deskriptiv teori kan således 

användas för att praktiskt exemplifiera de utfall som en normativ teori kan ge upphov till. 

 

                                                 
61 Se diskussionen ovan på sida 12-13 samt 21-22 för en utförligare diskussion gällande just detta fenomen. 
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För att undersöka huruvida ett specifikt dokument är ett avtal används således de normer som 

finns, men en deskriptiv teori kan användas för att ge en generell beskrivning av vad ett avtal 

– som rättslig konstruktion och institution – är för något både i det enskilda och i allmänna 

fallet. En deskriptiv teori ställer med andra ord upp en beskrivning av vad ett avtal är för 

något med hjälp av de normativa referenser som finns tillgängliga. Det är inte endast lagen 

som används, utan även praxis och den sedvana som finns i samhället och den sedvana som 

existerar uteslutande mellan parterna kan användas som referenser för vad ett avtal är för 

något och vilka komponenter som det består av. 

 

 

3.1.3 Relationell kontraktsteori – normativ eller deskriptiv? 

 

Macneil skriver att syftet med sitt arbete med RCT inte har varit att utarbeta en normativ teori 

om avtal,
62

 utan att syftet har varit att beskriva parternas beteende och hur avtalet passar in i 

detta system. Kraftigt förenklat bör Macneils arbete alltså kunna sägas handla om när 

människors beteende gentemot varandra kan beskrivas som och karaktäriseras i termer av 

avtal, och således bedömas enligt avtalsrättsliga regler. Elementet partsvilja har inte 

utelämnats, utan meningen är att parterna ska vilja ingå avtal med varandra och två parter ska 

således inte kunna bli bundna till varandra utan att någon av parterna har menat eller velat 

detta.
63

 Att parterna inte kan bli bundna till ett avtal utan att någon av parterna har velat detta 

följer av de processrättsliga begränsningar som finns i RB 17:3 där det stadgas att ”[d]om må 

ej givas över annat eller mera, än vad part i behörig ordning yrkat”. Det innebär med andra 

ord att om ingen av parterna har yrkat på det specifika utfallet kan domstolen inte heller avge 

en dom med det innehållet. 

 

Är RCT verkligen en deskriptiv teori (en beskrivning) av vad ett avtal är för något, såsom 

Macneil själv påstår, eller är det en normativ teori (en uppsättning regler) som reglerar 

bedömningen av vad ett avtal är för något samt vilka rättsföljder detta ska få för parterna? 

 

                                                 
62 Macneil, Relational Contract Theory: Challenges and Queries, Northwestern University Law Review, Vol. 94, No. 3, 1999-2000, s 877 ff. 

63 Se t.ex. NJA 1992 s 243, som även refererats ovan på s 20, där det dock förelåg speciella omständigheter som gjorde att den personliga 

relationen trumfade formella avtalsbindningsmekanismer och således band A till ett påstått avtal trots att A inte trodde sig ha ingått någon 
form av avtal med B. Det som gjorde att A blev bunden i det fallet är att relationen var av sådan art att A måste insett att B uppfattade det 

som att de hade ingått ett avtalsförhållande med varandra. För att inte bli bunden var A således tvungen att meddela sin B om att A inte ansåg 

sig vara bunden av någon avtalsrelation. 
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Jag har själv sett RCT som en form av tratt, som sorterar ut de rättsfakta som inte är att se 

som komponenter av ett avtal från de rättsfakta som följer lagens definition av vad ett avtal är 

för något. Då används teorin för att definiera vad ett avtal är för något, för att således kunna 

skicka vidare dessa rättsfakta till den korrekta rättsregeln (som inte stipuleras till sitt innehåll 

av den relationella kontraktsteorin. Vilken rättsregel som ska användas i det enskilda fallet 

kan dock möjligen anvisas av teorin) för bedömning. 

 

RCT samarbetar således med rätten för att ge det eventuella avtalet dess korrekta rättsföljd. 

Det innebär i så fall att RCT använder de formella normerna (lag och praxis) som referenser 

för vad ett avtal är för något, och att RCT kan användas för att dra slutsatser huruvida det 

föreligger ett avtal eller inte, även om det inte ordagrant stämmer överens med lagen men som 

ger samma resultat eller uppfyller samma syfte. Anledningen till att nya slutsatser kan dras 

med hjälp av RCT är att teorin, utöver lag och praxis, även använder parternas avtalsrelation 

som en referens för vilken relation och vilka eventuella dokument som ska bedömas enligt 

avtalsrättsliga regler.  

 

Domstolens tolkningsverksamhet rör sig med andra ord, enligt de relationella strömningar 

som går att skönja i praxis, allt längre från den klassiska avtalsrätten och dess binära och 

känslokalla sätt att behandla avtal och relationer på. Domstolen säger inte längre i samma 

utsträckning till parterna att deras viljor och känslor är de viljor och känslor såsom de i 

efterhand ser ut att ha varit utifrån vissa på förhand bestämda omständigheter. Domstolen går 

istället i allt större utsträckning på parternas viljor och känslor såsom parterna själva har 

uppfattat dem vid tiden för avtalsslutet samt under avtalsrelationen. 

 

Med andra ord är RCT en deskriptiv teori när den använder rättsliga normer för att definiera 

vad ett avtal är för något och så länge som teorin definierar vad ett avtal är för något utifrån 

lag och praxis. Det är dock även en normativ teori när den tillför nya element till den 

traditionella bedömningen genom att införa sociala normer i form av parternas relation och 

samhällets sedvana. Att Macneil hävdar att RCT är en rent deskriptiv teori härrör antagligen 

från det faktum att den till stor del grundar sig på sociologisk forskning och att det är en 

ledstjärna inom sociologin att objektivt beskriva verkligheten och de fakta som finns 

tillgängliga. 
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När jag i min behandling av RCT och vid skrivandet av det här avsnittet har grävt i teorin och 

i betydelsen av normativ/deskriptiv har jag dock insett att det generellt inom juridiken inte går 

att ställa upp en ”rent” deskriptiv teori. Vid någon punkt kommer deskriptionen – 

beskrivningen – att börja skapa eftersom att den som använder beskrivningen t.ex. kommer att 

jämföra ett påstått avtal med RCT:s definition. Om avtalet stämmer överens med RCT:s 

definition är det ett avtal, och stämmer det inte överens med RCT:s definition är det inte ett 

avtal. Beskrivningen blir därför normerande, och att påstå att något är rent beskrivande blir 

därför att kasta in mottagaren av detta påstående i ett cirkelresonemang. Om RCT beskriver 

ett avtal enligt vissa mallar blir dessa mallar normerande, eftersom att ett dokument eller en 

relation som inte passar in i dessa mallar inte heller är ett avtal. De normerande inslagen 

kryper sig med andra ord in i teorin desto djupare man gräver, och det är framför allt när RCT 

tillför relationen till lagen och till praxis såsom avtalskonstituerande element som RCT börjar 

skapa och således blir allt mer normativ. Dess implicit normativa sida gör det med andra ord 

svårt – eller rentav omöjligt – att påstå att RCT är en rent deskriptiv teori som endast objektivt 

återger fakta utan att först värdera dessa fakta. 

 

 

3.2 Avtal: relationer eller förpliktelser? 

3.2.1 Relationer och förpliktelser 

 

Oavsett om en relation är professionell (avtalsbundna parter) eller privat (vänner) bygger 

relationer på vissa nyckelelement, som mer eller mindre utgör något slags ”band” som binder 

parterna till varandra.
64

 Dessa nyckelelement är bl.a. ett inneboende behov hos människor att 

känna samhörighet med andra människor och att det uppkommer olika förpliktelser mellan 

parterna som antingen stipuleras av ett avtal eller av parternas sedvänja. Genom dessa 

förpliktelser skapas en förväntning på ett visst beteende mellan parterna som bestäms dels av 

förpliktelsens art och de roller som parterna därmed intar och dels av parternas tidigare 

relation. Förpliktelser kan vara både uttalade och underförstådda; men en förpliktelse – om 

den följer de sociala normer som är relevanta i den aktuella situationen – skapar och fördjupar 

alltid parternas solidaritet till varandra pga. känslan av samhörighet som uppstår.
65

 

                                                 
64 Se Campbell, Ian Macneil and the Relational Theory of Contract, CDAMS Discussion Paper, 04/1E, 2004 s 9-14 för Macneils uppräkning 
av enligt honom grundläggande element för en framgångsrik avtalsrelation. 

65 Healy, Trade and sociability: Balance Reciprocity as Generosity in the New Guinea Highlands, American Ethnologist, Vol. 11, No, 1, 

1984 s 43. 
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3.2.2 ”Banden” mellan parter 

3.2.2.2 Vad består känslan av att känna sig bunden av? 

 

Parter kan antingen bli bundna till varandra genom de förpliktelser som uppkommer genom 

att rättsliga normer stipulerar att deras relation och därmed eventuella tillhörande dokument 

ska etiketteras såsom ett avtal och således bedömas enligt avtalsrättsliga regler. Parter kan 

även känna sig bundna till varandra pga. deras relation och pga. den solidaritet som växt fram 

genom parternas relationen eftersom det därmed ”skapas” förpliktelser för parterna. 

 

Det kan med framgång hävdas att alla val och beslut i grund och botten är själviska och 

endast fattas med hänsyn till den egna personen. Det är antagligen också sant, eftersom det 

kan argumenteras för att även de mest osjälviska handlingar som att ge bort pengar eller att 

offra eller i vart fall riskera att offra liv och lem för en främling i grund och botten kan 

tillskrivas en vilja att man vill känna sig och ses på av andra som en god och bra människa. 

Dock måste det medges att det finns en klar skillnad mellan den klassiska avtalsrättens 

perspektiv (att parterna vill göra maximal vinst, men avstår från att uppnå detta genom brott 

pga. risk för sanktioner) och den relationella kontraktsteorins perspektiv (att parterna av egna 

ekonomiska motiv väljer att samarbeta för att kunna maximera den egna vinsten till följd av 

ett effektivt och framgångsrikt samarbete) och deras olika vägar att nå sitt mål.
66

 I båda fallen 

föreligger dock samma själviska motiv att maximera den egna vinsten. 

 

Trots att jag först hävdar att det klassiska avtalet i grund och botten drivs av motivationen att 

maximera sin vinst genom brott och att det relationella avtalets drivs av motivationen att 

maximera sin vinst genom ett framgångsrikt samarbete; och att båda teorierna således drivs av 

motivationen att motivera den egna vinsten, finns det skillnader hur målet uppnås. Skillnaden 

finns dock en eller flera nivåer högre upp bland människans drivkrafter.  

 

En grundläggande drivkraft som får anses genomsyra alla våra val och handlingar är viljan till 

överlevnad och fortplantning. Okänt antal nivåer senare kan viljan att maximera den egna 

                                                 
66 En passus i sammanhanget om de olika teoriernas ”människor” är att jag pratar om samma människa och om samma människas natur. 

Enligt min vetskap pratar inte någon av teorierna om att det finns flera olika sorters människor och ”människo-naturer”. Enligt mig handlar 
det snarare om att de olika teorierna eftersträvar olika omständigheter och förhållanden inom vilka det sker transaktioner. Den neo-klassiska 

nationalekonomiska teorin, och därmed den klassiska avtalsrätten, menar att en transaktion ska vara så diskret som möjligt och därför ska ske 

mellan två parter som innan, under och efter transaktionen är totala främlingar för varandra. Till vår natur är vi människor allt som oftast 
avigt eller till och med fientligt inställda till främlingar, eftersom vi inte vet om vi kan lita på dessa eller inte. RCT menar istället att en 

transaktion ska ske mellan två parter som har en relation till varandra och således känner sig bundna till varandra pga. den relationen. Till vår 

natur är vi människor allt som oftast artigt och oftast även vänligt inställda till människor vi känner och litar på. 
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vinsten anses komma, som ett led i att säkra sin och sin avkommas överlevnad. Ytterligare 

okänt antal nivåer senare kommer vi till sättet för hur individen säkrar sin och sin avkommas 

överlevnad genom att maximera sin egen vinst, och det är i detta stadie som vi kommer till 

den klassiska respektive den relationella avtalsteorin. 

 

Den klassiska avtalsrätten kan exemplifieras med följande situation: om parterna inte har 

någon närmare relation till varandra, där det inte har utvecklats några särskilda 

handlingsnormer som parterna följer och förväntar sig att den andre ska följa etc., är det 

troligast att parterna känner sig bundna till varandra pga. olika former av formella 

förpliktelser (strikt stipulerade i det skriftliga avtalsdokumentet). Med andra ord uppstår ett 

utifrån kommande tvång för parterna när avtalsrättsliga och andra rättsregler ska tillämpas på 

situationen, och detta tvång skapar sedan en känsla av bundenhet till att uppfylla dessa 

förpliktelser och även till att avhålla sig från brott mot sin motpart. Förpliktelserna måste 

dock inte vara formellt nedskrivna i ett enligt rättsordningen accepterat avtal, utan det kan lika 

gärna vara förpliktelser genom löften eller som endast existerar underförstått mellan parterna. 

 

Att uppfylla förpliktelsen kan i detta fall handla lika mycket om att göra motparten glad som i 

den nedan beskrivna situationen, men anledningen till att A vill uppfylla sin förpliktelse mot 

B och göra B glad är att A annars riskerar att lida ekonomisk (vite och böter), professionell 

(rykte samt framtida relationer och transaktioner som kan gå förlorade) och personlig 

(anseende och relationen till motparten) skada. Det ligger således en självisk motivation 

bakom A:s val att uppfylla sin förpliktelse mot B. 

 

RCT kan exemplifieras på följande sätt: om parterna har en närmare relation till varandra och 

de känner en samhörighet med varandra är det troligt att känslan av bundenhet istället präglas 

av en solidaritet mellan parterna, och att de av genuin välvilja vill hjälpa sin motpart att 

lyckas med det som förpliktelsen syftar till att uppnå. Parterna är i detta fall generösa pga. en 

annan pliktkänsla än i fallet där det inte råder någon närmare relation mellan parterna, 

eftersom de i det aktuella fallet är generösa av omtanke för varandra och för en vilja att 

maximera den eventuella delade förmögenhetspoolen som byggs upp inom relationen. 

Parterna känner antagligen en större rädsla för att lida personlig (anseende hos motparten 

vilket i sin tur påverkar deras framtida relation till varandra) skada än annars. Motivationen är 

i förevarande fall med andra ord relationen. 
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Båda sätten att se på ett avtal och att se på den relation som uppstår mellan parterna ger 

således upphov till en bundenhet mellan parterna. Den underliggande orsaken till 

bundenheten blir den själviska motivationen att maximera sin egen vinst, och för att göra det 

på ett effektivt sätt krävs det av individen att denne håller sig inom de rättsliga, kontraktuella 

och sociala normer som är tillämpliga på den aktuella situationen. Båda perspektiven drivs 

således av samma motiv; att maximera den egna vinsten. Men vägarna till att uppfylla 

motivationen och nå målet är olika. 

 

 

3.2.2.3 Varför känsla av bundenhet? 

 

Utan att göra anspråk på att grunda mina resonemang på socialantropologisk forskning bör 

jag kunna sluta mig till att en av anledningarna till människans sociala natur och sökande efter 

tillhörighet, samhörighet och gemenskap till grupper och andra människor beror på våra 

instinkter. Ursprungligen lönade det sig att skapa nära relationer till andra individer, eftersom 

det i första hand möjliggjorde gruppens och därmed individernas samt individernas 

avkommas överlevnad. Som ett led i utvecklingen av de grupper som skapades när individer 

anslöt sig till varandra och sedermera utvecklade relationer till varandra var bl.a. en djupare 

specialisering bland de enskilda individerna som sedan kunde utbjuda sin expertis till andra 

som hade en annan expertis genom ett utbyte av tjänster och varor. Därmed skapas en starkare 

relation till de individer som befinner sig utanför den mindre grupp av individer som tack vare 

t.ex. blodsband redan har en stark relation till varandra. Det bör bero på att individerna gör sig 

beroende av varandra och att det därför uppkommer dels en bundenhet till varandra eftersom 

det skapas ett beroende av varandras tjänster och varor samt att det dels uppkommer ett starkt 

förtroende för alla inblandande. Förtroende gäller inte bara beteendet i nutid utan även 

medlemmarnas framtida beteenden. Det är viktigt för gruppen att de med tiden fastlagda 

handlingsnormerna följs av gruppens medlemmar eftersom det därmed skapas bättre 

förutsättningar för gruppens och för de enskilda medlemmarnas överlevnad.  
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3.3 Är avtal således relationer eller förpliktelser? 

 

Jag har valt att se förpliktelserna som de ”band” som binder parterna till varandra, men att 

förpliktelserna allenast inte räcker för att statuera ett avtal. Det krävs minst två parter (A och 

B), som uttrycker överensstämmande viljor om att bli förpliktigade till varandra (parternas 

löften – förpliktelser – till varandra). I dessa förpliktelser finns, utöver avtalets egna normer 

(villkoren) de rättsliga normerna (lag) samt de sociala normerna (moraliskt rätt och fel, 

lojalitet etc.) som samhället påtvingar avtalet samt de sociala normer som parterna själva 

påtvingar avtalet. Samhället skapar vissa sociala normer som parterna bör följa av den 

anledningen att de är en del av samhället, och således behöver anpassa sig till de sociala 

normer som existerar genom samhället och dess medborgare. Parterna skapar också vissa 

sociala normer genom att de under tidens gång kommer att upprepa ett handlingssätt som 

sedan kommer att utgöra deras sociala normer inter partes. Allt detta utgör relationen och, 

enligt mig, även avtalet i dess rätta (och visserligen vida) bemärkelse. Uppritat skulle det 

kunna se ut som följer: 
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Enligt mig är alltså hela bilden (alla tre nivåer av normer och allt som omgärdar parterna och 

deras avtal) relationen, men det är även först när man tar hänsyn till relationen som man får 

hela bilden av vad avtalet innebär för och hur det påverkar parterna. 

 

Med andra ord är avtalet inte endast en samling löften (förpliktelser), utan avtalet är, enligt 

mig, hela relationen; som inom sig rymmer avtalets villkor (vilka oftast inrymmer parternas 

förpliktelser), lag och rättspraxis samt sociala normer. Jag menar att en fullständig och rättvis 

bild av avtalet kan utmönstras först om hänsyn tas till hela relationen, och inte endast till det 

dokument som påstås konstituera relationen. För en sak som klart framträder efter att ha 

skrivit och tolkat avtal samt läst praxis på området är att en relation, eller ens någon form av 

verklighet, kan dokumenteras i skrift på ett för läsaren klart och tydligt sätt. 

 

En anledning till varför det inte lämpar sig att skriva ned en fullständig redogörelse för 

verkligheten är dels att dokumentet skulle bli oläsligt långt och dels att alla ord är vaga till sin 

natur; ”[n]är vi säger: ’varje ord i språket betecknar något’, så gäller först och främst att 

därmed ingenting är sagt, om vi inte noggrant förklarar vilken distinktion vi har i tankarna”.
67

 

Det är därför önskvärt att författaren till ett avtalsdokument eftersträvar rimlig klarhet och 

tydlighet, för att på så sätt undvika fruktlösa försök att uppnå 100 % klarhet samt undvika 

risken för att förvilla läsaren med alla detaljer.
68

 

 

Med andra ord är skriftligt material alltid föremål för tolkning. En fråga som dock är värd att 

ställa är huruvida det är ordens vaghet, eller om det är den detaljrikedom som krävs för att gå 

på djupet med beskrivningen av varje enskild detalj och komponent som den stora bilden är 

uppbyggd av, som riskerar att förfela syftet och förstöra möjligheten att nå målet med 

tolkningen? Om avtalsförfattaren s.a.s. borrar ned huvudet och med stor nit definierar varje 

detalj riskerar en framtida avtalstolkare att ”inte se skogen för alla träd”
69

 eftersom att skogen 

tappar karaktären av att vara en skog om varje träd, gren, löv, barr, kotte, grässtrå, skalbagge 

och daggdroppe ska beskrivas i detalj. Då får skogen istället karaktären av just dessa 

komponenter, som om de vore fristående från varandra, och helheten av att det faktiskt är en 

                                                 
67 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, översatt av Anders Wedberg, 2 uppl., Stockholm, 1992, 3 tr., 2012 § 14. 

68 Att försöka sig på att uppnå 100 % klarhet bör, enligt mig, leda till att man som författare hamnar i en av två följande kategorier: 1. Du 

hamnar i en oändlighetsregress, eller 2. Du börjar att göra antaganden om läsarens förkunskap och förståelse för det som skrivs, vilket 
innebär att du som bäst kan komma oändligt nära 100 % klarhet och tydlighet men aldrig nå hela vägen fram. 

69  Eller, som Mick Tålbot säger i Nile City 105,6 i avsnitt 3, “den som gapar efter galen fågel ser inte skogen för alla ben”. 

http://www.youtube.com/watch?v=_hM_mWG2Cbc (sedd den 18/7-2013 kl. 20:19). 
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skog som beskrivs försvinner i detaljerna. Det gör därmed även att en eventuell avtalstolkare 

riskerar att gå in i avtalet för att tolka detta och sedan kommer ut på andra sidan av sin 

tolkningsoperation men befinner sig på en helt annan plats än tänkt.  

 

Förutom att riskera att tappa bort det slutgiltiga målet kan avtalstolkaren även förledas av den 

information som ska tolkas, om ett skriftligt avtal t.ex. ägnar ett mycket långt avsnitt åt en av 

säljarens förpliktelser, eftersom avtalstolkaren i så fall kan få intrycket av att det långa och 

detaljerade avsnittet är av mycket stor betydelse för avtalet och dess helhet. I själva verket 

behöver så inte vara fallet, men utan slutmålet i sikte är det svårt att få en översiktlig och 

korrekt bild av materialet. 

 

Ovanstående angående svårigheten för avtalstolkare gäller såklart även för parterna själva och 

även för eventuella tredje män som har anledning att ta del av och möjligen även omfattas av 

avtalet. Det underlättar med andra ord för alla parter (”parter” här använt i vid mening som 

således innefattar alla individer och företag som kan tänkas komma i kontakt med och beröras 

av avtalet) om avtalet istället söker uppnå en rimlig klarhet och tydliget. För det är först då 

som avtalet blir klart och tydligt på riktigt, även när det används i praktiska sammanhang. 

 

Därmed bör tolkningen åtminstone bli rättvisare om tolkaren tar hänsyn dels till dokumentet 

som konstituerar relationen mellan parterna (avtalet) och dels till hur parterna faktiskt har 

efterlevt avtalet och dess villkor. Då får tolkaren möjlighet att göra en tolkning som inte bara 

är rättvis mot avtalsdokumentets ordalydelse utan som även är rättvis mot parternas 

avtalsrelation.
70

 Det är självklart viktigt att även i dessa sammanhang vara vaksam mot att 

förlita sig på parternas egna utsagor om hur de har uppfattat situationen. Domstolen bör därför 

se upp med farorna som detta medför – t.ex. att parterna konstruerar ”verkligheten som de 

uppfattade den” i efterhand för att få ett domslut som passar dem bättre – genom att istället 

för att endast ta hänsyn till parternas utsagor ta hänsyn till hur parterna faktiskt har betett sig 

och handlar efter avtalet under relationens gång. En bedömning av sådana omständigheter bör 

minska risken för att parterna skapar en egen och mer fördelaktig verklighet under 

rättegången och att det istället är deras faktiska viljor och inställningar såsom de såg ut under 

relationen som bedöms av domstolen.  

                                                 
70 Se s 24 ovan för en något utförligare redogörelse för vilket avtalstolkningens syfte, enligt mig, är enligt RCT. 
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4 Försäkringsrätten 

4.1 Bygger de försäkringsrättsliga momenten på tilltro eller misstro? 

4.1.1 Social solidaritet och reciprocitet 

 

Jag kommer inledningsvis att gå igenom de nyckeltermer som kommer att användas i detta 

och följande avsnitt. Med hänsyn till termernas ibland specifika och mångfacetterade 

betydelse för diskussionen kommer termerna att förklaras och exemplifieras i längre 

textavsnitt än vad som möjligen är sedvanligt för avsnitt om begreppsdefinitioner. Syftet är 

dock att du som läsare bättre ska förstå vad jag menar när jag använder mig av vissa begrepp, 

och för att jag bättre ska kunna förmedla de skillnader som finns mellan den klassiska 

avtalsrätten och RCT när det kommer till frågor om relationer och avtalstolkning. 

 

Macneil, som arbetade in ett tämligen sociologiskt perspektiv i den relationella 

kontraktsteorin – både som förklaring till varför avtal är relationella och som underliggande 

förklaring till varför människor är relationella – fäste stor vikt vid hur transaktioner 

(”exchange”) utvecklar (”enhances”) social solidaritet mellan parterna.
71

  

 

I sammanhanget används solidaritet inte i samma bemärkelse som i t.ex. Handelsbalken 10:11 

där två eller flera borgensmän kan bli solidariskt betalningsskyldiga när de ”svare … [för en 

skuld såsom] en för alla och alla för en”. Solidaritet används istället såsom en beteckning för 

den tillit och lojalitet som uppkommer mellan två individer till följd av att deras relation 

utvecklas genom utbyten mellan parterna.  

 

Macneil resonerar i termer av att en part visar tillit till motparten genom att visa vilja att 

riskera sitt kapital (låt det vara pengar eller gods) i utbyte mot motpartens kapital. Genom att 

visa tillit menar Macneil att man får tillit tillbaks, och att det i sin tur befäster parternas 

relation och skapar den sociala solidaritet som sedan kommer att ge parterna ett incitament att 

inte lura sin motpart. Det kan förklaras som att ”… no pattern of exchange merely enhances 

individual utility respecting the goods being exchanged, and all patterns of exchange accepted 

by all parties enhance social solidarity”.
72

 För på samma gång som människan är självisk till 

                                                 
71 Macneil, Exchange Revisited: Individual Utility and Social Solidarity, Ethics, 1986, Vol. 96, No. 3, s 567-593, s 567 f. 

72 Healy, Trade and sociability: Balance Reciprocity as Generosity in the New Guinea Highlands, American Ethnologist, 1984, Vol. 11, No, 

1 s 42-60, s 43. 
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sin natur och ser till sina egna intressen först är människan även en social varelse som lever, 

och först blir en komplett och hel människa, genom andra människor. Vi är egoistiska 

samtidigt som vi är generösa. Denna dualitet ger upphov till en spänning i varje transaktion 

(”exchange tension”), som på något sätt måste lösas för att människan ska bli nöjd och 

tillfredställd.
73

 

 

Macneil presenterar solidaritet och reciprocitet som en lösning på det dilemma som 

människans natur utgör. Om person A är generös, och alltså vill dela med sig av det den har i 

sin ägo (låt oss säga, trä) vill A med största sannolikhet få något i utbyte av att dela med sig 

av sitt trä (om träet inte utgör en gåva, vilket i sig också skapar solidaritet)
74

. Den generösa 

sidan (viljan att dela med sig av trä; solidaritet) står således i konträr motsats med den 

själviska sidan (viljan att antingen behålla allt trä för sig själv eller i vart fall få något annat i 

utbyte; reciprocitet). 

 

Solidaritet kan uppkomma mellan parter genom tre identifierade former av utbyten: 

generaliserat utbyte genom gåvor (”generalized reciprocity”), icke-specialiserat utbyte som 

ger upphov till ett lågt transaktionsöverskott/vinst (”nonspecialized reciprocity”) och 

specialiserat utbyte som ger upphov till ett högt transaktionsöverskott/vinst (”specialized 

exchange”).  

 

Utbytet (reciprociteten) ger således upphov till solidaritet i alla tre fallen, men i olika grad och 

beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Att ge en gåva till en annan person ger 

upphov till den högsta mängden solidaritet till följd av ett enskilt utbyte, och att göra ett icke-

specialiserat utbyte ger upphov till den lägsta mängden solidaritet till följd av ett enskilt 

utbyte. Det beror på att solidaritet handlar om tillit, och inte så mycket om personligt gillande 

av den andra personen (såsom i t.ex. vänskapsrelationer). Om den andra personen visar att 

denne gör en uppoffring (ger en gåva) eller är mycket kunnig (transaktionen ger upphov till 

stor vinst för båda parter) byggs en tillit mellan parterna. De kommer med andra ord, i teorin, 

att vilja göra affärer med varandra igen för att utveckla den relation som finns mellan 

parterna. Här existerar således en generös sida av människan: viljan att byta varor eller 

                                                 
73 Macneil, Exchange Revisited: Individual Utility and Social Solidarity, Ethics, 1986, Vol. 96, No. 3, s 567-593, s 568 f. 

74 Se Macneil, Exchange Revisited: Individual Utility and Social Solidarity, Ethics, 1986, Vol. 96, No. 3, s 567-593, s 574 ff. för en 

vidareutveckling av tesen om hur gåvor ger upphov till social solidaritet mellan individer. 
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tjänster med en annan person; men det existerar även en självisk sida av människan: viljan att 

göra affärer med just den motparten för att den motparten har visat sig kapabel att maximera 

ens egen vinst. 

 

Att upprätthålla relationen och att fortsätta byta varor och tjänster med just den motparten 

motiveras således både av generösa och av själviska skäl. Helst skulle person A antagligen 

vilja behålla allt trä och ta alla varor (låt oss säga, pengar) som person B har i sin ägo. Men då 

riskerar A dels att åka i fängelse och även bli återbetalningsskyldig etc., men A riskerar även 

att dra sitt eget namn och rykte i smutsen och således förhindra framtida affärsrelationer. Av 

själviska skäl avstår således A från detta beteende, och är istället generös mot B och delar 

med sig av sitt trä i utbyte mot B:s pengar. Om de genomför sin transaktion effektivt uppnår 

de en i relation till marknaden hög vinst, och en hög solidaritet byggs således mellan parterna. 

 

Om A istället skulle utbjuda trä av en viss sort och kvalitet till utbyte, och B skulle komma 

med ett erbjudande om att byta till sig A:s trä av en viss sort och kvalitet i utbyte mot trä av 

samma sort och kvalitet som A:s skulle det vara ett s.k. icke-specialiserat utbyte vilket inte 

ger upphov till någon större solidaritet mellan parterna. Det är parterna egalt om en 

transaktion genomförs eller ej. På samma sätt förhåller det sig om A skulle utbjuda en vara 

som enkelt kan framställas eller samlas in av B själv, som i utbyte mot A:s vara själv erbjuder 

en vara som är lika tillgänglig för A att tillgodogöra sig genom egen framställning eller 

insamling som A:s vara är för B. 

 

Det är dock inte endast den eventuella vinst som parternas transaktioner genererar som ger 

upphov till solidaritet; solidaritet uppkommer även till följd av att parterna följer de normer 

som uppställs av relationen, av en vilja att handla med varandra igen i framtiden och framför 

allt av tillit. I och med att relationen sträcker sig över en längre tid och parterna litar allt mer 

på varandra gör de sig även allt mer beroende av varandra och av den uppdelning av 

arbetsbördan som naturligt sker i ett avtalsförhållande. Att parterna gör sig beroende av 

varandra tyder på att de litar på varandra dels i nuet men dels även på att relationen kommer 

att fortgå och att ett utbyte mellan parterna kommer att fortsätta även i framtiden. 

 

Social solidaritet och reciprocitet kan med andra ord sammanfattas som parternas tillit till och 

beroende av varandra som uppkommer till följd av upprepade utbyten inom en relation. 
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4.1.2 Lojalitetsplikt 

 

Grundförutsättningen för att en transaktion ska ske mellan A och B är från första början att A 

värderar B:s vara mer än sin egen vara och att B på samma sätt värderar A:s vara mer än sina 

egen vara. Det må vara två kommoditeter till ett värde som objektivt sett är samma, men för A 

respektive B bör motpartens kommoditet vara mer åtråvärd. För att så ska vara fallet krävs 

dock bl.a. att A och B kan lita på att de byter sina varor mot något som de anser vara mer 

värdefullt, och inte känner att de blir lurade. 

 

Med lojalitetsplikt avses en avtalsparts skyldighet att tillgodose sin motparts intresse. En part 

ska således handla lojalt mot sin motpart, vilket kan förklaras som att en part inte får utnyttja 

ett eventuellt makt- eller informationsövertag för att göra vinningar på motpartens bekostnad. 

Lojalitetsplikten kan således ses som ett sätt att behålla en tilltro till avtalsfriheten och 

parternas autonomitet men samtidigt röra sig bort från de negativa konsekvenser som följer av 

att låta ett laissez faire-tillstånd råda på marknaden. Man vill inte att parterna ska kunna göra 

vinningar genom att utnyttja att motparten förbisett något vid avtalsskrivningen eller att parter 

letar efter kryphål i avtalet som kan utnyttjas till deras egen fördel.
75

  

 

För att se till att parterna handlar lojalt mot varandra har lagstiftaren ställt upp vissa lagregler 

som en utnyttjad part kan använda för att återupprätta balansen i avtalsförhållandet; dessa 

regler är bl.a. s.k. jämkningsregler (se t.ex. avtalslagen 36 § om jämkning av oskäliga 

avtalsvillkor) som syftar till att effekten av ett avtalsvillkor ska vara skäligt. Vad som är 

skäligt får avgöras i det enskilda fallet, med hänsyn till de omständigheter som råder mellan 

parterna och på den aktuella marknaden etc.  

 

Ett praktiskt exempel är NJA 2009 s 672. I fallet ansåg domstolen att parternas 

återförsäljningsavtal tillsammans med deras relation skulle rubriceras såsom ett varaktigt 

distributionsavtal (i motsats till hur domstolen bedömde frågan i NJA 1989 A 7 där avtalet 

och relationen istället tolkades som en rad momentana och självständiga köp). Därmed skulle 

frågan i NJA 2009 s 672 bedömas analogivis med för varaktiga distributionsavtal tillämpliga 

rättsregler, och HD ansåg därför att distributören hade rätt till en skälig uppsägningstid med 

hänsyn till en parts behov av ett omställningsskydd när ett djupgående samarbete tar slut. 

                                                 
75 Munukka, Lojalitetsplikten som rättsprincip, SvJT 2010 s 837-848, s 841. 
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Fallet handlade mer i detalj om Malmbergsbagarn (en lokal bagare) och Allbröd (en 

distributör som sålde och distribuerade bagarens bröd inom ett specifikt område). Allbröd 

köpte brödet till ett rabatterat pris och sålde det sedan vidare till affärer som i sin tur sålde 

brödet till slutkund. Avtalet varade i sju år och Allbröd hade vid två tillfällen försökt förmå 

bagaren att skriftligt nedteckna deras avtalsrelation i ett avtalsdokument. Allbröd ville bl.a. 

avtala om 12 månaders uppsägningstid, men bagaren uttryckte en ovilja att sätta något i skrift 

och en allmän ovilja till att utveckla samarbetet enligt Allbröds visioner. Bagaren sa slutligen 

upp avtalet med omedelbar verkan, och i domstolen yrkade Allbröd på fem månaders 

uppsägningstid samt skadestånd från bagaren eftersom de menade att avtalet upphört i förtid. 

 

Alla instanser kom fram till att det inte förelåg någon gemensam partsavsikt rörande skälig 

uppsägningstid. Rättsfrågan i det aktuella fallet handlar alltså om vad en skälig 

uppsägningstid är och hur bedömningen för att nå svaret på den frågan ska göras. 

 

Det finns inte någon lagstiftning som direkt berör distributionsavtal, utan ledning och 

inspiration får hämtas analogivis från handelsagentlagen och kommissionslagen samt från 

allmänna rättsprinciper. Inledningsvis slår domstolen fast att eftersom det handlar om ett 

tillsvidareavtal kan detta enligt allmänna rättsprinciper sägas upp. Det finns dock inte någon 

klarhet i huruvida motparten måste ges en skälig uppsägningstid eller inte, och i så fall hur 

lång en skälig uppsägningstid anses vara.
76

 

 

Domstolen uttalar att den bedömning som görs i just detta fall inte kan ses som en 

allmängiltig mall för hur alla bedömningar i liknande situationer ska göras. Hänsyn måste tas 

till att det finns olika typer av distributionsavtal med olika variationer som måste beaktas vid 

bedömningen av vilken uppsägningstid som kan anses vara skälig i det aktuella fallet.
77

 

 

En fråga som är av intresse för denna uppsats är i vad mån fallet kan anses stödja, eller höja 

ett varningens finger mot att grunda juridisk argumentation eller domskäl på 

lojalitetsprincipen. Tingsrätten menar uttryckligen att det skulle ”föra för långt att med 

hänvisning till en lojalitetsplikt fylla ut avtalet med ett villkor om uppsägningstid”, och de tar 

                                                 
76 Ramberg, Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal, SvJT 2010 s 94-98, s 95. 

77 Ramberg, Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal, SvJT 2010 s 94-98, s 95 f. 
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således direkt avstånd från att använda lojalitetsplikten i förevarande fall. Hovrätten menar 

istället att en lojalitetsplikt föreligger mellan parterna med hänsyn till ”det långvariga och 

djupgående avtal om samarbete … [och] den lojalitetsplikt som följer med detta …”. 

Hovrätten fortsätter sitt resonemang om varför det finns en lojalitetsplikt mellan parterna i 

detta fall, och bygger hela sin diskussion kring parternas lojalitetsplikt mot varandra. 

 

Högsta domstolen väljer istället att helt undvika orden ”lojalitet”, ”lojalitetsplikt” och 

”lojalitetsprincip”. Ramberg menar att HD:s tystnad är en ”varning till domare och ombud: 

Bygg inte juridisk argumentation eller domskäl direkt på lojalitetsprincipen!”
78

 och att HD 

markerar att lojalitetsprincipen inte kan utgöra en självständig rättsgrund. Hon menar att HD 

visserligen uttrycker att lojalitetsprincipen finns invävd i rättssystemet och således indirekt 

påverkar juristens rättsliga argumentation, men att lojalitetsplikten inte uppfyller någon 

självständig funktion.
79

 

 

Att Ramberg påstår att så är fallet synes mig vara underligt eftersom det sedan första dagen på 

juristprogrammet påpekas hur viktigt det är att se till vad parterna i en tvist och domstolen i 

ett rättsfall faktiskt gör, och inte bara vad de säger att de gör. Att HD således väljer att 

undvika att nämna ”lojalitet” i sitt domskäl gör inte, i vart fall i mitt tycke, att prejudikatet 

inte kan anses ge uttryck för lojalitetsprincipen. Det ger snarare, som Munukka menar i sin 

replik till Rambergs artikel, uttryck för en försiktighet och att domstolen väljer att ”[h]ellre … 

skrida fram på någorlunda fast mark än att trampa fel”.
80

 

 

För att återföra diskussionen till lojalitetsprincipen med hänsyn till RCT ställer 

lojalitetsplikten med andra ord upp ett krav på att parterna ska upprätthålla en viss standard av 

uppförande i avtalsrelationen. Standarden kan liknas vid en vänskapsrelation
81

 där parterna 

(vännerna) förväntas handla på ett sätt som främjar relationen samt att de ska vara varandra 

behjälpliga etc. Parterna ska således inte utnyttja varandra. I NJA 2005 s 142, som visserligen 

inte rör ett försäkringsförhållande men som ändå utgör ett stöd för parternas lojalitetsplikt 

gentemot varandra, uttalar HD bl.a. att eftersom leasinggivaren ges en ensidig rätt att höja 

                                                 
78 Ramberg, Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal, SvJT 2010 s 94-98, s 97. 

79 Ramberg, Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal, SvJT 2010 s 94-98, s 97. 

80 Munukka, Lojalitetsplikten som rättsprincip, SvJT 2010 s 837-848, s 846. 

81 Votinius, Varandra som vänner och fiender, Stockholm/Stehag, 2004, s 30. 
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eller sänka leasingtagarens ränta denne därför måste ”tillämpa klausulen på ett lojalt och 

konsekvent sätt”. Det är i mångt och mycket en förutsättning för att relationen ska skapa den 

tillit och solidaritet mellan parterna som krävs för att de ska vara villiga att godta den risk som 

alltid finns förenad med att ingå i ett avtalsförhållande med någon. Detta krav på att inte 

utnyttja sin motpart ska upprätthållas även när kontraktet sägs upp, och parterna är i många 

fall således skyldiga att tillgodose motpartens anpassningsbehov som uppkommer när ett avtal 

sägs upp genom att tillämpa en skälig uppsägningstid (som stödjs av t.ex. NJA 2009 s 672). 

 

De rättsliga normer som ställs upp av lagstiftaren är dock inte de enda normer som parterna i 

ett avtal bör följa för att uppnå ett så effektivt avtalsförhållande som möjligt. Utöver de 

rättsliga normerna ställer ju avtalet upp en egen normativ sfär (avtalsvillkoren) som parterna 

måste följa för att avtalet och avtalsrelationen ska fortlöpa smärtfritt. Utöver dessa två normer 

ska även de sociala normer som följer av samhället i allmänhet och av den aktuella relationen 

i synnerhet följas. Det är parternas upprepade handlingar som skapar relationens egna sociala 

normer, och det är genom skapandet och följandet av dessa normer som en bundenhet och ett 

beroende till motparten uppkommer vilket i sin tur leder till solidaritet (tillit) mellan parterna. 

Parterna kan dessutom känna sig mindre förpliktade eller manade att följa ett avtal vars 

villkor inte följer de sociala normer som samhället och relationen ställer upp; och det är med 

andra ord viktigt för parternas vilja att självmant vilja ta del av relationen att avtalsnormerna 

samspelar med de sociala normer som finns. 

 

Macneil menar att parternas upprepade beteende mot varandra inom relationen skapar sociala 

normer som parterna förväntar sig att alla ska följa, och det får anses vara av lojalitetsskäl 

som parterna förväntar sig ett beteende av sig själva och av varandra när detta beteende inte 

särskilt har reglerats i lag eller i avtalet:
82

 

 

Over time, exchanges made with these long-range motivations produce norms to which the participants 

expect to adhere and to which they expect adherence from other participants. These norms generated 

between the parties in relational exchange cannot be truly separated from norms generated by the society of 

which they are a part, for example, kinship obligations and modern contract law. But whatever their source, 

departure from the norms will harm social solidarity. Even more important, however, is the affirmative 

aspect. Since any repeated behavior creates norms and strengthens existing norms, making exchanges in 

                                                 
82 Macneil, Exchange Revisited: Individual Utility and Social Solidarity, Ethics, 1986, Vol. 96, No. 3, s 567-593, s 579. 
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accordance with [relational] norms strengthens them. Since the norms themselves are important aspects of 

social solidarity, simply conducting the exchanges in accordance with them thus contributes to solidarity. 

 

Med andra ord skadas förtroendet och tilliten, och tillika solidariteten, mellan parterna om 

parterna plötsligt – eller för den delen notoriskt – avviker från de sociala normer som följer av 

samhället samt av avtalsrelationen.  

 

Utan förtroende och tillit försvåras parternas framtida handlande med varandra, oavsett om 

transaktionerna sker inom eller utom den aktuella avtalsrelationen. För varför skulle person B 

vilja köpa person A:s trä till ett visst angivet pris om B inte litar på A? Utan tillit överväger 

person B:s själviska personlighetsdrag de generösa dragen, eftersom den själviska sidan inte 

kan blidas med att den egna varan (pengarna) byts mot en annan vara (trä) som för person B 

är mer värd än den egna varan. 

 

 

4.1.3 Uberrima fides 

 

Det existerar en lojalitetsplikt, eller ett lojalitetskrav om man så vill, mellan parterna även på 

försäkringsavtalsrättens område.
83

 Lojalitetspliktens tillämpning påverkas av vilken avtalstyp 

det gäller, och när det gäller försäkringsavtal åberopas lojalitetsplikten inte sällan när det 

gäller försäkringstagarens plikt att uppfylla vissa informationsskyldigheter eller räddnings- 

och röjningsplikter etc. gentemot försäkringsgivaren. Lojalitetsplikten görs dock gällande 

mera sällan mot försäkringsgivaren.
84

  

 

Inom försäkringsrätten återfinns principen uberrima fides, vilken i korthet betyder att parterna 

i en försäkringsavtalsrättslig relation ska visa varandra en särskilt långtgående lojalitet och 

trohet.
85

 Det är med andra ord en variant på lojalitetsplikten. Den ställer dock högre krav på 

parternas lojalitet än lojalitetsplikten. Anledningen till detta bör kunna vara att 

avtalsrelationerna på försäkringsrättens område oftast karaktäriseras av asymmetriska makt- 

och informationsförhållanden mellan parterna, där försäkringsgivaren har mer pengar och 

information om försäkringsrätt och försäkringsverksamhet än försäkringstagaren. Dock är 

                                                 
83 Prop. 2003/04:150, Ny försäkringsavtalslag, s 124 och 216 

84 Munukka, Försäkringsbolags lojalitetskrav under utmejsling, SvJT 2010 s 588-605, s 589 f. 

85 Munukka, Försäkringsbolags lojalitetskrav under utmejsling, SvJT 2010 s 588-605, s 590. 
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försäkringsgivaren beroende av försäkringstagarens hederlighet och goda vilja när det gäller 

den verksamhet som försäkringstagaren ska försäkra, eftersom det endast är denne som har 

ingående information och kunskap om den egna verksamheten. På samma sätt som att 

försäkringstagaren således har svårt att bedöma riktigheten och rimligheten av 

försäkringsgivarens premiesättning har försäkringsgivaren svårt att bedöma riktigheten och 

lojaliteten i försäkringstagarens information om sin verksamhet, och båda parter är således 

beroende av varandras lojalitet.
86

 

 

Det är en av anledningarna till varför försäkringstagaren har en mycket långtgående 

upplysningsplikt;
87

 till varför försäkringstagaren har stränga säkerhetsföreskrifter
88

 att följa 

utöver relevant lagstiftning på vissa särskilt skadebenägna områden; samt till varför 

försäkringstagaren måste betala varierande självrisker och att denne även måste begränsa och 

så långt som det är möjligt helt undvika ersättningsgilla skador. Det bygger helt enkelt på ett 

förtroende från försäkringsgivarens sida om att försäkringstagaren anstränger sig för att 

undvika och begränsa skador, att t.ex. rapportera in korrekta siffror om sin verksamhet och 

om eventuella skador för att försäkringstagaren ska betala rätt premier och försäkringsgivaren 

sedan ska kunna betala rätt ersättning vid skada.  

 

Lojalitetsplikten på försäkringsrättens område kan, för att använda Munukkas ord, beskrivas 

som följer:
89

 

 

Man kan i ett övergripande perspektiv välja att se den massa av normer som till förmån för motparten på 

något sätt ålägger förpliktelser eller förbud vilka inte typiskt sett följer av avtal som uttryck för 

lojalitetstanken. Man kan, särskilt på försäkringsavtalsrättens område där branschens laglydnad allmänt sett 

är exemplarisk, också uppfatta lojalitetskravet som ett sammanbindande övervaknings- och 

tolkningsinstrument som fyller ut luckor, motverkar rigid lagbundenhet och bidrar till rimliga lösningar som 

ibland inte kan uppnås med en enkel lagtillämpning. 

 

Om parterna inte har något förtroende för varandra kommer försäkringsgivaren med största 

sannolikhet att höja premierna för alla försäkringstagare för att skydda sig mot illojala 

                                                 
86 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2 uppl., Stockholm, 2010 s 16 f, 19. 

87 Munukka, Försäkringsbolags lojalitetskrav under utmejsling, SvJT 2010 s 588-605, s 590 f. 

88 Se t.ex. Gjensidiges Kombinerade företagsförsäkring GJK708:2 kapitel 8, Svedeas Kombinerade företagsförsäkring GRK10:2 kapitel 11 

samt Trygg-Hansas Kombinerade företagsförsäkring B2 kapitel 1.9. 

89 Munukka, Försäkringsbolags lojalitetskrav under utmejsling, SvJT 2010 s 588-605, s 605. 
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försäkringstagare som försöker lura till sig lägre premier och högre ersättningar än vad de är 

berättigade till, vilket således påverkar hela försäkringsmarknaden negativt. På 

företagsförsäkringsrättens område har försäkringsgivare dessutom möjligheten att höja 

premierna för enskilda försäkringstagare om försäkringsgivaren skulle anse det vara 

nödvändigt med hänsyn till den enskilde försäkringstagarens risk för skada etc. Med andra ord 

skulle försäkringsgivare selektivt kunna välja sina kunder genom att ge vissa potentiella 

försäkringstagare lägre respektive högre premier med hänsyn till om försäkringsgivaren vill 

försäkra eller fortsätta försäkra en viss försäkringstagare. Den kollektiva bestraffningen i form 

av en generellt sett höjd premie är således inte det enda sättet för försäkringsgivare att 

bestraffa ett illojalt beteende. De kan även höja premierna för enskilda försäkringstagare eller 

vissa premiekretsar för att stävja ett illojalt beteende från försäkringstagarnas sida. 

 

Anledningen till att en person eller ett företag väljer att försäkra sig är för att de är 

ekonomiskt utsatta, och antagligen inte har råd att själva ersätta skador av vissa slag. Om 

försäkringsgivaren, som kan slå ut risken för skada på alla försäkringstagare och deras 

inbetalade premier, inte kan lita på att försäkringstagaren förser denne med korrekta uppgifter 

faller det förtroende som krävs för att parterna ska kunna lita på varandra och vara lojala mot 

varandra. Om parterna saknar tillit till varandra riskerar en potentiell försäkringstagare därför 

att få betala för höga premier i förhållande till den risk för skada som föreligger i det enskilda 

fallet, och syftet med att teckna en försäkring kan därför gå förlorat. 

 

 

4.1.4 Bygger de försäkringsrättsliga momenten således på tilltro eller på misstro? 

 

För att avtalsrelationen mellan försäkringsgivare och försäkringstagare ska fungera måste 

försäkringsgivaren kunna lita på försäkringstagaren förser denne med korrekta uppgifter om 

verksamheten som ska försäkras,
90

 och försäkringstagaren måste kunna lita på att 

försäkringsgivaren ersätter sådana skador som försäkringstagaren blir ersättningsberättigad till 

genom försäkringsavtalet. Relationen bygger således, precis som alla relationer, på tilltro och 

på förtroende. Även lojalitetsplikten är ett betydande inslag i dessa avtalsrelationer. Betyder 

detta nödvändigtvis att de försäkringsrättsliga momenten bygger på tilltro? 

 

                                                 
90  Se prop. 2003/04:150, Ny försäkringsavtalslag, s 266 angående försäkringstagarens upplysningsplikt och de krav som stalls på 

försäkringstagaren för att denne inte ska anses ha brutit mot denna. 
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Nej, det betyder det inte. Nog för att relationen fordrar ett stort förtroende för motparten och 

att denne är både ärlig och lojal, men vägen dit (försäkringsvillkoren, utöver de sociala 

normer som föreskriver att man inte ska luras samt de rättsregler som gäller på området) kan 

mycket väl bygga på misstro. De försäkringsrättsliga momentens helgade tillit och solidaritet 

får således anses vara inhägnade av misstroendets höga murar, som med gott mod försöker 

snirkla sig genom verklighetens plottriga och förvirrande landskap för att så långt som det är 

möjligt bringa klarhet i vad som är ett lojalt (rätt) respektive ett illojalt (fel) beteende. 

Försäkringsvillkoren, försäkringsbrevet (avtalet mellan försäkringsgivaren och den enskilda 

försäkringstagaren) och rätten tvingar alltså fram ett samarbete genom att minska antalet val 

som en part kan göra när denne ger för lite tillbaka, är för mäktig, säger upp avtalsrelationer 

eller följer godtyckliga eller annars otillfredsställande regler.
91

 

 

Försäkringstagaren tvingas således till att förse försäkringsgivaren med korrekt information 

för att annars riskera att bestraffas i form av nedsättning av ersättningsgillt försäkringsbelopp, 

att ställas inför rätta och i värsta fall att hamna i fängelse (utfall som bör aktualiseras i högre 

grad än annars i samband med att försäkringstagaren uppträtt svekfullt mot 

försäkringsgivaren). En relation som tvingar sina parter till förtroende genom hot om 

sanktioner resulterar således i förtroende, men den grundar sig på ett underliggande 

misstroende som styr parterna i deras val och antaganden under relationens fortskridande. 

 

 

4.2 Försäkringsrättens särdrag 

 

Som redogjorts för ovan bygger de försäkringsrättsliga momenten på misstro mot motparten, 

och att denne inte kommer att prestera utan hot om sanktioner. Därmed ställs det upp 

sanktioner vid utebliven prestation, och dessa sanktioner framgår både av lag och av 

försäkringsavtalet. Med tanke på det asymmetriska informationsförhållandet som existerar 

mellan försäkringsgivare och försäkringstagare tar domstolen extra hänsyn till 

försäkringstagaren; oavsett om denne är en privatperson eller ett företag. Ett exempel på detta 

ges i NJA 1992 s 113 där HD uttalar följande: 

 

                                                 
91 Campbell, Ian Macneil and the Relational Theory of Contract, CDAMS Discussion Paper, 04/1E, 2004 s 12 f. 
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I fråga om detta beviskrav får en avvägning göras mellan å ena sidan den lojale försäkringstagarens behov 

av skydd, å andra sidan försäkringsgivarens – och även samhällets – intresse av att det inte skall bli alltför 

lätt att arrangera försäkringsfall, något som bl.a. kan drabba försäkringskollektivet genom att premierna 

måste höjas på ett oacceptabelt sätt. […] Företagare kan emellertid förutsättas ha större möjligheter än 

konsumenter att bevaka sina intressen i sådana frågor. […] Beviskravet bör därför vid företagsförsäkringar 

kunna sättas högre än vid konsumentförsäkringar. I linje med HD:s praxis på vissa närliggande områden (jfr 

bl.a. NJA 1977 s 176, NJA 1981 s 622, NJA 1982 s 421 och NJA 1991 referat nr 82') bör kravet rimligen 

bestämmas så, att det vid en helhetsbedömning skall framstå som klart mera sannolikt att ett försäkringsfall 

inträffat än att så inte är förhållandet. 

 

Även om beviskravet är högre för en företagare än för en privatperson tar domstolen ändå 

hänsyn till det asymmetriska informations- och maktförhållande som råder mellan 

försäkringsgivaren och försäkringstagaren. Detta illustreras i ett av HD tidigare avgjort fall 

som gällde hur ”inbrott” respektive ”dyrk” skulle tolkas. Försäkringstagaren yrkade i sista 

hand att bestämmelsen skulle jämkas med hjälp av avtalslagen 36 § med hänvisning till att en 

tillämpning av den aktuella bestämmelsen måste anses som oskälig med hänsyn till hur svårt 

det skulle vara för försäkringstagaren att förstå dess fulla innebörd: 

 

Även om, som förut har konstaterats, villkoren i objektiv mening får anses ha varit tydliga, framstår 

[försäkringstagarens] misstag som förståeligt. Det krävs otvivelaktigt ett ganska betydande mått av 

eftertanke från den ordinäre försäkringstagarens sida för att han skall inse räckvidden av begränsningarna i 

försäkringsgivarens ansvar […] Det ter sig sannolikt att Felix B, om han föreställt sig att en stöld av nu 

ifrågavarande slag inte skulle täckas av försäkringen, skulle ha avstått från att deponera nycklarna hos 

bevakningsföretaget eller att han på annat sätt skulle ha sörjt för skydd gentemot ett sådant 

tillvägagångssätt. 

 

Trots att det i det aktuella fallet rör sig om en försäkringstagare som är ett företag tar 

domstolen ändå sådan hänsyn till att en försäkringstagare befinner sig i en underlägsen 

situation att domstolen väljer att jämka bestämmelsen. Det resulterar i det aktuella fallet att 

domstolen gör en tolkning som således går stick i stäv med bestämmelsens ordalydelse. 

 

Att domstolen tar sådan hänsyn till försäkringstagaren i fall som dessa tyder på relationella 

strömningar i praxis, och framför allt tyder det på att domstolen tar större hänsyn till en 

situations relationella inslag i ett försäkringsrättsligt fall än i övriga fall. Det har med största 

sannolikhet att göra just med de asymmetriska informations- och maktförhållanden som jag 

nämnt ovan, och med att försäkringsmarknadens stabilitet bygger på ett förtroende mellan 
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parterna. Visserligen bygger de enskilda momenten på misstro, men resultatet av dessa 

moment och resultatet av att domstolen avgör fall med hänsyn till parternas faktiska relationer 

leder till en känsla av förtroende. Detta leder i sin tur till en stabilitet som gynnar alla parter. 

 

Ytterligare ett exempel på detta är NJA 2009 s 408, där en privatperson som bedrev 

näringsverksamhet och hade en företagsförsäkring hos Länsförsäkringar begärde 

försäkringsersättning till följd av skada genom brand på hans industribyggnader. 

Länsförsäkringar misstänkte försäkringsbedrägeri och avböjde att utge ersättning. 

Försäkringsgivaren lyckades i ett tidigare mål mot försäkringstagaren dock inte att bevisa 

försäkringstagarens skuld i försäkringsbedrägeri-frågan. Domstolen bedömde därför att 

försäkringstagarens skador var ersättningsgilla och att Länsförsäkringar således skulle utge 

ersättning. I det nya fallet dömde Tingsrätten och Hovrätten att Länsförsäkringar skulle 

tillhandahålla försäkringstagaren annan likvärdig egendom och således återuppföra dennes 

industribyggnader, men Högsta domstolen menade att detta skulle innebära en alltför drastisk 

förändring av rättsförhållandet mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren. Det HD 

säger står i linje med Försäkringsrörelselagen (2010:2043) 4:4 som säger att ”[e]tt 

försäkringsbolag [inte]får […] driva annan rörelse än försäkringsrörelse, om det inte finns 

särskilda skäl för det”. Försäkringsgivaren är med andra ord inte en byggentreprenör eller 

snickare, utan en försäkringsgivare, och kan således inte mot sin vilja tvingas till att uppföra 

likvärdig egendom som försäkringsersättning till försäkringstagaren. 

 

Fallet handlade vidare om att Länsförsäkringar valde att utge ersättning i efterskott. Valet 

skedde i enlighet med det aktuella försäkringsavtalet, vilket är en metod som är principiellt 

tillåten enligt FAL 7:1 st. 2 p. 2 (som inte var tillämplig i fallet eftersom branden inträffade 

redan 2001 under den äldre lagen (1927:77) om försäkringsavtal. Bestämmelsen motsvarar 

dock lydelsen av 38 § i 1980 års konsumentförsäkringslag,
92

 men domstolen hänvisade 

varken till 1927 eller 2005 års försäkringsavtalslag eller 1980 års konsumentförsäkringslag. 

En jämförelse med nya FAL kan dock vara av värde när HD:s skälighetsöverväganden ska 

undersökas).
93

 

 

                                                 
92 Prop. 2003/04:150 s 443. 

93 Munukka, Försäkringsbolags krav på egendomens återställande oskäligt – trots att metoden är tillåten enligt FAL, SvJT 2009 s 960-970, s 

964. 
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HD menade att Länsförsäkringars val av ersättningsmetod, som var tillåten både enligt 

försäkringsavtalet och sedermera även enligt FAL 7:1 st. 2 p. 2, i det aktuella fallet blev 

”uppenbart oskäligt” mot försäkringstagaren. Länsförsäkringars val av ersättningsmetod 

innebar nämligen att ersättning skulle ges ut efter att försäkringstagaren återuppfört 

byggnaderna. Resultatet blev uppenbart oskäligt pga. att försäkringstagaren med hänsyn till 

sin ekonomiska situation omöjligen kunde återuppföra byggnaderna utan att motta 

försäkringsersättningen i förskott. Försäkringstagaren kunde med andra ord inte få ut sin 

ersättning trots att denne enligt försäkringsavtalet var berättigad till ersättning för den aktuella 

skadan. HD dömde därför att tillämpningen av det aktuella villkoret – valet av 

ersättningsmetod – borde jämkas med stöd av avtalslagen 36 §. HD återförvisade dock 

prövningen av om huruvida en jämkning enligt avtalslagen 36 § faktiskt ska ske i det aktuella 

fallet till Hovrätten. Med tanke på utfallet i HD bör det dock vara mycket osannolikt att 

Hovrätten skulle komma fram till en annan ståndpunkt än att frågan ska jämkas.   

 

Domstolen tar således hänsyn till och upprätthåller en nivå av lojalitet som parterna måste ha 

till varandra samt att domstolen hindrar försäkringsgivaren att indirekt neka en 

försäkringstagare ersättning genom sitt val av ersättningsmetod. Trots att försäkringstagaren 

är en näringsidkare och trots att försäkringsgivaren handlat enligt försäkringsavtalet samt 

enligt gällande och även senare stiftad lagstiftning anser domstolen alltså att 

försäkringsgivarens handlande är ”uppenbart oskäligt” och bör jämkas enligt avtalslagen 36 §. 
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5 FAL 8 kap., RCT och tolkning av företagsförsäkringsavtal 

5.1 Försäkringsavtalslagen 8 kapitlet  

5.1.1 Regler om riskökning och försäkringstagarens upplysningsplikt 

 

Enligt FAL 8:8 ska försäkringstagaren lämna upplysningar till försäkringsgivaren på dennes 

begäran om dessa kan ha betydelse för försäkringen. Även utan försäkringsgivarens begäran 

ska försäkringstagaren lämna uppgift om förhållanden som är av uppenbar betydelse för 

riskbedömningen. Det krävs endast att försäkringstagaren rimligen måste ha insett att 

uppgiften är av uppenbar betydelse för försäkringsgivarens riskbedömning,
94

 och 

upplysningsplikten anses därför inte vara alltför betungande.
95

 Det nämns inte, i motsats till 

GFAL 7 §, att försäkringstagaren måste känna till förhållandet. Det bör dock inte finnas 

någon undersökningsplikt, och försäkringstagaren ska således vara medveten om förhållandet 

men behöver nödvändigtvis inte förstå dess innebörd.
96

 Enligt principen om uberrima fides 

kan dock försäkringsgivaren hävda att försäkringstagaren begått ett tillräckligt allvarligt 

avtalsbrott för att häva försäkringsavtalet ex nunc (som om försäkringsavtalet och parternas 

relation aldrig existerat) om uppgifterna typiskt sett anses vara av intresse för 

försäkringsgivaren; och detta trots att de bristande upplysningarna saknar betydelse för det 

aktuella försäkringsfallet
97

.
98

  

 

Detta ganska högt ställda krav på lojalitet från försäkringstagarens sida kan jämföras med den 

mildare lojalitetsplikt som försäkringsgivaren har gentemot en företagsförsäkringstagare, där 

det huvudsakligen handlar om en förpliktelse att avstå från sådan handling eller underlåtelse 

som kan vara till direkt skada för försäkringstagaren.
99

 I t.ex. Svea Hovrätts dom 2005-06-

22
100

 hade en försäkringstagare uppgraderat sin försäkring hos försäkringsgivaren för att 

försäkringen även skulle omfatta översvämningsskydd (vilket uttryckligen nämndes av 

försäkringstagaren när denne tog kontakt med försäkringsgivaren). I samband med detta 

skedde en stor höjning av premierna. Efter uppgraderingen svämmade en intilliggande å över 

                                                 
94 Ny Juridik, 4:05 s 19. 

95 Prop. 2003/04:150, Ny försäkringsavtalslag, s 213. 

96 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2 uppl., Stockholm, 2010 avsnitt 2, s 349. 

97 För definition av försäkringsfall: se Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2 uppl., Stockholm, 2010 s 17. 

98 Munukka, Försäkringsbolags lojalitetskrav under utmejsling, SvJT 2010 s 588-605, s 591 f. 

99 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, Stockholm, 2007 s 405f jämförd med s 84. 

100 Mål nr T 2045-04. 
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och försäkringstagarens lokaler vattenskadades. Försäkringsgivaren avböjde dock att betala ut 

ersättning med hänvisning till att försäkringen inte innehöll några villkor om 

översvämningsskador. 

 

Tingsrätten menade, med hänsyn till den förhandling som skett samt övriga omständigheter, 

att försäkringen fick anses omfatta översvämningsskador. Hovrätten ansåg i likhet med 

försäkringsgivaren att försäkringen inte omfattade översvämningsskador. Dock menade 

Hovrätten att försäkringsgivaren uppträtt på ett sådant sätt att denne oaktsamt förlett 

försäkringstagaren vid förhandlingarna inför uppgraderingen av försäkringen till att tro att 

försäkringen omfattade översvämningsskador. Försäkringstagaren var därför berättigad till 

skadestånd som motsvarade det negativa intresset, vilket Hovrätten bedömde vara likvärdigt 

med den försäkringsersättning som skulle utgått om försäkringstagaren hade tecknat en 

fullgod försäkring. Hovrätten tillämpade med andra ord sedvanliga avtalsrättsliga regler om 

förhandlingsansvar enligt avtalslagen 6 § 2 st. om culpa in contrahendo.  

 

Försäkringsgivaren hade med andra ord handlat illojalt till den grad att den ansågs skyldig att 

utge ersättning för en skada som inte var ersättningsgrundande enligt det försäkringsavtal som 

gällde mellan parterna. För att undslippa ansvar hade försäkringsgivaren därför varit tvungen 

att underrätta försäkringstagaren om sin ståndpunkt under förhandlingen (vilket kan jämföras 

med det snarlika uttalande som HD gjorde i NJA 1992 s 243 där revisorn hade varit tvungen 

att informera sin motpart om att denne inte ansåg sig vara bunden av någon form av avtal för 

att undslippa ansvar). 
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5.1.2 Val av påföljd vid brott mot reglerna om riskökning och upplysningsplikt 

 

Av Gjensidige, Svedea, Trygg-Hansa, Länsförsäkringar och If är det endast Länsförsäkringar 

som har valt att uttryckligen hänvisa till FAL:s riskökningsregler i sitt villkor.
101

 Övriga 

försäkringsgivare har valt att indirekt hänvisa till FAL 8:8 st. 1
102

 samt 8:10
103

, genom att 

använda formuleringar som är snarlika de formuleringar som används i lagtexten. 

 

Reglerna om riskökning i FAL stämmer till stora delar överens med reglerna om 

försäkringstagarens upplysningsplikt, och de är tvingande till den del som de föreskriver att 

försäkringstagaren måste upplysa försäkringsgivaren om sådana uppgifter som denne måste 

inse är av uppenbar betydelse för försäkringsgivarens riskbedömning.
104

 Försäkringstagarens 

upplysningsplikt är dennes kronologiskt räknat första förpliktelse gentemot 

försäkringsgivaren,
105

 och det är genom försäkringstagarens upplysningsplikt som 

försäkringsgivaren skaffar sig den information om verksamheten som ska försäkras som 

försäkringsgivaren anser vara nödvändig.
106

 

 

Reglerna syftar till att låta försäkringsgivaren sätta ned ersättningen om försäkringstagaren av 

oaktsamhet eller uppsåt bryter mot upplysningsplikten. Reglerna kan anses bygga på en tanke 

om lojalitet mellan parterna och någon nedsättning görs alltså inte om försäkringstagaren 

förser försäkringsgivaren med felaktiga uppgifter i god tro om att de är riktiga eller 

tillräckliga.
107

 På samma sätt är försäkringsgivaren tvungen att utge ersättning även om 

försäkringstagaren försett försäkringsgivaren med otillräcklig eller felaktig information 

förutsatt att försäkringsgivaren insåg eller borde ha insett detta.
108

 

 

                                                 
101 Länsförsäkringars kombinerade företagsförsäkring V 065:11 (hädanefter ”LF:s KOFF”), s 3, A03.2, st. 1. 

102  Gjensidiges Allmänna avtalsbestämmelser GJAA 800:3 (hädanefter ”Gjensidiges AA”), s 5, 2.5.1 st. 3; Svedeas Allmänna 

avtalsbestämmelser och definitioner AA:1 (hädanefter ”Svedeas AA”), s 5, 5.1 st. 2; Trygg-Hansas Allmänna avtalsbestämmelser A2 
(hädanefter ”Trygg-Hansas AA”), s 4, 1.5.1 st. 1; LF:s KOFF s 54, Y05; Ifs KOFF SP667907.1.1 (hädanefter ”Ifs KOFF”), s 8, Allmänna 

avtalsbestämmelser 1.2.2. 

103 Gjensidiges AA, s 6, 2.5.2; Svedeas AA, 5.2.1-5.2.2; Trygg-Hansas AA, s 5. 1.5.3; LF:s KOFF s 54, Y05.2; Ifs KOFF, s 9, Allmänna 
avtalsbestämmelser 1.3.1. 

104 Prop. 2003/04:150 s 213. 

105 Prop. 2003/04:150 s 99. 

106 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2 uppl., Stockholm, 2010 s 19 f, 349 f. 

107 Prop. 2003/04:150 s 99. 

108 Prop. 2003/04:150 s 213. 
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När det gäller val av påföljd för om försäkringstagaren har åsidosatt sina plikter enligt 

nämnda regler ges försäkringsgivaren möjlighet att välja mellan prorataregeln (som tillämpas 

per automatik enligt lagen) och kausalitetsregeln (som uppställer en presumtion för att 

försäkringstagarens oriktiga uppgifter till försäkringsgivaren har haft betydelse för det 

aktuella försäkringsfallet).
109

 

 

Om försäkringsgivaren väljer att tillämpa kausalitetsregeln lämnas ersättning endast om och i 

så fall i den mån som skadan skulle ha inträffat även om försäkringstagaren hade fullgjort sin 

upplysningsplikt och inte lämnat en oriktig upplysning.
110

 Prorataregeln tillämpas 

tillsammans med bestämmelserna i FAL 8:9.
111

 Nedsättningen sker i så fall med hänsyn till 

hur avtalet hade sett ut om försäkringstagaren hade fullgjort sin upplysningsplikt.
112

 Det 

innebär t.ex. att det görs en nedsättning i förhållande till vad som är proportionerligt i relation 

till vilken premie som försäkringstagaren har betalat och den premie som försäkringstagaren 

skulle ha betalat om denne försett försäkringsgivaren med ett korrekt underlag för 

riskbedömningen.
113

 

 

Vid tillämpning av prorataregeln görs en nedsättning av ersättningen med 100 % endast om 

försäkringsgivaren kommer fram till att en försäkring inte skulle meddelats om 

försäkringsgivaren fått tillräcklig information från försäkringstagaren vid avtalsslutet.
114

 

Nedsättning med 100 % enligt kausalitetsregeln görs istället om försäkringsfallet inte skulle 

ha inträffat om försäkringstagaren inte handlat såsom försäkringstagaren handlade. Det ställs 

med andra ord lägre krav på situationen och försäkringstagarens handlande för att en 

tillämpning av kausalitetsregeln ska leda till en 100 %-ig nedsättning av ersättningen jämfört 

med en tillämpning av prorataregeln. Det beror på att prorataregeln får anses berättiga 

försäkringstagaren till åtminstone viss ersättning i större utsträckning än vad kausalitetsregeln 

gör, eftersom prorataregeln medger ersättning även om försäkringstagarens handlande har 

samband med och betydelse för försäkringsfallet. 

 

                                                 
109 Prop. 2003/04:150 s 212 f. 

110 Prop. 2003/04:150 s 212. 

111 Prop. 2003/04:150 s 99. 

112 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2 uppl., Stockholm, 2010 s 352. 

113 Prop. 2003/04:150 s 268. 

114 Likt försäkringsbolagets yrkande och domstolens avgörande i NJA 1940 s 280 II. 
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Försäkringsgivaren och försäkringstagaren kan avtala om att ansvarsfrihet för 

försäkringsgivaren ska föreligga redan vid icke grov vårdslöshet från försäkringstagarens 

sida. I så fall blir försäkringsgivaren fri från ersättningsskyldighet om försäkringstagaren 

framkallar en riskökning och underlåter att rapportera denna till försäkringsgivaren med 

”vetskap om att betydande skaderisk förelåg”.
115

 Oavsett vilken av reglerna som tillämpas vid 

nedsättning av ersättningen är försäkringsavtalet ogiltigt om försäkringstagaren handlar 

svikligt eller i strid mot tro och heder.
116

 

 

Att försäkringsgivaren väljer att utnyttja lagens dispositiva karaktär och således väljer att 

tillämpa kausalitetsregeln kan därför anses ge uttryck för misstroende gentemot 

försäkringstagaren. Försäkringsgivaren litar med andra ord inte på att försäkringstagaren ska 

förse försäkringsgivaren med tillräcklig och korrekt information, och vill därför gardera sig 

med möjligheten att sätta ned ersättningen med 100 % ifall försäkringstagarens brott mot 

upplysningsplikten har samband med försäkringsfallet. 

 

Om ett försäkringsfall inträffar under försäkringsperioden och försäkringsgivaren tillämpar 

kausalitetsregeln kan denne således sätta ned ersättningen med 100 % om försäkringstagarens 

handlande eller underlåtande att handla har haft betydelse för försäkringsfallet. Enligt 

prorataregeln tas istället hänsyn till om försäkringsgivaren t.ex. skulle ha föreskrivit en högre 

premie eller annars utformat försäkringsavtalet på ett annorlunda sätt om försäkringstagaren 

så att säga hade ”lagt alla korten på bordet” och gett försäkringsgivaren den information som 

denne behövde vid försäkringsavtalets ingående. Efter den bedömningen kan ersättningen 

sättas ned med hänsyn till hur avtalet egentligen skulle ha varit utformat. 

 

 

5.1.3 Bevisbörda och beviskrav 

5.1.3.1 Relationella inslag i domstolens bedömning av parts beviskrav? 

 

När ett försäkringsfall inträffar och försäkringsgivaren anser att det inte har gått rätt till, och 

att en nedsättning av ersättningen därför är berättigad, kan försäkringstagaren hävda 

motsatsen och påstå att det inte är berättigat att sätta ned ersättningen med hänsyn till att 

                                                 
115 Prop. 2003/04:150 s 176 ff. samt 213 f. 

116 Prop. 2003/04:150 s 99. 
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denne visst gjort rätt för sig. Om försäkringsgivaren t.ex. hävdar att försäkringstagaren 

handlat uppsåtligt eller av oaktsamhet faller bevisbördan enligt FAL 8:9 st. 2 på 

försäkringsgivaren.
117

 Enligt huvudregeln läggs bevisbördan med andra ord på 

försäkringstagaren som ska bevisa att det föreligger ett försäkringsfall enligt 

försäkringsvillkoren samtidigt som försäkringsgivaren å sin sida måste bevisa att situationen 

omfattas av ett av villkorens undantag.
118

 Enklare uttryckt faller bevisbördan på den part som 

påstår något.
119

  

 

Gällande beviskravet uttalar doktrin bl.a. att överviktsprincipen kan tillämpas vid bestämning 

av beviskravet i försäkringsrättsfall.
120

 Det påstås även att beviskravet inte är särskilt starkt 

för varken försäkringstagaren eller försäkringsgivaren.
121

 Under vissa omständigheter kan det 

även räcka att försäkringstagaren gör det påstådda händelseförloppet någorlunda sannolikt.
122

 

Inom skadeståndsrätten har domstolen fastslagit i bl.a. NJA 1982 s 421 att beviskravet fordrar 

av en part att framlägga tillräcklig bevisning för att partens påstående om vilken händelse som 

orsakat skadan framstår som ”klart mer sannolik” än annan tänkbar förklaring som givits i 

målet. 

 

Detta senare uttalande stöds delvis av HD:s uttalande i NJA 1992 s 113 där HD uttalar att 

försäkringstagaren, om denne är ett företag, uppfyller sitt beviskrav om denne gör det klart 

mera sannolikt att ett försäkringsfall föreligger än att så inte är fallet. Det krävs med andra ord 

inte att företagsförsäkringstagaren fastställer att det föreligger ett försäkringsfall bortom allt 

rimligt tvivel, men det krävs fortfarande att denne gör det klart mera sannolikt att det 

föreligger ett försäkringsfall än att det inte gör det. Om försäkringstagaren istället är en 

privatperson krävs det enligt NJA 1992 s 113 endast att det vid en helhetsbedömning av 

samtliga omständigheter framstår som mera antagligt att det föreligger ett försäkringsfall än 

att så inte är fallet. Detta kan jämföras med det uttalande angående en 

företagsförsäkringstagare som HD gör i NJA 1989 s 346, där HD säger att ”[e]n 

helhetsbedömning av de föreliggande omständigheterna gör det ej heller antagligt […]”. 

                                                 
117 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2 uppl., Stockholm 2010 s 351 f. 

118 Hellner, Försäkringsrätt, 2 uppl., Stockholm, 1965 s 111 f. 

119 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2 uppl., Stockholm 2010 s 82. 

120 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2 uppl., Stockholm, 2010 not 168. 

121 Hellner, Försäkringsrätt, 2 uppl., Stockholm, 1965 s 111 f. 

122 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2 uppl., Stockholm, 2010 s 80. 
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Att NJA 1989 s 346 och NJA 1992 s 113, som till synes rör mycket lika omständigheter, ger 

så olika svar är underligt. I 1989 års fall säger HD att beviskravet endast kräver att 

försäkringstagaren (som är ett företag) gör det ”antagligt” att det föreligger ett försäkringsfall, 

men domstolen i 1992 års fall säger istället att beviskravet ”antagligt” gäller för konsumenter 

och att företag måste göra det ”klart mera sannolikt” att det föreligger ett försäkringsfall. 

Bengtsson
123

 uttalar å sin sida att det under vissa omständigheter kan räcka att 

försäkringstagaren gör det påstådda händelseförloppet någorlunda sannolikt. Rättsläget 

gällande försäkringstagares beviskrav är alltså oklart. 

 

1989 års fall har dock blivit hårt kritiserat, och rättsfallet får väl i sammanhanget anses vara 

ett undantagsfall.
124

 1992 års fall bör kunna ses i ljuset av att HD tar ett steg i rätt riktning 

efter snedsteget i 1989 års fall. Möjligen blir 1989 års fall, och dess milda beviskrav, lättare 

att förstå om man tar hänsyn till det faktum att det rörde ett varaktigt avtal, att 

försäkringstagaren ansträngt sig för att uppfylla alla förpliktelser och att det var 

försäkringstagarens goda vilja att göra som försäkringsbolaget bad denne att göra som 

möjliggjorde skadan samt att skadan drabbade försäkringstagaren mycket hårt.
125

 Frågan är 

dock om HD aktivt valde att ta hänsyn till parternas relation och tillmäta denna vikt vid 

bedömningen av försäkringstagarens beviskrav eller om HD helt enkelt gjorde ett snedsteg. 

Sett ur den klassiska avtalsrättens perspektiv är det ett snedsteg och 1992 års fall rättar till 

HD:s fadäs genom att föreskriva att det krävs mer än att göra ett påstående ”antagligt” för att 

parten ska ha uppfyllt beviskravet. Sett från RCT:s perspektiv kan det istället ses som 

ytterligare ett välkommet steg mot ett förhållningssätt som tar relationella hänsyn vid 

bedömning av parters förpliktelser gentemot varandra. 1992 års fall behöver inte heller 

innebära att domstolen tog ett steg tillbaka i den frågan, utan det kan lika gärna tyda på att 

omständigheterna i 1989 års fall var så speciella att domstolen fann det nödvändigt att ta 

dessa hänsyn samtidigt som man i 1992 års fall inte fann omständigheterna tillräckligt 

speciella för att ta samma hänsyn till de relationella faktorerna. I det här fallet tror jag dock 

tyvärr att det handlar om ett mindre nogräknat drag från HD:s sida när de uttalade att en 

företagsförsäkringstagare endast behövde göra sitt påstående ”antagligt”. 

                                                 
123 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2 uppl., Stockholm, 2010 s 80. 

124 Munukka, Försäkringsbolags lojalitetsplikt under utmejsling, SvJT 2010 s 588-605, s 602 f. 

125 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, Stockholm, 2007 s 125 not 419. 
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5.1.3.2 Beviskrav och bevisbörda – generellt 

 

Som argument för att ha ett något lägre beviskrav på försäkringsrättens område jämfört med 

andra rättsområden anför HD att det är viktigt att ta hänsyn till å ena sidan den lojale 

försäkringstagarens behov av skydd och å andra sidan försäkringsgivarens och samhällets 

behov av att stävja försäkringsbedrägerier. Det är bl.a. dessa hänsyn som har lett till den 

varierande bevisbörda som idag används i domstolen, där försäkringstagaren har bevisbördan 

för att det föreligger ett försäkringsfall och att försäkringsgivaren har bevisbördan för att det 

inte föreligger ett försäkringsfall.  

 

Att dela bevisbördan i två delar rörande samma rättsfakta och förhållanden har dock 

kritiserats för att vara meningslöst, eftersom det påstås att kärandens bevisning inte kan 

bedömas utan att även ta hänsyn till svarandens bevisning om samma förhållande.
126

 Att 

käranden således leder i bevisning att det föreligger ett försäkringsfall enligt villkoren är 

beroende av huruvida avtalet föreskriver ett undantag för den aktuella situationen eller inte 

(och hur undantaget definieras etc.). Försäkringsgivaren har därför i viss mån makten att 

placera bevisbördan på försäkringstagaren genom ett proaktivt avtalsarbete där försäkringens 

omfattning preciseras genom noga detaljerade villkor. Om det således inte finns något behov 

av att föreskriva undantagsregler i avtalet för att dess tillämpningsområde är så noga reglerat 

faller därmed bevisbördan för att det föreligger ett försäkringsfall helt och hållet på 

försäkringstagaren. Det beror på att försäkringstagaren i så fall måste påstå och sedan bevisa 

att det föreligger ett försäkringsfall enligt försäkringsavtalet samtidigt som försäkringsgivaren 

inte behöver (eller ens kan) åberopa någon undantagsregel. 

 

Likt diskussionen rörande att tappa bort skogen för alla träd får det dock anses vara ett 

opraktiskt tillvägagångssätt att utforma en produkt som ska säljas till kund på ett sådant sätt 

att den i detalj reglerar hela dess omfattning. Produkten kommer därmed att bli ett mycket 

långt och svårförståeligt avtal som därmed bör bli svårsålt. Det är enklare och tydligare att 

definiera huvudreglerna för att sedan komplettera dessa med undantagsregler som undantar 

skador av viss typ, skador på viss egendom, skador under vissa förhållanden och skador till 

följd av ett visst handlande etc.  

                                                 
126 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2 uppl., Stockholm, 2010 s 79. 
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5.1.4 Försäkringstagarens möjlighet att bevisa sin oskuld 

 

Om försäkringstagaren lider en skada som denne menar berättigar till ersättning och om 

försäkringsgivaren hävdar att det inte rör sig om ett försäkringsfall har det uppstått en tvist 

mellan parterna. Om de inte når en lösning på egen hand kan tvisten överlämnas till 

avgörande hos allmän domstol. Eftersom försäkringstagaren med största sannolikhet har 

skaffat försäkringen pga. att denne är i behov av ett ekonomiskt skydd mot eventuella skador 

är det av vikt att försäkringens syfte inte förfelas. Förarbetena till FAL,
127

 praxis
128

 och 

doktrin
129

 stödjer detta påstående och det måste anses vara mycket viktigt att domstolens 

avgörande av en försäkringsrättslig tvist rörande en försäkringstagares eventuella rätt till 

ersättning respekteras inte bara formellt utan att även själva syftet med avgörandet 

respekteras. Det innebär alltså att ett domstolsavgörande som berättigar en försäkringstagare 

till ersättning också ska få effekten att försäkringstagaren får ersättning för sin skada. 

 

Ett exempel på att detta inte alltid är fallet kan hämtas från NJA 2009 s 408 (som även 

behandlas på s 47 ff. ovan) där Länsförsäkringar valde att betala ut ersättning för 

återuppbyggnaden av några nedbrunna fastigheter i efterskott. Länsförsäkringar valde att 

betala ut ersättningen i efterskott efter att de förlorat sin tidigare talan i domstolen gällande 

försäkringstagarens påstådda försäkringsbedrägeri, vilken avgjordes till försäkringstagarens 

fördel och alltså ledde till att Länsförsäkringar blev ersättningsskyldiga. Att 

försäkringsgivaren valde att betala ut ersättningen i efterskott ledde till att försäkringstagaren 

inte kunde få ut sin ersättning, eftersom denne var oförmögen att finansiera återuppbyggnaden 

av de nedbrunna fastigheterna om ersättningen ej betalades ut förskottsvis.  

 

Visserligen inträffade försäkringsfallet innan nya FAL trädde i kraft,
 
men eftersom nya FAL 

inte skulle försvaga försäkringstagarens ställning som den såg ut genom GFAL
130

 bör nya 

FAL kunna användas som jämförelse.
131

 Att välja metod för utbetalning av ersättning är 

försäkringsgivarens lagliga rätt och regleras i FAL 7:1. Enligt 7:1 st. 1 ska de åtgärder som 

                                                 
127 Prop. 2003/04:150 s 140 f. 

128 NJA 1992 s 113. 

129 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2 uppl., Stockholm, 2010 s 78. 

130 Prop. 2003/04:150 s 141. 

131 Munukka, Försäkringsbolags krav på egendomens återställande oskäligt – trots att metoden är tillåten enligt FAL, SvJT 2009 s 960-970, s 

964. 
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krävs för att reglera skadan vidtas utan uppskov, och skaderegleringen ska ske skyndsamt. 7:1 

st. 2 p. 1 föreskriver att utbetalningen ska ske inom en månad. I 7:1 st. 2 p. 2 sägs det att 

tidsfristen på en månad inte gäller om rätten till ersättning är beroende av att egendom 

repareras eller återanskaffas. Som ett generellt undantag till vad som sägs i 7:1 st. 1 och st. 2 

säger 7:1 st. 3 att ovanstående inte gäller om försäkringstagaren ”uppenbarligen” har rätt till 

ersättning. Ersättningen ska i så fall betalas ut omedelbart.  

 

I och med att domen angående försäkringstagarens påstådda försäkringsbedrägeri avgjordes 

till försäkringstagarens fördel bör denne således ha haft uppenbar rätt till ersättning. Det kan 

därför tänkas att Länsförsäkringar ville betala ut ersättningen i efterskott eftersom att de 

fortfarande misstänkte att försäkringstagaren var skyldig till försäkringsbedrägeri, och att de 

således ville försäkra sig om att de utbetalade försäkringspengarna verkligen skulle användas 

till att återuppföra de skadade byggnaderna. Vad som är underligt i det aktuella fallet är dock 

att fastighetsbyggen vanligtvis finansieras genom så kallade byggnadskreditiv, vilket innebär 

att låntagaren (byggherren) inte får tillgång till pengarna som lånet omfattar utan istället 

måste vidarebefordra entreprenörernas fakturor till banken som sedan betalar fakturorna på 

förfallodagen om låntagaren har godkänt dessa.
132

 Det finns således en färdig modell som 

försäkringsgivaren hade kunnat använda för att säkerställa att pengarna användes för att 

återuppbygga fastigheterna. Men om försäkringsgivaren valde att betala ersättningen i 

efterskott pga. att de fortfarande misstänkte att försäkringstagaren gjort sig skyldig till 

försäkringsbedrägeri innebär det därmed att försäkringstagaren, trots att denne hade en laga 

kraft vunnen dom som stödde sin oskuld, ändå blev bestraffad för detta. 

 

HD dömde visserligen till försäkringstagarens fördel i NJA 2009 s 408, men det faktum att 

det krävdes att talan fördes ända upp till HD för att försäkringstagaren skulle få ersättningen 

utbetalad trots att denne redan hade fått rätt i domstolen en gång tidigare och därmed är 

berättigad till ersättning leder till slutsatsen att det kan vara mycket svårt för en 

försäkringstagare att bevisa sin oskuld. Eller, det kanske inte är oskulden som är svår att 

bevisa – med hänsyn till att bevisbörda och beviskrav är placerade med hänsyn till 

försäkringstagarens behov av skydd samt dennes möjligheter och resurser att samla bevisning 

etc. – utan att det snarare är svårt för försäkringstagaren att få ut sin ersättning. Trots 

försäkringstagarens bevisade oskuld har försäkringsgivaren fortfarande möjlighet att anpassa 

                                                 
132 Byggnadskreditiv, attKunna, http://www.attkunna.se/privatekonomi_byggnadskreditiv.htm (besökt den 1/8-2013 kl. 15:35). 
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sitt förhållningssätt gentemot försäkringstagaren med hänsyn till den egna inställningen i 

frågan. Försäkringstagarens eventuella skuld eller oskuld i en viss fråga kan därför ligga 

denne i fatet om försäkringsgivaren står fast vid sin inställning, även om försäkringsgivaren 

inte lyckas bevisa försäkringstagarens skuld i domstolen. Resultatet av situationen kan därför 

inte anses vara rimligt. För att komma runt problemet kanske det krävs att domstolen förutom 

att avgöra försäkringstagarens rätt till ersättning t.ex. även avgör hur försäkringsgivaren ska 

betala ut ersättningen.
133

  

 

Diskussionen ovan har huvudsakligen handlat om huruvida försäkringsgivarens agerande 

gentemot försäkringstagaren är rimligt eller inte. Med hänsyn till forumet som diskussionen 

förs inom, en uppsats med RCT som genomgående tema, fyller det sitt syfte att även diskutera 

huruvida försäkringsgivarens agerande gentemot försäkringstagaren är lojalt eller inte. Svaret 

på den frågan kan dock besvaras relativt simpelt: försäkringsgivarens agerade gentemot 

försäkringstagaren var inte lojalt. Det var med andra ord illojalt. Med hänsyn till det som har 

skrivits om RCT, om relationer och om solidaritet kan vi därmed sluta oss till att 

försäkringsgivaren agerade på ett sätt som är negativt för relationen till försäkringstagaren. 

Särskilt eftersom just försäkringsavtal och relationen mellan försäkringsgivare och 

försäkringstagare är en långvarig relation bör parterna vara måna om att vårda sin relation till 

varandra. I det aktuella fallet verkade försäkringsgivaren dock vara säker på att 

försäkringstagaren agerat på det mest illojala sätt en försäkringstagare kan handla: genom att 

försöka begå försäkringsbedrägeri och således utnyttja relationen till försäkringsgivaren helt 

för sin egen vinning. Det skulle i så fall förklara försäkringsgivarens val att behandla 

försäkringstagaren på det aktuella sättet, och alltså indirekt vägra försäkringstagaren den 

ersättning som domstolen ansåg att denne var berättigad till. 

 

Ett alternativt sätt att lösa problemet på kan således vara att, istället för att domstolen 

bestämmer hur försäkringsgivaren ska betala ut ersättningen till försäkringstagaren, det ska 

krävas av försäkringsgivaren att denne tolkar sin rätt att välja metod för utbetalning av 

ersättningen på ett sätt som, i likhet med vad HD uttalar i NJA 2005 s 242, är lojalt mot 

                                                 
133 Som Hovrätten visserligen gjorde i NJA 2009 s 408. Men Hovrättens val av metod för utbetalning – att försäkringsgivaren själv skulle 

ombesörja återuppbyggnaden av fastigheterna – är inte den optimala lösningen på problemet, bl.a. med hänsyn till att försäkringsgivaren 

genom att sköta återuppbyggnaden möjligtvis kan anses bedriva annan verksamhet än försäkringsverksamhet. Det är inte tillåtet enligt 
försäkringsrörelselagen (1982:713) 1:3, som stadgar att "Ett försäkringsbolag [inte] får … driva annan rörelse än försäkringsrörelse, om det 

inte finns särskilda skäl för det.". I det aktuella fallet kan det inte anses föreligga särskilda skäl för att tillåta Länsförsäkringar ombesörja 

återuppbyggnaden av försäkringstagarens nedbrunna fastigheter. 
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försäkringstagaren och som dessutom är konsekvent. Försäkringsgivaren bör med andra ord 

inte kunna välja utbetalningsmetod efter humör, och särskilt inte när den valda metoden får 

effekten att försäkringstagaren inte kan få ut sin ersättning. 

 

Att föreskriva att försäkringsgivaren inte får välja metod för utbetalning av ersättning 

beroende på humör är dock en enkel sak att säga, men det är en svårare sak att praktiskt 

genomföra. Vad jag menar med att försäkringsgivaren inte ska få bestämma metod baserat på 

”humör” är dock att jag menar att försäkringsgivaren bör ha en saklig grund för sitt val. Det 

följer väl i och för sig av kravet på att försäkringsgivaren ska tolka sin rätt att välja metod för 

utbetalning av ersättning på ett sätt som är ”lojalt och konsekvent” mot försäkringstagaren. 

Om försäkringsgivaren sakligt måste grunda sina val av metoder kommer det med tid att 

utarbetas ett mönster – en sedvana (eller en social norm, om man så vill) – som 

försäkringsgivaren måste förhålla sig till. Därmed blir valen även konsekventa så länge som 

de följer denna sedvana och går att passa in i mönstret. Om försäkringsgivaren sedan vill 

avvika från mönstret i det enskilda fallet är detta självklart tillåtet såtillvida 

försäkringsgivaren kan prestera ett sakligt skäl som bygger på lojalitet och konsekvens. 

Resultatet blir inte bara en tryggare relation för båda parter utan även ett säkrare skydd för 

redan existerande och potentiella framtida försäkringstagare eftersom att förutsebarheten ökar 

och att den enskilda försäkringstagaren lättare kan lära känna sina rättigheter och 

skyldigheter. Detta är dock ingenting som jag förväntar mig ska komma som en nyhet för 

försäkringsgivarna, utan jag förutsätter att de redan arbetar efter denna metod. Men jag anser 

att det är av vikt att domstolen i högre utsträckning än vad som sker idag tar hänsyn till 

relationen vid tolkningen av försäkringsavtal och vid avgörande av försäkringsrättsliga tvister. 

 

 

5.2 RCT och tolkning av företagsförsäkringsavtal 

5.2.1 ”Naturlig och rimlig” samt vikten av kontext 

 

I NJA 2012 s 3 säger HD att en tolkning ska vara ”naturlig och rimlig”. Dessa tre ord lyckas 

på något underligt sätt sammanfatta hela min syn på avtalstolkning. Det visar även hur rätt 

Wittgenstein hade när han skrev: ”[n]är vi säger: ’varje ord i språket betecknar något’, så 

gäller först och främst att därmed ingenting är sagt, om vi inte noggrant förklarar vilken 
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distinktion vi har i tankarna”.
134

 Om någon skulle ställa mig frågan ”vad är en god 

avtalstolkning?” och jag svarar ”den som är naturlig och rimlig” så skulle jag ju därmed 

ingenting sagt.  

 

Det kontextlösa läsandet, eller den kontextlösa kommunikationen, fungerar inte eftersom att 

språket – dess ord och meningar – inte betyder något när de är fristående och isolerade. För att 

återigen referera till Wittgenstein, fungerar inte språket utan sina familjära och nödvändiga 

landmärken och utan sammanhangets ledtrådar till vad den som säger något vill förmedla. 

Han menar att man inte kan isolera språket från alla sina orenheter, eftersom att man i så fall 

befinner sig på ”slippery ice where there is no friction and so in a certain sense the conditions 

are ideal, but also, just because of that, we are unable to walk. We want to walk: so we need 

friction”
135

. Han menar således att det kanske finns ett inbillat värde för språkfilosofins 

verksamhet – att tolka och undersöka språk och vad språk betyder – att “klä av” språket alla 

dess skepnader och masker. Men genom att göra detta, genom att klä av språket, faller även 

syftet med övningen och således övningen själv, död ner; för när vi gör en rent språklig och 

objektiv tolkning helt utan hänsyn till något annat än orden befinner vi oss direkt på denna is 

utan friktion. Utan friktion kan vi inte röra oss någonstans och utan rörelse kommer vi heller 

inte framåt i texten, i språket eller med vår tolkning. För att uttrycka mig i Samuelssons 

ordalag: ”Utan fördomar ingen innebörd”.
136

 

 

Jag hoppas att jag redan har lyckats skapa tillräckligt mycket kontext för att mitt svar på 

frågan om vad som utgör en god tolkning är en tolkning som är ”naturlig och rimlig” i vart 

fall ska te sig som relativt vettigt. Som jag kommer att försöka visa nedan rymmer dessa tre 

ord, ”naturlig och rimlig”, allt vad tolkningen handlar om för mig. Framför allt rymmer dessa 

tre ord allt vad tolkning handlar om för mig enligt RCT. 

  

                                                 
134 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, översatt av Anders Wedberg, 2 uppl., Stockholm, 1992, 3 tr., 2012 § 14. 

135 Wittgenstein, Philosophical Investigations, Translated by G.E.M. Anscombe, 3 uppl., Oxford, 1968 § 107. 

136 Samuelsson, Tolkningslärans gåta, Västerås, 2011 s 181 samt not 547. 
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5.2.2 RCT:s plats inom tolkningen av företagsförsäkringsrelationer 

 

För att en tolkning ska kunna vara naturlig och rimlig, och enligt mig således god, krävs det 

att den relevanta kontexten inte görs alltför snäv. Klassiskt sett omfattar den relevanta 

kontexten allt före och i anslutning till avtalsslutet, men ingenting efter. Brittiskt sett omfattar 

den relevanta kontexten enligt the parol evidence rule
137

 endast avtalets fyra hörn – ”the four 

corners” – och således endast det som står i avtalsdokumentet.
138

 Sett enligt RCT omfattar 

den relevanta kontexten alla omständigheter som förekommit mellan parterna och inom 

parternas relation. Den enorma mängd data som detta kan utgöra förenklas självklart och 

tolkas i ljuset av den aktuella tvistens transaktion – eller snarare så tolkas den aktuella tvistens 

transaktion i ljuset av parternas relation – vilket innebär att det inte utvidgar den relevanta 

kontexten ad infinitum som det vid en första anblick kan tyckas göra. Det som händer är, som 

beskrivits ovan, att domstolen ska ta hänsyn till det som har hänt mellan parterna före, under 

och efter avtalsslutet. Med andra ord läggs tiden efter avtalsslutet till den relevanta kontexten. 

 

Syftet med de tre ovanstående metoderna för att minska den relevanta kontexten vid 

avtalstolkningen är att möjliggöra avtalstolkarens mål: att göra en rättvis tolkning. Som jag 

har argumenterat för ovan kan den rättvisa tolkningen dock ha olika subjekt för vem eller vad 

som ska göras rättvisa med tolkningen. Samuelsson hävdar t.ex. att det är texten – alltså 

avtalsdokumentet – som ska göras rättvisa genom tolkningen.
139

 Jag själv hävdar – med 

hänsyn till de förändringar av spelreglerna som RCT tillför detta språkspel avtalstolkning – att 

det är relationen som ska göras rättvisa. Därmed omfattas inte endast texten utan även 

parternas sedvana och praxis dem emellan, de viljor som dessa har uttryckt under avtalsslutet 

och även under relationens gång samt det eventuella avtalsdokument som finns att tillgå. Likt 

de bedömningar som HD gjorde i bl.a. NJA 1989 s 346 (pga. försäkringstagarens 

missförstånd frångås avtalets ordalydelse med hjälp av avtalslagen 36 § för att resultatet ska 

bli rimligare för försäkringstagaren), 1992 s 243 (det fanns inte ens ett skriftligt eller uttalat 

muntligt avtal men parterna ansågs ändå vara bundna till varandra med hänsyn till deras 

relation) och 2001 s 309 (säljaren ansågs ha utställt en tyst garanti pga. vetskap om de krav 

                                                 
137 Som formulerades av Lord Denman i rättsfallet Goss v. Lord Nugent (1833) 5 B. and Ad. 58 som följer: "By  the general rules of the 

common law, if there be a contract which has been reduced into writing, verbal  evidence is not allowed to be given of what passed between 

the parties, either before the written instrument was made, or during, the time that it was in a state of preparation, so as to add to or subtract 
from or in any manner to vary or qualify the written contract . . .". 

138 Atiyah, The Rise and Fall of Freedom of Contract, Oxford, 1979 s 459 f. 

139 Samuelsson, Tolkningslärans gåta, Västerås, 2011 s 180. 
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som köparen ställde på den levererade varans egenskaper som säljaren fått genom deras 

relation) ges domstolen större möjlighet att göra välavvägda tolkningsbedömningar och att 

göra relationen rättvisa om den relevanta kontexten utökas till att även omfatta relationen. 

Detta är dock ingenting nytt och det finns rättsfall så tidiga som NJA 1918 s 156 där HD tar 

hänsyn till parternas relation och den kunskap som parterna har tillskansat sig om varandra 

inom ramarna för den relationen. 

 

Enligt mig kommer tillägget av den information som finns tillgänglig om hur parterna själva 

har tolkat och efterlevt avtalet efter avtalsslutet med andra ord att berätta värdefull 

information för avtalstolkaren. Det kommer att underlätta för avtalstolkaren att göra en 

tolkning som är naturlig och rimlig. För hur kan en tolkning vara naturlig och rimlig om den 

inte grundar sig på hur parterna själva har tolkat och därefter efterlevt sitt avtal och sin 

relation? Om avtalet är relationen och om relationen ska tolkas, då bör rimligtvis relationen 

bära på svaret.
140

 Enligt mig bör svaret vara något som parterna själva har åsyftat,
141

 och om 

det inte är möjligt att utröna vad parterna själva har åsyftat så i vart fall ett resultat som är 

eftersträvansvärt från ett rättspolitiskt perspektiv.  

 

Jag anser det inte vara en rättvis eller särskilt god tolkning om den som tolkar relationen når 

ett resultat som inte någon av parterna vid avtalsslutet eller under relationen ens funderat över 

skulle vara möjligt. Nu är antagligen de situationerna där det finns en chans att detta inträffar 

få till antalet, men att det skulle kunna hända vittnar om en avtalstolkning som inte uppfyller 

vad jag anser vara dess syfte: att göra relationen rättvisa. Möjligtvis gör jag mig skyldig till att 

överskatta parterna när jag föreställer mig att de i vart fall har en känsla eller en aning om vad 

deras relation till varandra syftar till och vilken målsättning de har med sin relation. Det kan 

vara en fälla som är lätt att falla i som avtalstolkare om man alltid förutsätter att avtalets alla 

skrivningar och klausuler som väljs att tas med respektive inte tas med beror på aktiva, 

medvetna och välavvägda beslut som parterna noga har diskuterat sinsemellan. De relationer 

                                                 
140  Jag menar inte att svaret gömmer sig inom relationen eller inom avtalet bara tolkaren tittar på rätt ställe (se t.ex. Samuelsson, 
Tolkningslärans gåta, Västerås, 2011 s 151 ff. och särskilt s 188 f). Utan snarare att tolkaren först med relationen i åtanke och som ledstjärna 

kan göra en naturlig och rimlig tolkning av just relationen. 

141 Även om jag självklart är medveten om att det är en paradox att eftersträva ett tolkningsresultat som båda parter åsyftat eftersom det i så 
fall inte funnits någon tvist. Anledningen till att frågan ska bedömas av domstol är ju att parterna inte kan enas om ett svar på 

tolkningsfrågan. Det kan med andra ord inte finnas ett enda svar som svar på frågan för dels finns det lika många svar på en tolkningsfråga 

som det finns tolkare och dels skulle det inte finnas endast ett svar som parterna dessutom var nöjda med om det var en tvist. Det är 
irrelevant för den aktuella frågans diskussion att det finns de som ägnar sig åt förhandlings- och problemlösningstekniker vars enda syfte är 

att uppnå svar och lösningar på problem som båda parter är nöjda med och som båda parter tycker är exakt det som de var ute efter från 

första början (se t.ex. Roger, William, Getting to Yes, New York, 2011 s 6 ff för en introduktion till ämnet). 
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jag diskuterar är dock de inom affärslivets ramar som bygger på att generera vinst till båda 

parter, och man kan rimligen förvänta sig att dessa parter, i vart fall i större utsträckning än 

vad som är fallet med konsumenter, har funderat över avtalets syfte, mål samt potentiella 

avvikelser som kan ske under avtalsrelationens gång. Med andra ord bör syftet med relationen 

åtminstone ha föresvävat parterna, och en god tolkning av deras relation och deras avtal bör 

därför inte komma som en överraskning. 

 

Med hänsyn till att företagsförsäkringsrelationer kan vara mycket långa, att de fordrar 

parternas lojalitet gentemot varandra i kanske högre grad än andra avtalsrelationer, med 

hänsyn till att grunden för relationen – risker för skada och skyddsbehov etc. – kan ändras 

under relationens gång, samt att avtalsdokumentet organiskt kan förändras under relationens 

fortskridande och därför kan spegla relationens utveckling finns det starka relationella inslag i 

dessa avtalsrelationer. Annorlunda uttryckt placerar sig företagsförsäkringsavtalet väldigt 

långt åt den relationella sidan på Macneils skala över hur relationella olika avtal är.
142

 Därmed 

bör RCT även passa bra som grundteori för hur företagsförsäkringsavtal ska definieras och 

tolkas i det praktiska rättslivet. Som vi har sett i bl.a. NJA 192 s 243 och 2009 s 672 samt AD 

2007 Nr 86 förekommer det redan relationella strömningar i rättspraxis, och det verkar även 

finnas ett behov av dessa relationella strömningar – och en mer uttalad relationell inställning 

till det praktiska affärslivets problem och frågor – inom affärslivet.
143

 

 

 

  

                                                 
142 Campbell, The Relational Theory of Contract, London, 2001 s 5. 

143 Frydlinger, Det affärsjuridiska hantverket, Stockholm, 2012 s 32 ff. 
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6 Avslutande diskussion 

 

Att avtalstolkare så långt bak i tiden jag har kunnat se genom doktrin och praxis har velat 

sammanställa dåtiden (avtalsslutet och tiden direkt i anslutning till detta) i en rationell och 

sammanhängande bild hänger antagligen samman med människans behov av att rationalisera 

världen och verkligheten till begripliga och lättförståeliga mönster. Människans behov av 

mönster förenklar tillvaron och gör den begriplig utan större ansträngning. Att således försöka 

skapa en enhetlig och rationell verklighet av dessa stillbilder som hämtas från dåtiden och 

sedan använda dessa konstruerade bilder av dåtiden som tolkningsunderlag tillfredsställer 

därför detta inneboende behov av enkelhet och förståelse. Men kan verkligheten – och särskilt 

verkligheten mellan två eller flera människor, deras tankar, förehavanden och planer – kokas 

ned till en enhetlig och rationell bild?  

 

Med tanke på att människor sällan lyckas förmedla sina tankar och funderingar på ett 

rationellt, eller ens klart och tydligt, sätt i realtid menar jag att det är en högst vansklig 

operation. Svårigheten kan förtydligas något om man själv betänker sina egna tankegångar 

och framför allt sina egna tankehopp,
144

 och sedan försöker konstruera något rationellt och 

enhetligt av dessa tankar.
145

 Att sedan tro att en utomstående person, som omöjligen kan ha 

tillgång till alla tankar och s.a.s. hela bilden, ska kunna göra samma sak är väl fantasifullt. Jag 

förstår de rättsvetenskapare som studerade och förespråkade den ”möjligheten”; men att 

förenkla världen på detta sätt är att ta ifrån världen dess verklighet och istället skapa en ytlig 

och karikatyrartad schablon av något så mångfacetterat och svårgreppbart som verkligheten. 

För att låna Platons tanke om en idealvärld och att vår verklighet blott är en skugga – en platt 

avbildning av verkligheten –
146

 så blir den schablonartade beskrivningen som en avtalstolkare 

gör av verkligheten när denne påstår att parterna har menat detta som en darrig avbildning av 

Platons skuggor på väggen i grottan. 

 

Den stora frågan i sammanhanget är, efter min kritik mot hur avtalstolkare har eller i vart fall 

har försökt att göra tidigare, om det finns något bättre sätt och om jag har en avtalstolkningens 

                                                 
144 Om läsaren har svårt att ”visualisera” sina komplicerade tankebanor, tankehopp och allmänna associationer som ständigt görs när världen 

betraktas och analyseras rekommenderar jag varmt att ni läser, om inte hela så i vart fall delar av, den stundtals obegripliga Ulysses (skriven 

av James Joyce).  

145 Det kanske handlar mer om att tänka om sina tankar och inte tänka på sina tankar, eftersom man i så fall flyttar fokus från de ursprungliga 

tankarna och tankesprången – som ju var målet med övningen – till tankarna som handlar om dina tankar (om jag tillåts tala klarspråk). 

146 Plato, The Allegory of the Cave, läst i Pojman, L., Vaughn, L., Philosophy: The Quest For Truth, 8 uppl., New York, 2010 s 18-21. 
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heliga graal att dela med mig av? Jag är medveten om de svårigheter som finns förbundna 

med att tolka verkligheten, och speciellt att göra det i efterhand på ett underlag som 

tillhandahålls av två lika men åt motsatta håll partiska parter, och det finns med största 

säkerhet inte någon perfekt metod som alltid ger det ”sanna” resultatet. Att uppnå det ”sanna” 

resultatet som i alla avseenden exakt speglar hur verkligheten varit vid tiden för avtalsslutet 

skulle dels kräva att Hercules
147

 var domare och dels att resultatet snarare var resultaten, 

eftersom att verkligheten för flera parter måste ses som flera verkligheter. 

 

Vidare bör metoden antagligen ses som metoderna med hänsyn till att olika metoder för 

avtalstolkning har olika platser inom det civilrättsliga systemet och inom hela rättssystemet. 

För att använda min handledares, Torbjörn Ingvarssons, metafor som han lånade mig under en 

diskussion om vad ett avtal var för något och hur detta skulle definieras har olika teorier om 

avtal och avtalstolkning sina platser inom samma system. Det behövs olika teorier om avtal 

och avtalstolkning inom samma system eftersom de olika teorierna kompletterar varandra. 

Torbjörn hämtade sin liknelse från fysikens värld där gravitationsteorin används för att 

förklara hur kroppar och materia med en viss massa och storlek beter sig i förhållande till 

varandra. Den fungerar utmärkt vid bestämning av hur t.ex. två planetkroppar rör sig i 

förhållande till varandra. Den fungerar dock mycket dåligt för att förklara hur 

elementarpartiklar rör sig i förhållande till varandra. För att beskriva partiklar i 

storleksordningen atomer och nedåt och deras växelverkan med varandra behövs istället 

kvantmekaniken. Betyder detta att gravitationsteorin och kvantmekaniken står i ett slags 

dikotomiskt förhållande till varandra, där endast den ena teorin kan segra? Nej. De är istället 

av största nödvändighet för att tillsammans kunna beskriva hela vår verklighet både såsom vi 

känner den (planeters rörelse och även fallande äpplen etc.) och såsom vi inte känner den (hur 

atomer och elementarpartiklar rör på sig, spinner, gör kvanthopp, vibrerar och allmänt ”har 

sig” i mikrokosmos). 

 

Den klassiska avtalsrätten är med andra ord möjligtvis juridikens gravitationsteori och RCT är 

dess kvantmekanik. Där avtalsrätten står handfallen inför partsrelationernas intrikata mönster 

och rörelser som endast går att se om observatören verkligen går på djupet och studerar 

parterna och avtalet i detalj kan RCT ta vid.  

                                                 
147 Ronald Dworkins påhittade och övermänskliga superdomare som besitter oändlig kunskap samt har oändligt tålamod och oändligt med tid 

till sitt förfogande (Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, 1977, s. 105). 
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Med andra ord: där RCT endast är en deskriptiv teori – gällande definitionen av avtal som 

finns att hämta i lag och praxis – fungerar den klassiska avtalsrätten lika bra som tidigare. När 

RCT istället börjar skapa – genom att introducera relationen som referens för 

avtalskonstituerande element tillsammans med lag och praxis – får observatören de verktyg 

som denne behöver för att bedöma dessa nya avtal och partsrelationer och för att göra de 

relationer som denne tolkar rättvisa. 
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7 Källor 

Offentligt tryck 

 

Obligationsrättskommitténs Förslag till lag om avtal etc., 1914  

Obligationsrättskommitténs Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område, 1915 

Prop. 1915:83 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område 

Prop. 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag 
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