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1 Inledning 
Den stora generalklausulen, 36 § avtalslagen, kom till i en tid då 

näringsidkare ofta utnyttjade avtalsfriheten till att få enskilda att ingå 

avtal vars villkor var oskäliga. Generalklausulen har, i symbios med 

konsumentombudsmannens arbete sedan 60-talet, varit ett 

förhållandevis effektivt motmedel i kampen om att skydda 

konsumenter från oskäliga avtalsvillkor. 

Men vilken reglering skyddar enskilda från oskäliga villkor som 

kommit in i avtalsförhållandet från dispositiv rätt; när lagen dikterar 

villkor som inte kan vara anses vara något annat än oskäliga? Kan 

generalklausulen även i dessa fall komma till den svagare partens 

räddning?  

1.1 Bakgrund 

Högsta domstolen uttalade i NJA 2011 s. 67 att det inte kan anses 

uteslutet att jämka avtalsvillkor som flutit in i avtalsförhållanden på 

grund av en dispositiv lagregel. Yttrandet kan mot bakgrund av den 

rådande doktrinen inom förmögenhetsrätten inte uppfattas som något 

annat än kontroversiellt. Särskilt märkligt är kanske uttalandet 

eftersom domstolen inte på något sätt argumenterar för sin ståndpunkt 

utan snarare tycks anse att saken är självklar.  

I doktrinen har det varken innan eller efter NJA 2011 s. 67 gjorts 

någon djupare argumentation för eller emot en sådan tolkning av 

generalklausulen. Idén har oftast bara avvisats med samma 

självförtroende som Högsta domstolen anförde att den är möjlig. 

Därför är det nödvändigt att här försöka beskriva vilka problem som 

aktualiseras i frågan. 
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1.2 Syfte 

Att kunna jämka utfyllnader i ett avtal som kommer från 

tillämpningen av lagregler medelst 36 § avtalslagen får ses som allt 

annat än självklart sett mot paragrafens ordalydelse, förarbeten samt 

den metod genom vilken generalklausulen tillämpas. Ändå är det vad 

Högsta domstolen har uttalat sig positiv till utan någon närmare 

motivering. Den här uppsatsens syfte är att försöka belysa några av de 

frågeställningar som Högsta domstolen måste ha haft att ta ställning 

till när de skrev domskälen till NJA 2011 s. 67 samt försöka förklara 

Högsta domstolens ställningstagande. 

Mot bakgrund av den diskussion som förs i uppsatsen kommer 

även diskussioner avseende närliggande frågor föras; såsom i vilken 

omfattning HD:s uttalande är tillämpligt på tvingande författningar 

och författningar som härstammar från internationella konventioner. 

Rättsfrågan är baserad på flera ändamålsavvägningar vilket tillåter 

rättstillämparen att argumentera för varför slutsatsen i uppsatsen 

borde vara en annan. Av den anledningen bör uppsatsen ses som en 

förklaring till gällande rättsläge och för den som är av en annan 

uppfattning än Högsta domstolen bör uppsatsen kunna utgöra en 

utgångspunkt för dennes argumentation. 

1.3 Metod 

Den metod jag har använt är att jag utgått från typiska rättskällor 

såsom lagar, förarbeten, rättsfall, rättsliga principer och doktrin för att 

kunna göra bedömningar av rättsläget. 

I den mån det är möjligt kommer vägledning för uppsatsen att 

hämtas från ovan nämnda rättskällor men då svaret för uppsatsen är 

allt annat än givet och diskussionerna i doktrinen på området är 

begränsade såväl kvantitets- som kvalitetsmässigt kommer jag vara 
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tvungen att föra omfattande egna resonemang för att kunna dra några 

andra slutsatser än att rättsläget är oklart. De avvägningar som görs i 

uppsatsen är dock baserade på sådana ändamålsresonemang som ofta 

återfinns i förmögenhetsrätten. 

1.4 Disposition och avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad på ett sådant sätt att den endast kommer att 

beröra de förmögenhetsrättsliga lagarna, någon bedömning om 36 §, 

likt den tyska generalklausulen 242 § bürgerliches gesetzbuch, utgör 

en rättsprincip som kan jämka även icke förmögenhetsrättsliga lagar 

kommer inte att göras.  

Inriktningen görs vidare mot gällande rätt och konkreta lösningar 

snarare än att vara inriktad på den allmänna rättslärans 

frågeställningar.  

Dispositionsmässigt kommer uppsatsen att inledas med en 

presentation av bakgrunden till och tillämpningen av 36 § avtalslagen 

samt ett rättsfallsreferat avseende NJA 2011 s. 67 (kapitel 2 och 3). 

Därefter följer en genomgång av de kritiska rekvisiten i den stora 

generalklausulen mot bakgrund av frågan för uppsatsen (kapitel 4). I 

kapitel 5 behandlas förhållandet mellan 36 § avtalslagen och 

förutsättningsläran, individuell utfyllnad samt restriktiv tolkning eller 

reduktionsslut. I kapitlet därefter presenteras en analys om vilken 

effekt Mandalay-domen kan anses ha på tvingande rätt (kapitel 6). I 

det sista kapitlet (7) kommer avslutande tankar kring rättsläget för 

uppsatsämnet att presenteras för att sammanfatta och runda av 

uppsatsen.  
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2 36 § avtalslagens grunder 

2.1 Bakgrunden till stiftandet av 36 § 

Nedan följer en kortare beskrivning av hur rättsläget såg ut före 

stiftandet av 36 § lagen (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (nedan avtalslagen), 

samt en presentation av den samhälleliga kontexten som ledde fram 

till lagstiftningen. 

Efter decennier av världskrig började människors efterfrågan på 

kapitalvaror såsom bilar och TV-apparater öka drastiskt.1 Under 

1960-talet började det väckas röster, såväl i den allmänna debatten 

som bland juristerna, om att det fanns en risk för missbruk av 

avtalsfriheten vid dessa köp.2 Avtalen som konsumenterna hade att 

ingå vid köp av sådana varor var nämligen oftast standardavtal som 

ensidigt författats av säljaren eller fabrikanten. Samtidigt skedde en 

förändring i näringslivet som innebar att näringsverksamhet allt oftare 

drevs av större företag eller organisationer.3 I realiteten var 

konsumenternas möjligheter att påverka avtalsvillkoren begränsade 

och dessutom var säljaren ofta i överläge både ekonomiskt och 

kunskapsmässigt.4 Sitt övertag utnyttjade säljaren inte sällan till att 

begränsa sina skyldigheter genom garantier – ett begrepp som 

konsumenten ofta förknippar som något positivt.5 Köparens enda 

alternativ till att ingå de ensidigt författade standardavtalen var oftast 

att helt avstå från varan.6 

                                            
1 Se von Post, Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden, s. 79.  
2 Se SOU 1974:83, s. 26. 
3 Se prop. 1971:15, s. 18. 
4 Se prop. 1971:15, s. 68. 
5 Se von Post, Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden, s. 79. 
6 Se prop. 1971:15, s. 18. 
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Den rättsliga regleringen på förmögenhetsrättens område 

härstammade främst från 1900-talets första decennier med principen 

om avtalsfrihet och devisen att avtal ska hållas som grundsatser. 

Tanken var att parterna själva kunde ta tillvara sina egna intressen; en 

tanke som byggde på föreställningen om att det råder balans i 

maktförhållandet mellan parterna – något som inte längre stämde, se 

ovan. Anmärkas bör dock att avtalsfriheten inte var oinskränkt, 

avtalslagen innehöll redan 1915 sina ogiltighetsregler i nästan 

identisk lydelse med idag.7  

Under 1900-talets första halva genomfördes ett antal 

lagstiftningsprojekt som inskränkte avtalsfriheten ytterligare. 

Projektens syften var ofta att skydda en presumtivt svagare part och 

återfanns bland annat i områden som hyra, arrende, försäkring eller 

avbetalningsköp. Som medel för att skydda sådana parter användes i 

huvudregel tvingande detaljbestämmelser. Men med tiden insågs att 

det inte var möjligt att detaljreglera alla situationer som behövde 

regleras – mer generella tvingande regler, generalklausuler, stiftades 

med ett bredare tillämpningsområde, fortfarande med syftet att 

skydda en svagare part. Flera av reglernas rättsföljd var att 

avtalsvillkor kunde jämkas av domstol ifall de var otillbörliga8.9  

Rodhe anförde 1956 att ”[…] går man från dessa [specifika] fall 

över till frågan om jämkning av en förpliktelse med stöd av allmänna 

rättsgrundsatser eller generalklausuler, finner man att 

rättsuppfattningen vid början av detta sekel ställde sig mycket 

avvisande mot jämkning men att sedermera en förändring inträtt”. 

Avgörande för den här utvecklingen var lagstiftarens många 

                                            
7 31 § ändrades något 1987 och 36, 37 samt 38 §§ fick ett annat innehåll 1976. 
8 Rekvisitet otillbörligt byttes ut mot begreppet oskäligt, i uppsatsen används de synonymt. Se SOU 
1974:83, s. 118. 
9 Se SOU 1974:83, s. 31 ff. 
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generalklausuler.10 Av särskild vikt var 8 § lagen (1936:81) om 

skuldebrev (nedan skuldebrevslagen) i vilken det stipulerades att 

skulle tillämpning av villkor som upptagits i skuldebrev 

uppenbarligen vara stridande mot gott affärsskick eller eljest 

otillbörligt, må villkoret jämkas eller lämnas utan avseende. Av flera 

ansågs paragrafen utgöra uttryck för en rättsgrundsats som var 

tillämplig inom hela förmögenhetsrätten med vilken man kunde 

jämka uppenbart oskäliga avtalsvillkor.11 I förarbetena till 36 § räknas 

sju generalklausuler på förmögenhetsrättens område upp och som 

Rodhe noterade ger de uttryck för en allmän förmögenhetsrättslig 

princip; den nya generalklausulen utgjorde alltså i sig inte något 

väsensskilt från tidigare ordning.12  

Den civilrättsliga möjligheten att eventuellt kunna jämka 

otillbörliga avtalsvillkor medelst en analogisk tillämpning av 8 § 

skuldebrevslagen bedömdes dock inte vara tillräckligt effektiv på 

grund av att konsumenters juridiska kunskaper ofta är begränsade 

samt att det sällan är lönt för den enskilde att pröva saken rättsligt. 

För att få bukt på problemet stiftades lagen (1971:112) om 

avtalsvillkor i konsumentförhållanden (nedan avtalsvillkorslagen) 

vilken gav Marknadsdomstolen och Konsumentombudsmannen 

möjligheten att förbjuda en näringsidkare att använda oskäliga 

avtalsvillkor mot konsumenter. Lagen var således näringsrättslig och 

inte civilrättslig, förbud skulle kombineras med vite om det inte 

ansågs obehövligt.13 En bedömning enligt avtalsvillkorslagen skiljer 

sig från en bedömning enligt de civilrättsliga regleringarna genom att 

                                            
10 Se Rodhe, Obligationsrätt, s. 731. Om utvecklingen se även prop. 1975/76:81, s. 10 f. 
11 Se SOU 1974:83, s. 32, Vahlén, Avtal och tolkning, s. 238 ff, samt prop. 1971:15, s. 8. 
12 Se SOU 1974:83, s. 31 ff. Att det fanns en allmän rättslig princip om jämkning av oskäliga 
avtalsvillkor tyder även NJA 1977 s. 717 på, där HD hänvisar till en sådan. 
13 Se prop. 1971:15, s. 18 f. 
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den ska ta sikte på ett typiskt avtalsförhållande medan de civilrättsliga 

generalklausulerna tar sikte på det enskilda fallet. Det är alltså möjligt 

att ett avtalsvillkor är tillåtet enligt avtalsvillkorslagen men det i det 

enskilda fallet kan jämkas för att vara oskäligt i en specifik situation 

och vise versa.14  

 Under 1970-talet stiftades ytterligare ett antal lagar för att stärka 

konsumentens ställning, såsom konsumentköplagen (1973:877), lagen 

(1974:8) om rättegång i tvistemål om mindre värden och lagen 

(1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.15  

Domstolarna hade dock visat sig vara mycket restriktiva med sin 

tillämpning av generalklausulerna och för att ge konsumenterna det 

skydd de behövde tillsattes 1970 Generalklausulutredningen. 

Utredningen leddes av Jan Hellner och avlämnade sitt betänkande 

1974.16 Utredningen resulterade i att många av de gamla 

generalklausulerna, som oftast var begränsade till något specifikt 

rättsområde, byttes ut mot en generalklausul i avtalslagen, 36 §, som 

spänner över hela förmögenhetsrätten.17 Generalklausulen hade 8 § 

skuldebrevslagen som föregångsreglering men är något mer utförlig i 

sin utformning och framför allt saknar den kravet på att oskäligheten 

ska vara uppenbar för att avtalsvillkoret ska kunna jämkas.18 Bortsett 

från tillägget av sista stycket är paragrafen densamma idag som när 

den stiftades 1976. Nedan följer en presentation av 36 § avtalslagen.  

                                            
14 Se prop. 1975/76:81, s. 25 ff. 
15 Se SOU 1974:83, s. 33 ff. 
16 Se von Post, Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden, s. 81 
och Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 309. 
17 Om inget annat anges i uppsatsen när det refereras till 36 § så avses 36 § avtalslagen. 36 § benämns 
även för den stora generalklausulen. 
18 Se prop. 1974:83, s. 15 ff. 
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2.2 Tillämpning av 36 § 
Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med 

hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare 

inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan 

betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla 

med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin 

helhet lämnas utan avseende. 

Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av 

skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen 

ställning i avtalsförhållandet. 

Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om villkor 

vid annan rättshandling än avtal. 

I fråga om jämkning av vissa avtalsvillkor i konsumentförhållanden gäller 

dessutom 11 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Lag 

(1994:1513). 

I det här avsnittet kommer huvuddragen av 36 § presenteras, först 

redogörs för vilka situationer paragrafen kan tillämpas och sedan 

beskrivs vilka rättsföljder som kan aktualiseras. Avsnittet är avsett att 

ge läsaren en generell uppfattning om 36 § avtalslagen. Den kritiska 

bedömningen av vad som är oskäligt och avtalslagens andra rekvisit 

som är avgörande för om det går att jämka tillämpningen av 

dispositiva lagar kommer i kapitel 4. 

2.2.1 Tillämpningsområde 

Mot bakgrund av att 8 § skuldebrevslagen, 36 §:s föregångare, ansågs 

utgöra en rättslig princip inom hela förmögenhetsrätten och då 

lagstiftaren avsåg att bredda domstolarnas möjlighet att ingripa mot 

oskäliga avtalsvillkor är även 36 § tillämplig inom hela 

förmögenhetsrättens område. Några specifika undantag har inte 

gjorts. I förarbetena poängteras att tillämpningsområdet även omfattar 

rättshandlingar på associationsrättens område såsom bolagsordningar 

och föreningsstadgar men att generalklausulen inte är direkt tillämplig 
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inom familjerätten. Det anförs dock att en analogisk tillämpning inom 

familjerätten bör vara möjlig på exempelvis äktenskapsförord.19 

Som anges i paragrafens tredje stycke är generalklausulen inte 

heller begränsad till avtal, den är även tillämplig på andra 

rättshandlingar, ovan nämndes bolagsordningar men den kan även 

tillämpas på exempelvis fullmakter eller gåvor.20 

Som det anfördes i avsnittet bakgrund kom generalklausulen till 

för att skydda konsumenternas intressen i en tid då näringsidkare 

utnyttjade sin överlägsna ställning. Av den anledningen betonas det i 

paragrafens andra stycke att hänsyn ska tas till om avtalspart är 

konsument. Lagstiftaren uppmärksammade dock att det fanns andra 

grupper i samhället som var i liknande behov av skydd som 

konsumenter. Som exempel på liknande grupper framhölls 

lantbrukare, fiskare, skogsarbetare och hantverkare.21 Mot den 

bakgrunden begränsades inte generalklausulen till att skydda enbart 

konsumenter. 

Lagstiftaren lät dock inte det faktumet att den ena parten i ett 

avtalsförhållande befinner sig i en underlägsen ställning vara 

avgörande för tillämpningen av 36 §. Det tydliggörs i förarbetena 

särskilt, bland annat mot den rådande praxisen för 8 § 

skuldebrevslagen, att jämkning bör kunna tillämpas även till fördel 

för en överlägsen part.22  

                                            
19 Se prop. 1975/76:81, s. 35 f och SOU 1974:83, s. 122 ff. Om det fortfarande är möjligt att tillämpa 
36 § på äktenskapsförord är numera något mer oklart eftersom det har tillkommit en annan möjlighet 
att jämka äktenskapsförord i 12 kap. 3 § äktenskapsbalken. 
20 Prop. 1975/76:81, s. 136. 
21 Se von Post, Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden, s. 90 
f och SOU 1974:83, s. 109 ff. 
22 SOU 1974:83 s. 111. 
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2.2.2 Rättsföljder 

Ett avtalsvillkor som befinns oskäligt kan antingen jämkas eller 

lämnas utan avseende, avtalet kan även i annat hänseende jämkas 

eller i sin helhet lämnas utan avseende.  

Med jämkning avses att avtalsvillkoret, eller avtalet, ska tillämpas 

men att det gör det med ett annat innehåll än vad som framgår av dess 

lydelse.23 Domstolen har alltså möjligheten att mildra eller skärpa ett 

avtalsvillkor men en jämkning kan även innebära att avtalet får ett 

helt annat innehåll än tidigare.24 Exempel på detta återfinns i NJA 

1983 s. 385 där Högsta domstolen, i ett långvarigt avtalsförhållande, 

bytte ut det avtalade prisindexet mot ett helt annat index. Som 

framgår av lagtexten behöver inte det oskäliga avtalsvillkoret 

nödvändigtvis vara det villkor som jämkas utan domstolen kan även 

ändra andra avtalsvillkor. 

Med att ett avtalsvillkor eller ett avtal lämnas utan hänseende 

menas att det är att se som ogiltigt och att det inte ska tillämpas. Ifall 

ett avtalsvillkor lämnas utan hänseende kan detta innebära att 

exempelvis en dispositiv regel fyller ut avtalet medan ifall avtalet som 

helhet lämnas utan hänseende ska parternas prestationer gå åter.25 

En tillämpning av generalklausulen ska i första hand vara inriktad 

på det oskäliga avtalsvillkoret och i andra hand avtalet i övrigt, det 

har dock inte gjorts någon inbördes ordning av om ogiltighet eller 

jämkning ska tillämpas först utan det har lämnats till parterna att yrka 

i vilken ordning detta ska ske. Syftet med att tillämpningen är 

klausulinriktad är att ge avtalet mer stadga, men som nämndes så ska 

en helhetsprövning av avtalet göras.26 

                                            
23 SOU 1974:83, s. 120. 
24 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 221. 
25 Se Grönfors, Avtalslagen: en kommentar, s. 277 f. 
26 Prop. 1975/76:81, s. 31 ff. 
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3 NJA 2011 s. 67 – Mandaleydomen  
Uppsatsens frågeställning, om det är möjligt att jämka utfyllnad i 

avtalsförhållanden som kommer från lagregler, har aldrig prövats av 

Högsta domstolen. Däremot har HD vid ett antal tillfällen snuddat vid 

frågan i uttalanden obiter dictum eller i justitierådens egna tillägg. Det 

uttalande som tydligast har berört frågan, och som det oftast refereras 

till, gjordes i NJA 2011 s. 67 och nedan följer därför ett kortare 

rättsfallsreferat av domen. 

Käranden, en försäkringsförmedlare yrkade att domstolen skulle 

ålägga svaranden, frisörföretaget och arbetsgivaren Mandalay, att 

betala ett antal förfallna försäkringspremier. Som grund för käromålet 

gjorde käranden gällande att svaranden var bunden av ett 

kollektivavtal som förpliktigade svaranden att teckna en försäkring 

som skulle förmedlas av käranden. Käranden menade att denne hade 

rätt till försäkringspremier för tiden som svaranden inte hade tecknat 

någon försäkring hos käranden. 

Svaranden invände mot käromålet bland annat på grunden att 

arbetsgivaren muntligen hade kommit överens med de fackliga 

representanterna att svaranden kunde teckna en försäkring med en 

annan försäkringsgivare, istället för att teckna försäkringen genom 

kärandens verksamhet.  

Vidare anförde svaranden att ifall invändningen om nyss nämnda 

överenskommelse inte var att anse som bindande skulle skyldigheten i 

vart fall jämkas enligt 36 § avtalslagen eftersom arbetsgivaren annars 

skulle varit dubbelförsäkrad under den aktuella perioden. Svaranden 

menade även att hänsyn vid oskälighetsbedömningen borde tas till 

överenskommelsen mellan de fackliga representanterna och 

svaranden. 
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HD började med att konstatera att svaranden var bunden till 

kollektivavtalet samt att överenskommelsen med den lokala fackliga 

organisationen inte befriade svaranden från skyldigheten att teckna 

försäkringen genom käranden. HD motiverade ställningstagandet med 

att formkravet för kollektivavtal inte hade iakttagits.27  

Efter att ha gjort nämnda konstaterande gick HD vidare med att 

pröva ifall det vore möjligt att jämka svarandens skyldighet att betala 

försäkringspremierna med 36 § avtalslagen. HD noterade att 

möjligheterna till en jämkning av ett villkor i ett kollektivavtal torde 

vara mycket begränsade samt att svarandens invändning snarare 

avsåg det individuella rättsförhållandet mellan 

försäkringsförmedlaren och svaranden. En eventuell jämkning av 

kollektivavtalet påpekar HD skulle ha liknande effekter som de vid en 

lagändring. 

Därefter gör HD ett yttrande som är av stor vikt för den här 

uppsatsen, nämligen: 
“Det sagda ligger väl i linje med att 36 § avtalslagen i fråga om avtalsinnehåll är 

ett fundamentalt yttersta och tvingande rättsskydd för den enskilde avtalsparten. 

Här kan också erinras om att jämkning av ett avtalsvillkor som flutit in i 

avtalsförhållandet på grund av en dispositiv lagregel inte kan anses utesluten 

[…]. Det saknas skäl för att inte motsvarande ska gälla när ett rättsförhållande 

hämtar sitt innehåll ur ett kollektivavtal.”28 

Sedan går HD vidare med att pröva ifall svarandens skyldighet att 

betala käranden ska jämkas, något domstolen anser att det inte finns 

skäl för. HD anför att det inte kan komma ifråga om att jämka 

skyldigheten på grund av överenskommelsen med det lokala 

fackförbundet. Som jag förstår det gör HD denna bedömning mot 

bakgrund av att det skulle vara ett sätt att kringgå formkravet för 

kollektivavtal. Inte heller argumentet om dubbelförsäkring ansåg HD 
                                            
27 Se 23 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 
28 NJA 2011 s. 67, HD:s domskäl, punkt 11. 
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vara skäl nog för att jämka skyldigheten eftersom en sådan tolkning 

skulle öppna upp för missbruk. 

I målet anförde svaranden ytterligare ett antal omständigheter för 

att visa på oskälighet men ingen av dem, var för sig eller tillsammans, 

ansåg HD utgöra skäl för att jämka betalningsskyldigheten för 

svaranden. 

3.1 Rättsfallskommentar 

Det intressanta, för den här uppsatsen, med Mandalay-domen är att 

HD, trots att den inte har att pröva ifall det är möjligt att jämka 

tillämpningen av dispositiva lagregler anför att det inte kan anses 

uteslutet att göra en sådan jämkning. Vid en genomläsning av hela 

punkten 11 i HD:s domskäl används den istället som ett argument för 

att motivera jämkning av förpliktelser som kommit till genom 

kollektivavtal. Det är särskilt intressant eftersom åtminstone ett 

justitieråd som dömde i målet tidigare uttryckt sig tveksam till att 36 

§ avtalslagen skulle kunna tillämpas vid tillämpningen av en 

dispositiv lagregel.29 Dessutom har det i doktrinen framförts ett antal 

åsikter om att en sådan jämkning inte torde vara möjlig. Att HD obiter 

dictum blåser liv i debatten tyder på att HD antingen anser att det 

definitivt är möjligt att jämka tillämpningen av dispositiva lagregler 

inom förmögenhetsrätten eller att frågan i vart fall inte kan anses helt 

besvarad i doktrinen. Lindskog har senare yttrat att HD genom 

uttalandet har tagit ställning för att en jämkning av tillämpningen av 

dispositiva lagregler är möjlig.30 

Genom att benämna utfyllnad av avtal för avtalsvillkor kommer 

domstolen på sätt och vis runt problemet med att bestämma om 

                                            
29 Se Herre, Ersättning i köprätten. särskilt om skadeståndsberäkning, s. 168 f. 
30 Se Lindskogs tillägg för egen del i NJA 2012 s. 498. 
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generalklausulen står högre i rättskällehierarkin än de andra 

förmögenhetsrättsliga lagarna. Det som jämkas är nämligen inte lagen 

utan ett avtalsvillkor som flutit in i rättsförhållandet från en lag. I 

kapitel 4 kommer diskussionen om vad som är ett avtalsvillkor att 

fördjupas. 

4 Att jämka lagregler med 36 § avtalslagen 
Bedömningen om 36 § kan appliceras på tillämpningar av lagregler 

kommer att först göras mot dess rekvisit och sedan förs en diskussion 

om andra rättsliga institut gör att generalklausulen inte kan tillämpas. 

Den förra diskussionen kommer att avhandlas här nedan medan den 

senare diskussionen kommer att diskuteras i kapitel 5. 

Först behandlas rekvisitet avtalsvillkor och i avsnitt 4.2 utreds 

oskälighetsrekvisitet. 

4.1 Avtalsvillkor 

Vad som ska jämkas medelst generalklausulen är enligt dess lydelse 

ett oskäligt avtalsvillkor, annat avtalsvillkor eller så kan avtalsvillkor 

eller avtalet i dess helhet lämnas utan hänseende. Det framgår alltså 

inte explicit någonstans att man skulle kunna jämka en tillämpning av 

en lag i det aktuella avtalsförhållandet. Istället blir det fråga om att 

göra en tolkning av vad som omfattas av begreppet avtalsvillkor. 

En tillämpning av en dispositiv lag faller i traditionell avtalsrätt in 

under begreppet utfyllnad och utfyllnad har i doktrinen ansetts ligga 

utanför avtalsinnehållet.31 Att utfyllnad är något som ligger utanför 

avtalet tyder även formuleringen i flera dispositiva lagar. Exempelvis 

i 3 § köplagen (1990:931) görs en tydlig åtskillnad mellan avtalet och 

                                            
31 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 52. 
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tillämpning av lagens bestämmelser. Liknande åtskillnad görs även i 

1 § räntelagen (1975:635). Försöker man bygga upp en systematik av 

begreppen avtalsinnehåll, avtal och utfyllnad så är det svårt att kunna 

tillåta jämkning vid tillämpningen av dispositiv rätt. Avtalsvillkor 

torde rimligtvis vara något som kommer från avtalet och inte 

utfyllnaden. 

Frågan är dock om man inte gör ett misstag om man försöker 

bygga upp juridiken baserad på dessa begrepp – omvänd ordning 

verkar mer tilltalande. Reglerna måste rimligtvis vara avsedda att 

beskriva juridiken och därmed kan man inte låta juridiken byggas 

enbart av begreppen.  

Av den anledningen är det viktigt att vara medveten om regelns 

ändamål snarare än att dra snabba slutsatser utifrån dess lydelse. När 

3 § köplagen differentierar sig från avtalet är detta inte för att statuera 

en regel för vad som är ett avtalsvillkor i avtalslagens mening utan 

snarare för att avgöra regelkonflikter som kan uppstå när parternas 

viljeförklaringar går emot lagregler. När Adlercreutz talar om 

avtalsinnehåll eller tolkning och utfyllnad handlar detta, som jag läser 

det, om att beskriva hur domstolar tolkar avtal, i vissa situationer görs 

tolkningen utifrån särskilda källor såsom partsavsikter, i andra avgörs 

de utifrån förarbeten eller andra sätt att tolka lagar.32 Adlercreutz 

avser alltså inte att göra en avgränsning för vad som bör omfattas av 

rekvisitet avtalsvillkor i 36 §.33  

Beträffande begreppet avtalsinnehåll tycks det dessutom ha rått en 

viss osäkerhet om dess betydelse under 1970-talet. Lagstiftaren lät i 

                                            
32 Att Adlercreutz inte tog ställning i frågan pekar även hans avsikt med boken på. I förordet anför 
han att hans avsikt är att analysera och systematisera vad domstolarna gör, inte att försöka dirigera 
rättsutvecklingen. Se Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 4. 
33 Det bör noteras att gränsdragningen mellan vad som är avtal och vad som är lag rimligtvis inte bör 
göras utifrån modellen tolkning och utfyllning eftersom den har blivit kritiserad för att snarare vara en 
ungefärlig beskrivning av tolkningsförfarandet, se Samuelsson, Tolkning och utfyllnad, s. 255. 
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förarbetena till jordabalken avtalsinnehåll omfatta såväl tolkning som 

utfyllnad.34 Ett uttryckssätt som ifrågasattes i doktrinen.35 

En liknande avvägning kan göras när det kommer till begreppet 

avtalsvillkor. Frågan lagstiftaren hade att ta ställning till var ifall 

domstolen skulle se till avtalet i sin helhet som oskäligt och utifrån 

detta göra analysen av om avtalet skulle jämkas eller om domstolen 

först skulle utgå från ett avtalsvillkor. Lagstiftaren valde det senare 

alternativet för att en sådan tillämpning skulle ge mer stadga i 

avtalsförhållandet.36 Att valet av begrepp inte utgjorde ett 

ställningstagande mot att det skulle omfatta tillämpningen av lag talar 

även ett uttalande gjort av generalklausulsutredningen för. Där anges 

att det i och för sig inte är utredningens uppgift att ta ställning till om 

jämkning är möjlig vid tillämpningen av en lagregel men att det inte 

är uteslutet att jämkning kan ifrågakomma.37  

Ett sätt att tolka uttalandet är rimligtvis att utredningen menar att 

förutsättningarna för jämkning finns i paragrafens lydelse men att det 

finns andra rättsliga frågor som kanske utgör hinder för en sådan 

tillämpning. Sådana hinder skulle eventuellt vara att lagar inte i sig 

kan leda till oskäliga resultat, se avsnitt 4.2, eller sådana frågor som 

aktualiseras i kapitel 5.  

Utöver uttalandena av generalklausulsutredningen och HD finns 

det ett fåtal kommentarer som berör ämnet. Dessa har oftast gjorts i 

förbifarten och utan att i någon vidare utsträckning motivera sitt 

ställningstagande. Herres tidigare kritik mot möjligheten att jämka 

tillämpningen av lagar riktade sig mot att lagar inte torde kunna leda 

                                            
34 Se prop. 1970:20, s. 222. 
35 Se Lehrberg, Lagstiftaren fast i sin egen labyrint?, s. 333. 
36 Se prop. 1975/76:81, s. 106 
37 SOU 1974:83, s. 142 not 1. 
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till oskäliga resultat, mer om det i avsnitt 4.2.38 Och medan Lindskog 

i ett tillägg i en dom från HD39 säger att en jämkning är möjlig 

argumenterar Håstad och Lehrberg att det inte torde vara möjligt.40 

Håstads och Lehrbergs anmärkningar tycks dock inte bygga på frågan 

om tillämpning av lag utgör avtalsvillkor eller oskälighet utan utifrån 

att andra rättsliga institut redan finns som uppnår samma resultat som 

en jämkning annars skulle göra. Håstads och Lehrbergs invändningar 

diskuteras därför i kapitel 5. 

Eftersom tydliga ställningstaganden, utöver Lindskogs tillägg, om 

vad som omfattas av rekvisitet avtalsvillkor saknas i lag, förarbeten, 

praxis och doktrin är en ändamålstolkning av begreppet motiverad.  

Utgångspunkten för tolkningen tas i de värden som dominerar i 

avtalsrätten, nämligen omsättningsintresset och trygghetsintresset.41  

Mot bakgrund av ordalydelsen av 36 § samt dess syfte är det enligt 

min mening uppenbart att regelns främsta ändamål är att främja 

trygghetsintresset – att skydda subjekt som annars, omotiverat, skulle 

fara illa. Det framgår i utredningens uppdrag42 och även paragrafens 

andra stycke att särskild hänsyn ska tas till parter som typiskt sett 

riskerar att utnyttjas. Ifall regelns huvudsakliga ändamål skulle vara 

                                            
38 Se Herre, Ersättning i köprätten. särskilt om skadeståndsberäkning, s. 168 f. Även von Post påstår 
att jämkning inte torde vara möjligt, med hänvisning till Herre. Frågan är dock om von Post 
reflekterat över Herres motivering eftersom von Post tycks erkänna att resultatet av en tillämpning av 
en lagregel kan vara oskälig, se von Post, Studier kring 36 § avtalslagen, s. 146. Grönfors anför att 
någon möjlighet att korrigera lagstadganden inte är möjlig, men någon motivering presenteras tyvärr 
inte. Det är möjligt att Grönfors menar att jämkning av lagen i sig inte är möjlig, se Grönfors, 
Avtalslagen: en kommentar, s. 277 och jfr NJA 2010 s. 467. 
39 Se NJA 2012 s. 498. 
40 Se Håstad, Köprätten, s. 19 ff. och s. 33, samt Lehrberg, Avtalstolkning, s. 17 not 14. 
41 Se Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 58 ff. Här bör observeras att, som Lehrberg anför, det 
finns ett antal ändamål inom avtalsrätten och att det skulle gå att argumentera utifrån samtliga av 
dessa, för och nackdelar. En framställning om samtliga av dessa ändamål skulle bli allt för omfattande 
så jag har valt ut de ändamål som jag ser påverkar bedömningen mest, trygghetsintresset och 
förutsebarheten. 
42 SOU 1974:83 s. 29. 
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avgörande för frågan om det är möjligt att jämka utfyllnader som 

kommer från dispositiv lag skulle alltså en vid tolkning av begreppet 

avtalsvillkor vara den korrekta. Med en bred tolkning av rekvisitet 

avtalsvillkor ökar möjligheten att skydda de skyddsvärda 

rättssubjekten. 

Så enkel kan dock bedömningen inte tillåtas göras – en vid 

tolkning av begreppet avtalsvillkor medför nämligen även nackdelar. 

Som jag ser det finns det två huvudsakliga rättsliga principer som 

talar emot den vidare tolkningen. Med en vid tolkning kan lagen 

uppfattas som mer oklar, näringslivets parter torde därmed få större 

problem att veta vilka ramar de har att agera inom och 

transaktionskostnaderna skulle öka eftersom avtal oftare skulle 

behöva skrivas av jurister. 

Ett annat argument mot den vidare tolkningen är frågan om 

förutsebarhet; att parterna vet vilka rättsverkningar de kan förvänta 

sig av ett avtal. Förutsebarheten kan ses som ett tungt vägande skäl 

mot den vidare tolkningen. Det kan anföras att avtalsparter bör kunna 

förvänta sig att det som står i lagen är vad som gäller ifall de inte har 

avtalat om något annat. Frågan är dock hur mycket tyngd man bör 

tillmäta det argumentet. Avtalsparter känner troligtvis sällan till lagars 

innehåll och lär i de flesta fallen inte tillmäta lagen någon större 

betydelse. Dessutom ansåg lagstiftaren att avtalsvillkor som var 

identiska med lagregler skulle kunna jämkas medelst 36 §.43 Ifall 

jämkning är möjlig i en situation då parterna faktiskt har diskuterat 

eller i vart fall kommit överens om en text, som är identisk med 

lagstiftning, kan förutsebarhetsargumentet, logiskt sett, inte tillmätas 

en sådan betydelse att det är starkare än skyddsintresset i det enskilda 

fallet.  

                                            
43 Se SOU 1974:83, s. 140 ff och prop. 1975/76:81 s. 50 f. 
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Vidare bör påpekas att det som står i lagen sällan ger hela bilden 

av rättsläget, vill en avtalspart förstå rättsläget måste denne ofta läsa 

rättsfall och doktrin. Därmed skulle troligtvis inte förutsebarheten i 

det enskilda fallet bli mer lidande eller transaktionskostnaderna öka 

något nämnvärt om tillämpningen av lagar tillåts omfattas av 

avtalsvillkor. 

Frågan om förutsebarhet kan dock inte anses uttömd med 

argumentet ovan. Förutsebarheten kan nämligen sättas in i 

diskussionen om konfliktlösning i allmänhet. Ifall det inte skulle vara 

möjligt att jämka utfyllnader som kommer från lagregler blir det 

tydligare för avtalsparterna vad som gäller i händelse av en tvist. 

Parterna får därmed minskade incitament till att driva dyra processer 

mot varandra.44 Som jag ser det är det inte möjligt att säga vad som 

bör väga tyngst av intresset av ett förutsebart och lätt tillämpligt 

system mot intresset av att skydda personer från oskäliga rättsföljder. 

En sådan avvägning bör rimligtvis göras mot avvägning av vilket 

problem det är mest angeläget för samhället att lösa, vilket troligtvis 

kan skifta över tid. 

Det kan nämnas att vi idag inte har ett system där förutsebarheten 

eller effektiviteten är total. Redan idag tillåts domstolar göra 

bedömningar som går emot lagreglers ordalydelse exempelvis genom 

restriktiva tolkningar, individuella utfyllnader, reduktionsslut eller 

utmejsling av standarder genom rättstillämpning. Genom tolkning av 

lagen tillåts domstolarna skapa nya regler. Det är således knappast 

något nytt att göra undantag från lagars lydelse för att uppnå 

önskvärda resultat. Bakgrunden till stiftandet av 36 § avtalslagen 

pekar på att lagstiftarens intentioner under stora delar av 1900-talet 

                                            
44 Paralleller kan dras till vad Ekelöf menar är en av rättskraftens fördelar, på samma sätt som 
samhället i stort vinner på att även ett felaktigt domslut träffas av rättskraft så skulle samhället kunna 
tjäna på att även oskäliga tillämpningar av lag står fast. Jfr Ekelöf, Rättegång III, s. 182. 
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har varit att försöka uppnå skäliga resultat mellan avtalsparter på ett 

sätt som har fått förutsebarheten att stå tillbaka.  

En aspekt som inte alltid belyses är det faktum att oskälighets-

bedömningen ska göras utifrån de rättsliga principer och värden 

rättssystemet erkänner (mer om detta i diskussionen om oskälighet, 

avsnittet nedan). Prövningen kommer alltså inte att göras utifrån 

domstolens fria skön. Utredningens avsikt var att rättstillämpningen 

skulle vara inriktad på att göra principavgöranden som kan vara 

vägledande.45 I Västtyskland hade 36 §:s motsvarighets räckvidd 

preciserats genom omfattande rättspraxis.46 På samma sätt som 

rättsområdet sakrätt till stor del är baserad på principer, som har 

utmejslats genom praxis, är det troligt att de prejudikat som kommer 

från 36 § kommer att skapa nya regler som vinner hävd.47 När sedan 

en princip har blivit klarlagd i praxis kommer den att kunna vara lika 

förutsebar som vilken annan regel som helst.48 

Ett annat viktigt skäl för varför även avtalsvillkor som flutit in i ett 

avtalsförhållande från dispositiv rätt ska omfattas av begreppet 

avtalsvillkor är principen om att lika fall ska behandlas lika. Ifall 

avtalsparterna själva har tagit med en avtalsklausul som är identisk 

med en lagregel, oberoende av om den är dispositiv som tvingande, 

har lagstiftaren ansett att en sådan klausul ska kunna jämkas enligt 36 

§.49 Ställningstagandet måste rimligtvis tala för att jämkning även bör 

kunna ske vid tillämpningen av lag, behovet av jämkning är ju i stort 

detsamma. Det går att anföra att det måste vara mer rimligt att jämka 

en utfyllnad från en lag än parternas överensstämmande partsavsikt i 

                                            
45 Se SOU 1974:83, s. 130. 
46 Se SOU 1974:83, s. 126. 
47 Jfr Sundberg, Om generalklausuler, s. 661. 
48 Jfr Grönfors, Avtalslagen: en kommentar, s. 246 f. 
49 Se SOU 1974:83, s. 140 ff och prop. 1975/76:81 s. 50 f. 
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en sådan situation då avtalsklausuler har varit uppe för förhandling 

och parterna har kommit överens om vad som är en bra lösning. 

Däremot är det troligt att avtalsparter ofta inte har reflekterat över vad 

som står i lagen innan de sluter avtal. Tyngden av partsviljan som 

annars tillmäts stor betydelse blir i en sådan situation ett skäl att 

jämka avtalet, ett resultat som framstår som näst intill absurt.  

Resultatet att rättsordningen underkänner diskuterade avtalsvillkor 

medan identiska, oplanerade, utfyllnader godkänns skapar ett haltande 

system. Denna oönskade effekt kan undvikas genom att låta 

utfyllnader omfattas av begreppet avtalsvillkor.  

Att lagar inte utgör något fundament som inte kan rubbas tyder 

redan det faktum att vi tillåter reduktionsslut. Och det finns även 

andra omständigheter som indikerar på att lagregler inte är huggna i 

sten vid oskäliga resultat. 36 § avtalslagen har nämligen ansetts vara 

tillämplig på bestämmelser som rör förhållandet mellan offentliga 

myndigheter och enskilda. Sådana bestämmelser som har 

avtalskaraktär anses vara möjliga att jämka med 36 § avtalslagen.50 

Även om 36 § avtalslagen inte nämns så har NJA 1998 s. 390 tolkats 

som ett fall då HD jämkade en sådan föreskrift.51 Att föredragaren 

nämner att 36 § avtalslagen inte är av avsedd att ge domstolen en 

lagprövningsrätt de inte redan har syftar rimligtvis på att 

bestämmelser som inte är av avtalskaraktär inte kan jämkas, alltså ska 

enbart bestämmelser av avtalskaraktär kunna jämkas.52 

Som avslutande argument för att avtalsvillkor bör omfatta 

tillämpningen av dispositiv rätt ska anföras att avtalsvillkorsrekvisitet 

inte i sig är avgörande. Lagar åsidosätts inte bara för att de faller in 

                                            
50 Prop. 1975/76:81, s. 113 f. I ett antal hovrättsfall har hovrätten haft att ta ställning till frågan, se 
exempelvis RH 42:85 och RH 1989:13. 
51 Se Manukka, Lexinokommentar till 36 §, avsnitt 3.2.3. 
52 Jfr prop. 1975/76:81, s. 113 f. 
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under rekvisitet utan det öppnas upp för en skälighetsbedömning. Att 

oskäliga rättstillämpningar undviks är självklart något positivt i sig. 

Som nedan kommer att redogöras är det troligen synnerligen sällan 

som en tillämpning av lag är oskälig varför nackdelarna med att tillåta 

sådan jämkning antagligen är i det närmsta minimala. Det torde följa 

av den dispositiva rättens karaktär att jämkning av dess tillämpning 

skulle ske betydligt mer sällan än reduktionsslut. Den slutsatsen kan 

dras mot bakgrund av att dispositiv rätt kan anses presumeras vara 

skälig, se diskussionen i avsnittet nedan.  

För den som ifrågasätter om tillämpningen av lagar faller inom 

begreppets kärnområde, vaga del eller utanför dess språkliga 

betydelse kan påpekas att ovan förda resonemang gäller lika mycket i 

argumentationen för en extensiv tolkning eller ett analogislut. 

Mot bakgrunden av de frågeställningar som aktualiserats ovan, 

kanske speciellt förutsebarhetsargumentet och att lika fall ska 

behandlas lika, kan det inte ses som fel att anse tillämpningen av lag 

anses omfattas av begreppet avtalsvillkor.  

För att uttalandet i Mandalay-domen ska gå ihop måste liknande 

diskussioner ha förts i Bondeska palatset med samma slutsats som 

presenterats här. 
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4.2 Oskäligt 

4.2.1 Bedömningens grunder 

Det centrala rekvisitet i 36 § avtalslagen är att avtalsvillkoret ska vara 

oskäligt.53  

Oskälighet är vad Grönfors kallar för ett relationsbegrepp, det går 

inte att säga att ett avtalsvillkor är oskäligt utan att sätta det i relation 

till ett jämförelseobjekt. Genom paragrafens utformning ges 

domstolen möjligheten att se till de individuella omständigheterna i 

målet samt de värderingar som finns i den aktuella affärsbranschen.54 

Bedömningen delas in i en abstrakt och en konkret del vari den 

konkreta bedömningen består i att domstolen tar hänsyn till de 

omständigheter som har åberopats i målet för att avgöra om 

avtalsvillkoret, i det enskilda fallet, är oskäligt. Vid den abstrakta 

bedömningen undersöks ifall avtalsvillkoret i sig alltid är att anse som 

oskäligt oavsett omständigheterna i övrigt.55 Särskild hänsyn ska vid 

bedömningen tas till om den ena parten är konsument eller eljest intar 

en underlägsen ställning. 

I såväl förarbeten som doktrin finns det omfattande diskussioner 

om hur oskälighetsbedömningen ska göras. På grund av det stora 

materialet samt generalklausulens utformning är det omöjligt att 

redogöra hur bedömningen ska göras i varje fall, syftet med regeln är 

just att vara så flexibel att den kan fånga upp situationer som inte är 

möjliga att förutse. I det här avsnittet avses därför endast att göras en 

presentation som är tillräckligt omfattande för att ligga till grund för 

frågan om utfyllnader är möjliga att jämka medelst 36 §. 

                                            
53 Grönfors, Avtalslagen: en kommentar s. 245. 
54 Grönfors, Avtalslagen: en kommentar s. 246 f. 
55 Ibid. 
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Grönberg påpekar att det torde vara svårt att finna en allmän 

moralisk princip som skulle finnas utanför rättsordningen, något som 

motiverar att domaren bör följa de normer och värderingar som kan 

hämtas ur den positiva rätten.56 Värderingarna kan således hämtas 

från lagar, gott affärsskick, praxis eller andra rättsliga principer. Ett 

exempel som framhålls i förarbetena är ifall avtalsvillkoren är 

avsedda att kringgå tvingande lagstiftning.57 Även ändamålen som 

ligger bakom en dispositiv lag kan tillmätas betydande vikt för att 

avgöra om ett avtalsvillkor är att se som oskäligt. Dispositiva regler är 

ofta avsedda att fungera som en normallösning och avsteg från dessa 

regler, kanske till nackdel för en svagare part, kan tyda på att villkoret 

är oskäligt. Det framhålls dock i förarbetena att bakgrunden till den 

dispositiva regeln kan vara avgörande för vilken vikt som ska 

tillmätas den dispositiva regeln. Är regeln ett rättspolitiskt 

ställningstagande bör regeln, typiskt sett, tillmätas större vikt än ifall 

regeln enbart utgör en lösning för att parterna inte har reglerat 

frågan.58  

Som framgår av lagtexten kan även omständigheterna vid avtalets 

ingående, senare inträffade omständigheter och omständigheterna i 

övrigt tillmätas betydelse av vad som är att anse som oskäligt.  

Domstolen har alltså möjligheten att ta hänsyn till alla 

omständigheter som parterna presenterar i målet. Ett avtalsvillkor som 

i en situation skulle vara skäligt kan i ett annat avtal vara oskäligt, 

exempelvis på grund utav hur omständigheterna vid avtalets ingående 

såg ut. 

                                            
56 Ibid. 
57 Jfr prop. 1975/76:81, s. 121. 
58 Se prop. 1975/76;81, s. 49 och s. 123. 
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Andra exempel på vad som kan motivera en jämkning kan vara att 

värdet av parternas prestationer i viss mån ska motsvara varandra.59,60 

4.2.2 Oskälighet vid tillämpning av lag 

Till att börja kan nämnas att det i princip aldrig torde bli aktuellt att 

genom en abstrakt bedömning komma fram till att en lag är oskälig. 

De lagar vi har i Sverige har tagits fram efter omfattande utredningar 

och bakom lagen ligger avvägningar mellan de relevanta rättsliga 

värdena. Att redan genom den abstrakta bedömningen förklara en lag 

oskälig skulle vara att gör lagen obsolet. Eventuellt skulle det vara 

möjligt om en lag stiftades som stred mot EU-rätten eller EKMR. Mer 

intressant är frågan om enskilda falls specifika omständigheter kan 

föra med sig att lagens tillämpning kan anses som oskälig.  

Att avsteg från en dispositiv lagregel kan utgöra ett skäl för 

jämkning tyder på att en jämkning av tillämpningen av avtalsvillkor 

inte torde kunna vara att se som oskäligt. Utgör lagen 

jämförelseobjektet för oskälighetsprövning kan tillämpningen av 

lagen inte anses som oskälig – dessa sammanfaller i så fall. Herre 

tycks, 1996, varit av uppfattningen att lagar inte kunde vara oskäliga, 

dock med en reservation i en fotnot. Det kan antas att han intagit en 

annan ståndpunkt nu eftersom han ställde sig bakom domskälen i 

Mandalay-domen.61 

Som noterats tidigare finns det dock andra jämförelseobjekt än 

lagen; exempelvis rättsliga principer eller senare inträffade 

                                            
59 Se SOU s. 131 ff. 
60 Listan kan göras betydligt längre, i utredningen benämns 7 grupper med 21 undergrupper av 
bedömningsgrunder som kan utgöra skäl för jämkning och utredningen är inte avsedd att vara 
uttömmande. Att redogöra samtliga dessa skulle ta i anspråk allt för mycket utrymme av uppsatsen. 
Grunderna är dock viktiga att beakta när det kommer till bedömningen om tillämpningen av en 
lagregel kan vara oskälig. 
61 Jämför domskälen i NJA 2011 s. 67 och Herre, Ersättning i köprätten, särskilt om 
skadeståndsberäkning, s. 168 f. 
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omständigheter. Att det är möjligt att innehållet i en lagregel skulle 

vara att se som oskäligt i ett specifikt avtalsförhållande 

uppmärksammades av generalklausulsutredningen som noterade att 

en avtalsklausul som är identisk med en lagregel kan fått en annan 

innebörd.62 Att avtalsvillkoret kommer från utfyllande rätt kan inte i 

sig innebära att det skulle vara att ses som skäligt, rättsverkningarna 

är ju desamma. Däremot kan bedömningarna i de olika fallen se något 

olika ut. Parten som yrkar på jämkning torde ha svårigheter att 

argumentera för att utfyllnaden är oskälig – den är ju av lagstiftaren 

avsedd att ge skäliga resultat. Är avtalsparterna medvetna om hur 

lagstiftningen ser ut kommer även ett förutsebarhetsargument till i 

vågskålen mot jämkning. Samma diskussion som fördes i avsnittet 

ovan återkommer i diskussionen om att förutsebarheten är ett viktigt 

intresse, men den är inte ensamt utslagsgivande. Dessutom är 

frågorna inte riktigt desamma, att en part är väl införstådd i vad som 

följer av avtalet pekar på att avtalsinnehållet är skäligt i sig. Ifall 

parterna utgått från ett visst innehåll i avtalet kan det framstå som 

oskäligt att jämka avtalsinnehållet. Argumentet tappar dock sin tyngd 

i en situation då den parten inte förstår vad som står i avtalet, 

exempelvis på grund av språkförbistringar. 

Som jag ser det är det att tro allt för mycket om lagstiftaren och 

språket ifall man tror att det är möjligt att stifta lagar som alltid skulle 

leda till skäliga resultat.63 Därför innehåller flesta svenska lagarna 

skyddsmekanismer som kan åtgärda till exempel senare inträffade 

händelser som skulle kunna innebära oskälighet såsom 

skadeståndsregler, rätt till hävning eller prisavdrag. Sådana 

                                            
62 SOU 1974:83, s. 141. 
63 Jfr Håstad, Köprätt, s. 20 och Ekelöf, Rättegång I, s. 82 f. 
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regleringar är i de flesta fallen tillräckliga för att skydda avtalets 

parter, men inte alltid. 

En av anledningarna till att jämkning av tillämpning av lag bör 

tillåtas skulle vara situationer då avtalet skulle kunna ogiltigförklaras 

men rättsföljden skulle slå tillbaka på den parten som kan åberopa 

ogiltighetsgrunden. Ifall en borgenär genom att begagna gäldenärens 

trångmål har avtalat om ockerränta är ogiltighet enligt 31 § 

avtalslagen kanske inte något gäldenären önskar göra gällande 

eftersom denne skulle riskera att behöva betala tillbaka skulden i 

förtid. I en sådan situation skulle jämkning enligt 36 § istället vara att 

föredra så att räntan kan sättas ned till vad som är skäligt. I tvisten 

utgör villkoret om ränta ett avtalsvillkor som kan jämkas utan 

problem men nedan följer ett fall i vilket man kan argumentera för att 

avtalsinnehåll som kommer från tillämpningen av en lag kan vara att 

se som oskäligt. 

En lösning som vid första anblick kan ses som tilltalande är att det 

alltid borde gå att jämka priset som parterna har kommit överens om. 

Det ska dock påpekas att priset inte alltid bestäms av parterna utan 

kan bestämmas genom tillämpning av lag, vilket sker i exemplet 

nedan. 
En potentiell hyresgäst (HG) överväger att hyra lägenhet A av en hyresvärd 

(HV). Parterna bestämmer att hyran för lägenheten ska bestämmas av 

hyresnämnden till det belopp som är skäligt mot bakgrund av omständigheterna i 

övrigt vid avtalets ingående. HV informeras om att HG är arbetslös och saknar 

möjligheter skaffa jobb, det är HV:s sambo (SHG), en framgångsrik arkitekt, 

som kommer att betala hyrorna. HG och SHG överväger också lägenhet B som 

HV hyr ut men denna är mindre och genom aggressiv övertalning lyckas HV 

övertyga HG och SHG att de ska hyra lägenhet A. Eftersom hyran inte är 

bestämd till ett specifikt belopp bestäms hyran enligt 12 kap 19 § 4 st. 

jordabalken till 8 000 kr/månaden av hyresnämnden. Beträffande lägenhet B 

skulle hyran vara 2 000 kr/månaden – vilket är det beloppet HG själv hade kunna 

betala. 
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Efter att SHG och HG har bott ett kortare tag i lägenheten får HV för sig att 

denne inte tycker om arkitekter och arbetslösa. För att bli av med dem 

bestämmer sig HV för att mörda SHG, det är ju hon som betalar hyran så på det 

sättet kan HV bli av med båda två. HV sätter planerna i verket och gör processen 

kort med SHG. 

Eftersom HG inte kan betala hyran för lägenheten avser HV att vräka HG. I 

vräkningsprocessen gör HG gällande att hyresbeloppet om 8 000 kr/månaden är 

oskäligt mot bakgrund av att HV:s brott är anledningen till att HG inte kan bo 

kvar i lägenheten, att strypa HG:s möjligheter att betala hyran var ju HV:s 

avsikter med mordet på SHG. Vidare påpekar HG att det inte längre finns några 

andra lägenheter lediga på orten och ifall HG skulle bli vräkt skulle denne 

bestraffas för att HV mördat SHG.  

Även om scenariot är något konstruerat är avsikten att visa på att 

tillämpningen av lag kan vara oskälig. Situationen bygger på ändrade 

förhållanden – hyresvärdens mord av hyresgästens finansiär och 

sambo. 

För att analysen av scenariot inte ska bli något av allmänt 

tyckande bör prövningen göras mot bakgrund av rådande 

rättsprinciper. Ramberg och Ramberg har presenterat en modell som 

borde kunna vara vägledande för bedömningen. 

Modellen har hämtat inspiration av de rättsliga verken Unidroit 

Principles, Principles of European Contract Law och Draft Common 

Frame of Reference vilkas regleringar författarna i stort anser 

stämmer överens med svenska rättsprinciper.64 

För att avtalet ska vara oskäligt på grund av ändrade förhållanden 

krävs att: 

1. Avtalsbalansen rubbats väsentligt; och 

2. det inträffade var oförutsebart för den drabbade parten vid 

tiden för avtalets ingående; och 

3. den drabbade parten inte vid avtalets ingående borde ha räknat 

med att händelsen kunde komma att inträffa; och 

                                            
64 Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 179 ff.  
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4. den drabbade parten inte borde ha förebyggt konsekvenserna 

av händelseutvecklingen; och 

5. den drabbade parten inte själv hade kontroll över 

händelseutvecklingen; och att 

6. risken inte lämpligen bör bäras av den drabbade parten. 

I en tvist hade hyresvärden självklart kunna anföra att hyresgästen 

skulle kunna skaffa ett nytt jobb men som framgår av scenariot hade 

denne inga möjligheter att skaffa ett jobb, denne led eventuellt av en 

sjukdom som hindrade hyresgästen från att arbeta. I övrigt skulle 

exemplet uppfylla de krav Ramberg och Ramberg ställer upp för sin 

modell. Till detta kommer även den rättsliga principen om att 

personer inte ska tjäna på sina illgärningar. 

Av vikt för exemplet är att jordabalken inte tillåter hyran att 

ändras på grund av senare inträffade förhållanden och 

omständigheterna i övrigt, se 12 kap. 55 § 5 st. jordabalken. Vidare 

krävs det väldigt lite materiellt innehåll i ett hyresavtal – det enda 

som torde behövas är att lägenheten ska kunna identifieras och 

eventuellt en tillträdesdag. Därmed finns det inga avtalsvillkor av 

betydelse som kan jämkas så att resultatet blir skäligt. Exemplet torde 

vara överförbart även på andra avtalsförhållanden där en avtalspart 

motarbetar sin motpart. 

För att scenariot verkligen skulle falla inom syftet med 36 § skulle 

det kunna anföras att hyresvärden medvetet undvek att ta med hyran i 

avtalet för att undvika att hyran skulle kunna jämkas. I så fall skulle 

hyresvärden ha försökt kringgå tvingande lagstiftning nämligen 36 § 

avtalslagen vilket var ett agerande lagstiftaren avsåg att 36 § skulle 

hindra.65 

                                            
65 Se prop. 1975/76:81, s. 121. 
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Mot bakgrunden av exemplet och att såväl 

generalklausulsutredningen och föredraganden, HD samt viss 

doktrin66 är av uppfattningen att avtalsklausuler som är identiska med 

lagstiftning kan vara oskäliga kan jag inte se att det skulle vara 

kontroversiellt att påstå att tillämpning av lag kan få oskäliga 

konsekvenser på ett sådant sätt att de träffas av oskälighetsrekvisitet i 

36 § avtalslagen.67  

Föredraganden uttalade i propositionen till 36 § avtalslagen att det 

“[s]ärskilt bör beaktas att det ofta är omöjligt att formulera ett villkor 

så att det aldrig kan leda till ett otillbörligt resultat.”68  

Ifall det är omöjligt att formulera ett avtal som aldrig leder till 

oskäliga resultat – kan man då verkligen tro att det skulle vara möjligt 

att stifta en lag som inte kan leda till oskäliga resultat? 

Slutsatsen betyder dock inte att jämkning medelst 36 § är möjlig, 

det återstår ett viktigt kapitel nämligen jämkning i förhållande till 

andra rättsliga principer.69  

4.2.3 Kan domstolen fylla ut avtalen med oskäligt innehåll? 

Utfyllnad är som berördes ovan vad doktrinen beskriver domstolens 

verksamhet när tolkning av avtal inte görs mot bakgrund av de 

överensstämmande partsavsikterna. Utfyllnaden kan göras mot flera 

rättsliga principer och ibland görs det genom tillämpning av dispositiv 

lag. 

En invändning som kan göras mot framställningen i avsnitt 4.2.2 

är att utfyllnad inte sker så mekaniskt som där framställts, domstolen 

torde inte fylla ut ett avtal med oskäliga utfyllnader. Alltså att 
                                            
66 Manukka, Lexinokommentar till 36 §, avsnitt 3.2.3. 
67 Frågan om utfyllnad kan vara oskälig berörs även i nästa avsnitt samt i kapitel 5. 
68 Prop. 1975/76:83 s. 27. 
69 Slutsatsen att lag kan strida mot allmänna rättsgrundsatser framförs även av Håstad men han anför 
en annan lösning för att undvika oskäliga resultat av rättstillämpningen. Se Håstad, Köprätt s. 20. 
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utfyllnad inte är något mekaniskt som domstolen gör. Den 

ståndpunkten är en sanning med modifikation, domstolens verktyg för 

att undvika sådana resultat kommer att diskuteras i avsnitt 5, kanske 

främst individuell utfyllnad och teleologisk tolkning. Man kan således 

läsa avsnitt 5 som en diskussion om domstolens tillämpning av lag 

kan gå igenom alla de principer som finns i avsnitt 5 och utfyllnaden 

ändå för med sig oskäliga resultat.70 

En tanke ska dock skickas med läsaren nämligen att domstolen 

inte alltid kan avgöra om dess rättstillämpning i ett senare skede 

kommer visa sig oskälig – se exemplet om hyreslägenheten ovan. 

4.3 Sammanfattning avsnitt 4 

Ovan har förts tämligen omfattande egna resonemang om de två 

vitala rekvisiten i 36 § avtalslagen så här ska en sammanfattning av 

diskussionen och vissa tankar om slutsatserna presenteras. 

Vid stiftandet av lagen tycks lagstiftaren inte direkt ha tagit 

ställning till om tillämpning av lag skulle omfattas av rekvisitet 

avtalsvillkor. Lagstiftaren tycks ha lämnat dörren öppen för båda 

tolkningarna. Ett sätt att tolka utredningens uttalande bör vara att 

denne anser att alla möjligheter för att jämka tillämpningen av lag 

finns i paragrafen men att tillämpningsmöjligheten av restriktiv 

tolkning är tillfredsställande nog och bör ha företräde. Vid en sådan 

tolkning måste tillämpning av lag ändå anses omfattas av begreppet 

avtalsvillkor. 

                                            
70 Av den anledningen kan man argumentera att avsnitt 5 skulle vara innan avsnitt 4, det är rimligt att 
anta att det är den ordningen domstolar skulle hantera tolkningsfrågan av ett avtal. Ur ett pedagogiskt 
perspektiv har jag däremot valt den gällande ordningen av den anledningen att det skulle vara 
irrelevant att diskutera vilka institut som har företräde ifall tillämpningen av lag inte faller in under 
generalklausulens rekvisit. 
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Läser man regleringen mot den rådande doktrinen är det dock 

svårt att få in tillämpningen av lag i begreppet avtalsvillkor. I 

doktrinens terminologi görs en tydlig åtskillnad mellan avtalsinnehåll 

och utfyllnad och ifall terminologin i civilrätten ska vara lättförståelig 

och sammanhängande finns det anledning att ifrågasätta om 

avtalsvillkor verkligen omfattar tillämpning av lag. Här ska påpekas 

att doktrinen oftast haft för avsikt att göra skillnaden mellan 

avtalstolkning och utfyllnad tydlig, för att åskådliggöra hur en 

förpliktelse i ett rättsförhållande bör tolkas. Terminologin har inte 

sällan skiljt sig åt mellan rättstillämparen, lagstiftaren och 

rättsvetenskapen, något som pekar på att viss försiktighet bör iakttas 

när man använder sig av ren terminologi för att bygga upp ett 

rättssystem. 

Mot bakgrund av den bristande ledningen görs en 

ändamålsvärdering, utfallet av bedömningen kan gå åt båda hållen 

men som anförts talar tunga skäl för att jämkning är möjligt samtidigt 

som förutsebarheten är det huvudsakliga argumentet emot att tillåta 

jämkning. Oron för att avtalsparter inte ska veta vad de kan avtala om 

är dock troligtvis överdriven eftersom praxis kommer att utveckla 

tillämpningen av 36 §:s tillämpningsmöjligheter och dessa sedan 

kommer att systematiseras av rättsvetenskapsmän så att reglerna blir 

mer lättillgängliga. 

Oskälighetsprövningen ska göras mot de rättsliga principer och 

värden som erkänns av det svenska rättssystemet. 

Att tillämpningen av lag kan leda till oskäliga resultat tycks inte 

vara så kontroversiellt mot bakgrund av att utgångspunkten i 

förarbetena, såväl utredningen som propositionen, är att avtalsvillkor 

som är identiska med lagregler kan vara oskäliga.  
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Framförallt bör jämkning bli kunna bli aktuellt då de rättsinstitut 

som finns i lagen inte är tillräckliga för att skydda den skyddsvärda 

avtalsparten.  

5 Förhållandet till individuell utfyllnad, 
förutsättningsläran och teleologisk tolkning 

Ovan har presenterats en diskussion om utfyllnad av ett avtal kan 

anses falla in under den stora generalklausulens rekvisit, en fråga som 

aldrig riktigt har diskuterats, varken i doktrin, rättsfall eller 

förarbeten. 

Det här avsnittet är inriktat på något annat, nämligen om det finns 

andra rättsliga principer eller institut som kan tänkas ha företräde 

framför tillämpningen av 36 §. Först kommer generalklausulens 

förhållande till individuell utfyllnad att behandlas, sedan ett avsnitt 

om förutsättningsläran. Därefter kommer ett avsnitt där förhållandet 

till restriktiva tolkningar samt reduktionsslut diskuteras. 

Avslutningsvis följer begränsningar som HD har satt upp för 

tillämpningen av generalklausulen på utfyllande rätt samt förhållandet 

till internationella konventioner. 

5.1 Individuell utfyllnad  

En av invändningarna mot att det skulle vara möjligt att jämka 

tillämpningen av lag, framförd av Lehrberg, är att lagar inte kan 

jämkas utan man kan nå samma eller liknande resultat genom 

individuell utfyllnad eller kvalificerad individuell utfyllnad.71  

Individuell utfyllnad kan beskrivas som något av ett mellanting av 

tolkning och utfyllnad. Adlercreutz beskriver det som ”[…] 

                                            
71 Lehrberg, Avtalstolkning, s. 17 not 14. 
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komplettering eller utfyllning med hänsyn till att frågan ej blivit 

reglerad i avtalet men likväl inte innebär en direkt tillämpning av 

utfyllande rättsregler eller andra ’objektiva’ regler utan grundas på för 

avtalssituationen speciella omständigheter”.72  

Det handlar alltså inte om tolkning eftersom frågan inte har varit 

uppe för parternas medvetande, utan om att fylla ut avtalet mot 

avtalets syfte.73 Lösningen brukar användas när de allmänna 

grundsatserna om vad som är lämpligast inte bör läggas till grund för 

avgörandet utan lösningen finns att finna i de individuella 

omständigheterna.74 Den kan framstå som särskilt tilltalande ifall 

avtalet innehåller en ingress om hur oreglerade frågor ska lösas.75  

Principen bör alltså användas då det gäller att fylla ut ett avtal i 

dess anda. NJA 1953 s. 484 är ett bra exempel på att visa hur 

individuell utfyllnad tillämpas. I ett avtal mellan en stad och ett bolag 

reglerades bland annat att bolaget inom ett visst område inte fick 

anlägga fabriker eller ha fler än ett visst antal djur på fastigheten. 

Bolaget hade uppfört en oljetanksanläggning inom det aktuella 

området och frågan var ifall avtalet ansågs utgöra ett hinder mot 

uppförandet. Trots att avtalet inte behandlade frågan om oljetanks-

anläggningar drog domstolen slutsatsen att syftet med avtalet var att 

förebygga kontaminering av grundvattnet och domstolen fann att 

uppförandet av anläggningen därför stred mot avtalet. 

Som jag ser det är individuell utfyllnad ett möjligt substitut till 

möjligheten att jämka tillämpningen av lag – i vart fall till viss del. 

                                            
72 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 29. 
73 Ibid. 
74 Lehrberg, Avtalstolkning, s. 21. 
75 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 30. 
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Institutet öppnar upp för lösningar som harmoniserar med 36 § 

avtalslagen.76 

Dock kan individuell utfyllnad inte fylla hela 36 §:s funktion när 

det kommer till att jämka tillämpningen av lag. I en situation då 

avtalsinnehållet har slagits fast av en dom och omständigheterna 

sedan ändras måste det ses som främmande att ändra avtalsinnehållet 

genom individuell utfyllnad ’mot bakgrund av avtalets anda’. Vidare 

kan det uppstå situationer då en förpliktelse i och för sig inte talar mot 

ändamålet med avtalet men ändå skulle kunna vara att anse som 

oskälig. I en sådan situation skulle den individuella utfyllnaden inte 

ge någon vägledning. 

Därtill ska påpekas att bedömningen enligt individuell utfyllnad 

kommer att skilja sig från den bedömning som görs med 

generalklausulen. Generalklausulen ser till om resultaten blir oskäliga 

medan den individuella utfyllnaden mer försöker förverkliga 

ändamålet med avtalet. Generalklausulens bedömning är i någon mån 

mer objektiv inför vad som är skäligt än individuell utfyllnad. 

Vidare har den individuella utfyllnaden kritiserats för att 

tillämpningen av den i domstolarna är svår att känna igen.77 Ifall en 

domstol har att jämka rättsregeltillämpning genom 36 § måste 

domstolen motivera på vilket sätt den gör bedömningen att 

tillämpningen av regeln skulle vara att anse som oskälig.  

Som jag ser det har generalklausulen och individuell utfyllnad två 

olika syften att fylla. När ett avtal har ett tydligt ändamål och en fråga 

som är oreglerad så kommer det naturligt att tillämpa individuell 

utfyllnad medan generalklausulens oskälighetsprövning är mer 

inriktad på att rätta till oskäliga resultat. 

                                            
76 Se Lehrberg, Avtalstolkning, s. 17. 
77 Se Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 30 ff. 
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Utifrån institutens så skilda ändamål och bedömningar kan 

individuell utfyllnad knappast anses stå i vägen för att tillämpa 

generalklausulen på oskäliga tillämpningar av lag. 

5.2 Förutsättningsläran 

Även förutsättningsläran torde kunna fungera som ett alternativ till att 

tillåta jämkning av rättstillämpning med generalklausulen. HD har 

dock i NJA 1996 s. 410 uttalat att förutsättningsläran bör ses som ett 

komplement till avtalstolkning och ogiltighetsgrunderna i avtalslagen. 

Också i doktrinen har avtalslagens regler ansetts ha företräde framför 

förutsättningsläran.78 Alltså bör inte förutsättningsläran tillämpas i en 

sådan situation det är möjligt att tillämpa generalklausulen. 

Däremot torde det vara möjligt att argumentera utifrån 

förutsättningsläran såsom en rättslig princip vid tillämpningen av 36 § 

men det är en annan sak.79 Förutsättningslärans bör kunna ses som en 

förklaringsmodell för varför ett resultat är att anse som oskäligt. 

5.3 Restriktiv tolkning och reduktionsslut 

I noten som generalklausulsutredningen uppmärksammade frågan om 

det är möjligt att jämka tillämpningen av en lagregel anfördes att 

domstolarna i en sådan situation normalt torde använda sig av en 

restriktiv tolkning av lagen för att undvika oskäliga resultat.80 

Restriktiva tolkningar och reduktionsslut är metoder som används 

för att tolka om en situation ska falla in under en lagregel.  

Enligt Ekelöf har alla regler ett kärnområde och ett vagt område. 

När man har att tolka en lagregel ska detta göras mot bakgrund av 

                                            
78 Se exempelvis Kleineman, Förutsättningsläran tre steg tillbaka?, och Lehrberg, Avtalstolkning, s. 
221 och s. 441. Jfr Hellner, Förutsättningsläran rediviva, s. 143.  
79 Jfr Lehrberg, Avtalstolkning, s. 222. 
80 SOU 1974:83, s.142 not 1. 
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regelns ändamål. Regeln ska enbart tillämpas ifall en tillämpning 

skulle främja ändamålet med lagen eller rättsområdet. Ifall situationen 

ligger inom en regels, språkligt, vaga område och inte ska tillämpas 

görs en restriktiv tolkning av regeln. Då situationen ligger inom 

regelns kärnområde men inte ska tillämpas görs ett reduktionsslut. 

För att få fram en regels ändamål ser Ekelöf till vilka ändamål en 

regel främjar då den tillämpas på klara fall.81 

Den teleologiska tolkningen är inte begränsad till något speciellt 

rättsområde, som 36 § är, utan kan tillämpas inom hela 

rättssystemet.82 Som utredningen uttalade, se ovan, torde det vara 

möjligt att tillämpa restriktiv tolkning och reduktionsslut och komma 

fram till liknande eller samma resultat som en jämkning enligt 

generalklausulen.  

Men Ekelöfs modell, och dess bedömning, har inte samma 

utgångspunkt som generalklausulen. Ekelöfs modell avser att hjälpa 

rättstillämparen att tillämpa lagen på ett sådant sätt att lagens ändamål 

får så stort genomslag som möjligt. Ändamålen kommer att variera 

mellan varje rättsområde, lag och paragraf. 36 § är något annat, 

paragrafen är en skyddslagstiftning främst för de som intar 

underlägsen ställning såsom konsumenter. Tillämpningen av 36 § 

görs alltså inte mot bakgrund mot att lagars ändamål ska få så stort 

genomslag som möjligt utan är mer avsedd för ’rättvisa’ resultat. 

Generalklausulen kan alltså tillämpas på ett sådant sätt att den kör 

över ändamålen den aktuella förmögenhetsrättsliga lagen.83  

Här bör dock noteras att domstolarna inte tycks anse sig 

begränsade till den specifika lagens ändamål utan de tar ofta in andra 

                                            
81 Ekelöf, Rättegång I, s. 79 ff.  
82 Olika rättsområden är dock mer eller mindre öppna för ändamålsargumentation; i straffrätten brukar 
sägas att analogislut är förbjudet enligt devisen nulla puena sine lege – inget straff utan lag. 
83 Jfr Manukka, Lexinokommentar till 36 §, avsnitt 3.2.3. 
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lagar eller rättsprinciper in i bedömningen. Ett sådant exempel 

återfinns i NJA 1993 s. 3 då tolkningen av lagen (1904:48 s.1) om 

samäganderätt gjordes mot bakgrund av föräldrabalkens ändamål 

(1949:381).84 

Ifall reduktionsslut kan göras utifrån andra lagars ändamål eller 

rättsliga principer torde det inte finnas några direkta hinder mot att 

lägga de ändamålen som ligger bakom 36 § avtalslagen till grund för 

en bedömning av reduktionsslut eller restriktiv tolkning när det 

kommer till tillämpningen av de förmögenhetsrättsliga principerna. 

Finns det då ingen annan regel som fångar upp situationen får 

domstolen avgöra frågan utifrån allmänna rättsliga överväganden eller 

efter en skönsmässig bedömning.85 

Av ovan gjorda iakttagelser tycks generalklausulens uttalande 

stämma – de lege lata kan domstolen nå liknande resultat genom 

restriktiv tolkning eller reduktionsslut som genom jämkning med 

generalklausulen. Det är alltså inte nödvändigt använda 36 § 

avtalslagen för att undvika oskäliga resultat vid tillämpningen av lag. 

Dock kan det finnas fördelar med att göra det.  

Det främsta argumentet för att låta generalklausulen ha rollen att 

bekämpa oskäliga resultat i rättstillämpningen har redan berörts ovan. 

Bedömningen enligt generalklausulen görs mot bakgrund av att det är 

en skyddslagstiftning. Den teleologiska tolkningen görs för att 

författningar ska få ett resultat som stämmer överens med dess 

ändamål. Eftersom institutens syften, samt deras metoder, skiljer sig 

kan resultaten att bli något olika. Därtill kan anföras att genom att låta 

generalklausulen jämka tillämpningen av regler baserat på bland 

annat konsumentskyddet tillåts den teleologiska tolkningen att vara 

                                            
84 Se Håstad, Rättstillämpning i strid mot lag, s. 179 f. 
85 Se Lehrberg, Avtalstolkning, s. 33 f. 
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snävare än att låta tolkningen ske mot bakgrund av alla ändamål i 

rättsområdet. På det sättet kan metoden ge rättstillämparen den 

vägledning den är avsedd att ge. 

Vidare får lagen anses ha en större legitimitet utifrån att den är 

stiftad av riksdagen istället för en metod vars innehåll är föremål för 

diskussion.86 

Även ur ett pedagogiskt perspektiv skulle det troligtvis finnas 

fördelar med att låta jämkningen komma till stånd genom 

generalklausulen. Genom att principerna utvecklas under 36 § blir de 

lättare att organisera i rättsvetenskapliga sammanställningar. 

Dessutom kan det tänkas bli enklare att argumentera för oskälighet 

ifall man kan hänvisa till en lagregel istället för en rättslig princip. En 

lagregels innehåll är beständigt istället för att det ska kunna 

omformuleras vilket rättsliga principer inte helt sällan görs.87 Andra 

sidan av myntet är att regeln riskerar att bli mindre flexibel eftersom 

det ska till ändring av lagen för att den ska kunna ändras.88 Ett 

argument för att restriktiv tolkning och reduktionsslut är att föredra är 

att de kan användas på alla rättsregler och inte är begränsade till något 

speciellt rättsområde, på det sättet kan rättsystemet bli mer 

konsekvent över rättsområdena. 

Uttalandet i Mandalay-domen kan tolkas som att HD anser att det 

finns ett intresse i att låta den teleologiska tolkningen inte bli så vid 

att rättstillämparen ska ta hänsyn till samtliga intressen på 

rättsområdet. Alternativt kan det handla om att tillämpa det institutet 

som är naturligast att tillämpa. Genom att tillåta generalklausulen att 

                                            
86 Jfr Ekelöf, Rättegång I, s. 90 f. 
87 Ett exempel skulle kunna vara att röster inom doktrinen började argumentera för att det skulle 
finnas ett uppenbarhetsrekvisit eller begränsningar i tillämpningsområdet ifall det var en rättslig 
princip, något som inte torde vara lika enkelt att göra beträffande en lagregel. 
88 Notera dock att generalklausulens utformning är sådan att den redan är tämligen flexibel så det 
problemet är kanske inte särskilt stort. 
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jämka utfyllnader kommer läran om oskäliga avtalsvillkor samlas 

under en paragraf. På det sättet kommer läran om oskäliga 

avtalsvillkor kunna bli mer enhetlig, oberoende av om avtalsvillkoren 

kommer från lagar eller viljeförklaringar.89  

Slutsatsen får, mot bakgrund av HD:s uttalande, anses vara att 

generalklausulen är tillämplig då jämkningen eller ogiltigheten kan 

motiveras av skyddsbehovet snarare än för att främja ändamålen med 

den utfyllande regleringen. Slutsatsen torde ligga i linje med 

institutens olika ändamål. 

5.4 Begränsningar som anges i NJA 2011 s. 67 m.m. 

Från Mandalay-domen kan man dra vissa slutsatser i vilken 

omfattning generalklausulen faktiskt är begränsad i att jämka 

avtalsvillkor. En självklarhet är att domstolen enbart kan jämka 

sådana frågor som parterna förfogar över. Redan på den grunden 

faller tanken på att domstolar skulle ha rätten att jämka lag i sig. 

Lagen kan inte jämkas utan det är först när lagens innehåll har flutit in 

i ett enskilt avtalsförhållande som det kan jämkas.90 

En annan begränsning som går att läsa ut ur rättsfallet tycks vara 

att regeln inte ska kunna tillämpas för att kringgå formkravet för 

kollektivavtal.91 Troligtvis baseras domstolens yttrande på det 

faktumet att kravet på skriftlighet vid kollektivavtal är ett 

rättspolitiskt ställningstagande av stor vikt. Som nämnts i avsnitt 4.2.2 

                                            
89 Här ska dock noteras att bedömningarna kan bli olika beroende på varifrån avtalsvillkoret kommer, 
se avsnitt 4.2.2. 
90 Det är viktigt att hålla isär möjligheten att jämka avtalsvillkor som flutit in i ett avtalsförhållande 
och att jämka lagar. Att jämka lagar torde inte domstolarna ha kompetens att göra då detta strider mot 
kompetensfördelningen i 1 kap. regeringsformen. Om någon är oklar i den distensionen riskerar denne 
att bli missuppfattad – se Håstads tillägg till NJA 2010 s. 467. 
91 Här bör en reservation göras, det kan mycket väl vara så att domstolen enbart har tagit ställning i 
det specifika fallet, i just det här fallet kan det inte komma ifråga att kringgå formkravet för 
kollektivavtal.  



 

45 

ska sådana regler ses som extra tungt vägande vid bedömningen av 

oskälighet. Mot den bakgrunden kan man troligtvis dra slutsatsen att 

även formkravet för fastighetsköp, och andra liknande formkrav, är 

fredat från jämkning medelst generalklausulen.  

I punkt 15 i domen görs ytterligare en begränsning, en part kan 

inte åberopa en grund för jämkning då parten själv har orsakat 

situationen. En sådan lösning skulle riskera att främja missbruk. 

Dessutom borde det bli betydligt svårare att visa att avtalsvillkoret var 

oskäligt då parten själv haft möjligheten att undvika situationen, se 

Rambergs och Rambergs modell i avsnitt 4.2.2. 

Den kanske viktigaste begränsningen som framförs i domen 

framkommer i punkt 16 där domstolen slår fast att generalklausulen 

inte kan användas som ett substitut till skadeståndsrätten. Slutsatsen 

tycks vara att ifall det finns ett naturligt rättsskydd som en part kan 

göra gällande ska detta ha företräde framför tillämpningen av 

generalklausulen. Detta stämmer väl överens principen om lex 

specialis om att den mer specifika regeln bör ha företräde som 

huvudregel.92 

Frågan om jämkning av tillämpningen av lagbestämmelser har 

även diskuterats i NJA 2007 s. 1018. HD:s uttalande där är dock inte 

så vägledande, domstolen uttalade att 36 § inte kan användas för att 

tillämpningen av jordabalkens regler om indirekt besittningsskydd i 

ett komplext avtalsförhållande. Uttalandet väcker fler frågor än det 

ger svar. En tolkning är att rättsverkningarna av att tillåta en jämkning 

i en sådan situation skulle bli oöverskådliga då det finns flera avtal 

mellan parterna som skulle påverkas av jämkningen. Och i en sådan 

situation väljer domstolen att undvika att resultatet skulle bli värre. En 

                                            
92 Se även Sigeman, 36 § avtalslagen och arbetsrätten, s. 595 ff. 
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annan tolkning skulle självklart vara att reglerna helt enkelt inte gick 

att jämka i det specifika fallet.  

I propositionen till generalklausulen uttalas även att 

generalklausulen inte kan användas på ett sådant sätt att den strider 

mot internationella konventioner som Sverige är bundna av.93 Mot 

den bakgrunden dras slutsatsen att lagar som kommit till som en följd 

av bundenhet av internationella konventioner inte kan jämkas. 

Som ett exempel kan nämnas att förändringarna som följer av 

proposition 2013/14:15 i konsumentköplagen kommer att vara av 

sådan art att de inte skulle kunna jämkas medelst 36 § avtalslagen. 

Denna reglering bygger nämligen på ett fullharmoniserande direktiv94 

från EU.95 

Att generalklausulen inte kan användas mot internationella 

konventioner torde även medföra att EKMR:s regler kan motivera en 

jämkning ifall lagens effekter skulle riskera att kränka någon av 

EKMR:s artiklar. 

5.5 Sammanfattning avsnitt 5 

Det finns ett antal institut i det svenska rättssystemet som kan göra 

anspråk på att fylla platsen för att undvika oskäliga resultat vid 

rättstillämpning inom förmögenhetsrätten.  

Först avhandlades individuell utfyllnad, ett institut som tillämpas 

för att utfylla ett avtal på ett sådant sätt att man tar hänsyn till de 

individuella omständigheterna i det enskilda fallet. Institutets ändamål 

är främst att fylla ut avtal i enlighet med avtalets ändamål. Institutet 
                                            
93 Se prop. 1975/76:81, s. 131. 
94 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7EG. 
95 Se prop. 2013/14:15, s. 28 ff. 
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har således ett annat syfte än generalklausulen som främst är avsedd 

att skydda underlägsna parter.  

Dessutom har den individuella utfyllnaden kritiserats för att vara 

svår att känna igen när domstolarna tillämpar den.  

Mot den bakgrunden bör alltså inte individuell utfyllnad anses stå i 

vägen för generalklausulens tillämpning på avtalsvillkor som flutit in 

i ett rättsförhållande från dispositiv rätt. 

Beträffande förutsättningsläran kan sägas att den anses utgöra ett 

komplement till reglerna i avtalslagen och redan på den grunden kan 

den inte anses hindra domstolar från att tillämpa generalklausulen i 

första hand. 

Sedan följer diskussionen om restriktiva tolkningar och 

reduktionsslut kan fylla det utrymmet som NJA 2011 s. 67 tycks 

tillskriva generalklausulen. 

Som jag ser det torde så vara fallet; tillåts den teleologiska 

metoden att göras så vid att den kan ta hänsyn till de aktuella 

ändamålen inom ett helt rättsområde så kan domstolen komma fram 

till samma slutsatser som den skulle kunna göra genom att tillämpa 

generalklausulen. I vart fall torde det vara möjligt eftersom 

generalklausulen ju är ett uttryck för de värden som finns på 

förmögenhetsrättens område. 

Det finns både fördelar och nackdelar med att välja den ena eller 

den andra lösningen. Ur ett perspektiv kanske det vore rimligast att 

låta generalklausulen få den rollen som paragrafen tillskrivs i 

Mandalay-domen nämligen som det fundamentalt yttersta och 

tvingande rättsskyddet för den enskilde avtalsparten. Detta eftersom 

den teleologiska tolkningen inte ska töjas ut för att behöva omfatta 

även de oskäliga resultaten utan snarare tillämpas på det den är 

avsedd för; att tolka lagar på ett sådant sätt att deras ändamål får 
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genomslag. Samtidigt samlas läran om oskäliga avtalsvillkor under 

generalklausulen. 

Kapitlet avslutades med en diskussion om begränsningar i 

möjligheterna till att jämka tillämpningen av lag som framgår av 

HD:s uttalande samt om internationella konventioner. 

6 Om jämkning av tillämpning av tvingande 
lagregler 

Något ska även sägas om möjligheterna att jämka tvingande regler. 

Samma värden som anförts ovan om jämkning av dispositiva regler 

gör sig även gällande vid tillämpningen av tvingande regler.  

Mot ovan förda diskussion bör några hinder inte uppstå när det 

kommer till frågan om utfyllnad som härstammar från tvingande 

regler är att anse som avtalsvillkor enligt avtalslagen. Knäckfrågan 

återfinns istället vid oskälighetsbedömningen. 

Tvingande regler är ofta minimiregler vars reglering motiveras av 

starka rättspolitiska skäl som ofta går ut på att skydda en avtalspart 

som presumtivt intar en underlägsen ställning. Det har ansetts 

självklart att avtalsvillkor som överensstämmer med tvingande 

lagstiftning kan ses som oskäliga i specifika branscher då 

minimistandarden i inte motsvarar vad som är att anse som skäligt.96 

En utfyllnad från tvingande rätt skulle alltså rimligtvis också kunna 

jämkas på så sätt att skyddsnivån för den svagare parten höjs.  

Mer kontroversiell skulle en jämkning av tvingande rätt till 

nackdel för det rättssubjektet lagen är avsedd att skydda vara. 

Lagstiftarens intentioner med minimistandarder är att sätta en 

                                            
96 Se prop. 1973:138, s. 117 f och SOU 1974:83, s. 140 f.  
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lägstanivå för vilken lägsta standard som kan anses skäligt i ett 

avtalsförhållande. 

I en sådan situation skulle det ligga närmre till hands att göra 

gällande den teleologiska metoden. Då ändamålen med regleringen 

inte främjas av en tillämpning kan ju lagen åsidosättas. Så skulle 

eventuellt vara fallet när den presumtivt svagare parten i det enskilda 

rättsförhållandet de facto befinner sig i överlägsen ställning.  

Vidare är tvingande regleringar ofta riktade till förmån för 

enskilda på bekostnad av näringsidkare97 eller andra subjekt med 

betydande förmögenheter (exempelvis fastighetsägare). 

Lagstiftningen är därmed utformad på ett sådant sätt att den starkare 

parten är bedömd att kunna klara effekterna av ett dåligt 

avtalsinnehåll bättre än skyddsobjektet. 

Frågan om tillämpningen av lag kan jämkas till nackdel för 

objektet den är avsedd att skydda får ses som mer oklar än den om 

dispositiva lagar eftersom frågan inte berörts i något rättsfall och den 

teleologiska tolkningen i bättre utsträckning torde kunna tillämpas.98 

Även uttalandet i NJA 2011 s. 67, om att tvingande formkrav inte kan 

jämkas, talar emot att jämkning skulle tillåtas.  

Regler om formkrav motiveras ofta utav intresset av enhetlighet 

eller möjlighet till kontroll. Sådana frågor bör kunna hanteras utifrån 

den teleologiska modellen samt skadeståndsreglering. 

Utifrån ovan anförda resonemang torde det inte vara möjligt att 

jämka tvingande rätt på sådant sätt som dispositiv rätt. Enbart för att 

stärka skyddet för den presumtivt svagare parten, eller då exempelvis 

en banbrytande innovation eller något annat som omvälver 
                                            
97 Att starta upp och bedriva näringsverksamhet är förknippat med vissa risker och intresset för skydd 
minskar från lagstiftarens sida, något som konsumentköplagen kan ses som manifestation av.  
98 Här bör uppmärksammas att Högsta domstolen har varit obenägen att göra ändamålstolkningar mot 
skyddsbestämmelsers lydelse, se NJA 2012 s. 725. Domen har även kritiserats av den anledningen, se 
Ingvarsson, Konsumentskyddets gränser – en utvidgad rättsfallsanalys av NJA 2012 s. 725, s. 48. 



 

50 

maktförhållandet på ett rättsområde, torde det kunna motiveras att 

jämka tillämpningen av tvingande lag 

7 Avrundning 
Mot bakgrund av uttalandet i Mandalay-domen samt Lindskogs 

tillägg i NJA 2012 s. 498 är det mycket som talar för att en avtalspart 

skulle kunna vinna framgång med att yrka att domstolen ska jämka en 

utfyllnad i ett avtal som kommer från en lagregel. Lindskogs tolkning 

i NJA 2012 s. 498 vinner dessutom viss tyngd i att han var med och 

dömde i Mandalay-målet.99 Även Håstads tillägg i NJA 2010 s. 467 

tyder på att han anser att jämkning av lagstiftning, i vart fall på något 

sätt, kan ske genom generalklausulen. 

Som nämndes i inledningen får en sådan tillämpning av 

generalklausulen anses som allt annat än självklart om man ser till 

paragrafens ordalydelse, förarbeten och metoden genom vilken den 

tillämpas. Därför har den här uppsatsen försökt att belysa några av de 

frågeställningar som HD måste eller i vart fall bör ha haft att ta 

ställning till när de skrev domskälen i NJA 2011 s. 67.  

Som läsaren bör ha uppmärksammat under läsningen av uppsatsen 

är det många avvägningar mellan de olika värden som finns i 

rättssystemet i allmänhet och i förmögenhetsrätten i synnerhet som 

har presenterats. Av detta skäl kan domstolens slutsats kritiseras 

utifrån att man anser att olika värden bör väga olika tungt beroende på 

vilka värden man anser att rättssystemet bör premiera. Att frågan 

måste avgöras utifrån ändamålsavvägningar snarare än tekniskt 

logiska bedömningar framgår även av den osäkerhet som tycks ha 

existerat kring frågan i doktrinen. Som nämnts tidigare har Herre bytt 

                                            
99 Se Lindskogs tillägg för egna del punkt 9. 
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ställning i frågan och Hellner uttalade sig också innan 

generalklausulens utredning avvisande till möjligheten att 

föregångsreglerna till 36 § skulle kunna jämka utfyllande rätt.100 

Även Håstad uttalade att någon jämkning av lag knappast kan ske när 

det kommer till att tillämpa generalklausulen, någon han i vart fall 

ansåg sig göra senare i NJA 2010 s. 467.101 

Mot bakgrund av HD:s ganska tydliga uttalande i NJA 2011 s. 67 

ligger uppsatsens förtjänst kanske inte i att den konstaterar vad HD 

har uttalat. Uppsatsen är mer fokuserad på att försöka ge en förklaring 

till varför rättsläget är som det är samt precisera effekterna därav. Den 

kan ses som ett avstamp för den juristen som i domstolen har att 

argumentera för eller emot en jämkning i en tvist. 

Utifrån slutsatsen att generalklausulen kan jämka utfyllnader i ett 

avtal som kommer från vissa lagar ska nedan presenteras några 

reflektioner kring rättsläget och dess effekter. 

Först bör noteras att varje ny grund att avvika från lagars 

ordalydelse i viss mån gör det svårare att göra en bedömning av hur 

rättsläget ser ut. Men det är ett ställningstagande man får anta att 

domstolen ansett varit nödvändigt för att skydda avtalsparter från 

oskäliga resultat.  

Något som är mer intressant är snarare att HD tänjer gränserna för 

sina möjligheter som normbildare och i viss mån inkräktar på 

lagstiftarens område. En företeelse som är högaktuell i Sverige just 

nu. HD har under senare tid förändrat rättsläget på ett antal 

rättsområden exempelvis genom domarna om påföljder vid 

narkotikabrott, se exempelvis NJA 2011 s. 357. HD:s tidigare vanliga 

devis om att större förändringar bör ske genom lagstiftning tycks i 

                                            
100 Se Hellner, Försäkringsrätt, s. 66. Som nämnts tidigare öppnar Hellner senare upp för möjligheten 
att jämka utfyllnader i generalklausulsutredningen. 
101 Håstad, Köprätt, s. 33. 
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viss mån ha bytts ut mot att HD ser det som sitt ansvar att agera 

rättsbildare. 

Denna utveckling är något som starkt ifrågasatts, bland annat av 

Wersäll som menar att HD inkräktar på lagstiftarens 

kompetensområde utan politiskt mandat.102 Wersälls kritik pekar på 

något oerhört väsentligt, Sverige är en demokrati vars statsskick 

bygger på att all offentlig makt utövas under lagen (1 kap. 1 § 

regeringsformen, nedan RF) och riksdagen, folkets företrädare, är det 

institut som stiftar lag (1 kap. 4 § RF) medan domstolens främsta 

uppgift är rättsskipning (1 kap. 8 § RF). Som Wersäll påpekar finns 

det risker med att om HD agerar normbildare i vid utsträckning 

föranleder detta ett demokratiskt underskott i den gällande rätten. 

Kritiken stannar dock inte med det demokratiska underskottet, när 

HD skapar prejudikat riskerar även underlaget till regeln att bli 

undermåligt i förhållande till då gängse lagstiftningsförfarande.103 

Även om HD inte sällan inhämtar yttranden från olika 

branschorganisationer eller dylikt kan ett sådant förfarande knappast 

jämställas med lagstiftningsförfarandet med omfattande förarbeten 

och remissinstansers yttranden. 

Lindskog har dock försvarat HD:s mer offensiva roll i NJA 2012 

s. 535. Där framhåller han att HD måste ta sig an ansvaret att vara 

rättsbildande då lagstiftaren har undvikit sina plikter. Koskelo uttalar 

att det tycks råda en viss maktflykt från lagstiftarens sida då frågor 

blir komplicerade, värdeladdade eller konfliktfyllda eftersom de blir 

politiskt obekvämt att hantera. Då är det enklarare för lagstiftaren att 

undvika frågan och låta domstolarna – som ju måste avgöra målet – 

hantera frågans knivigheter.104  

                                            
102 Wersäll, SvJT 2014 s. 1-8. 
103 Wersäll, SvJT 2014 s. 7. 
104 Koskelo, JFT s. 312. 
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Här måste paralleller till förmögenhetsrätten och Mandalay-domen 

dras. Huvuddelen av avtalslagen är från 1915 och en majoritet av 

lagarna på rättsområdet är skrivna innan internet gjorde sitt intåg i 

samhällslivet vilket självklart har föranlett en hel del 

tillämpningsproblem för juristerna. Vidare har affärslivet under 1900-

talet utvecklats betydligt snabbare än lagstiftningen på kontrakträttens 

område.105 Mot den bakgrunden torde man även på 

förmögenhetsrättens område kunna tala om maktflykt från 

lagstiftarens sida. Exempelvis kan det faktum att Sverige saknar lagar 

om tjänster, när konsumenttjänstlagen (1985:716) inte är tillämplig, 

nämnas. Som ett annat kan köplagens lämplighet på immateriella 

produkter ifrågasättas.106 

Att normbildning sker genom prejudikat är dock inte enbart av 

ondo, man skulle kunna anföra att eftersom näringslivet har blivit allt 

mer komplext är det lämpligare att normbildningen sker i 

domstolarna. Dessa har större möjlighet att ta hänsyn till alla 

relevanta omständigheter i det aktuella fallet och det skulle inte vara 

något nytt för det svenska rättssystemet, exempelvis är sakrätten i till 

största del case-baserad.  

Något som dock är viktigt att observera beträffande maktflykten 

och Mandalay-domen är att Mandalay-domen inte tar sikte på de 

situationer då lagstiftaren inte har lagstiftat. Tvärtom: Mandalay-

domen gör det möjligt för domstolen att vara normbildande då 

lagstiftaren faktiskt har stiftat en lag på området. För att domstolen 

ska kunna göra det bör dock domstolen ha väldigt goda skäl vilket 

blir en avvägning om vad som är viktigast; rättvisa107, den 

demokratiska kompetensfördelningen mellan riksdagen och 
                                            
105 Lehrberg, Civilrätten 2011, s. 15. 
106 Jfr Lehrberg, Elektronisk fullgörelse s. 135, 185 och 266 ff. 
107 I den meningen att avtalsparter inte ska behöva utsättas för omotiverat oskäliga resultat. 
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domstolarna, eller förutsebarheten. För att det ska bli aktuellt måste 

det handla om en annan sorts maktflykt – att inte uppdatera föråldrade 

lagar eller låta lagarna utformas på ett sådant sätt att de leder till 

oskäliga resultat. 

Förhållandet mellan förutsebarhet och rättvisa aktualiseras även på 

ett annat sätt som visar på att Mandalay-domen ligger i tiden. 

Christina Ramberg har gjort observationen att utvecklingen går mot 

att rekvisitjuridiken håller på att bytas ut mot en värderingsjuridik. 

Bedömningarna i domstolen görs numera mot bakgrund av allmänt 

hållna regler snarare än kasuistiska domskäl.108 Det är svårt att finna 

ett tydligare exempel på denna utveckling än att låta generalklausulen 

(med dess vaga rekvisit) ersätta lösningar från mer specifika 

bestämmelser. Flexibla och skäliga lösningar får i allmänhet ses som 

något bra och önskvärt men det leder självklart till en viss osäkerhet 

för avtalsparterna.109  

Vilka värden av de som presenterades ovan som väger tyngst 

kommer inte att besvaras här, men det är tydligt att HD i NJA 2011 s. 

67 ansåg att intresset av rättvisa i vissa situationer kommer att väga 

tyngst. Hur principen om att jämka utfyllnad som kommer från 

                                            
108 Ramberg, JT 2013-14 s. 412. 
109 Något som ligger utanför uppsatsen men ändå är viktigt att poängtera är att värden i ett samhälle 
skiftar över tid, kanske framförallt då politiska vindar byter riktning. Tysklands generalklausuler har 
anklagats för att vara reglerna som öppnade dörren till att inkorporera den nazistiska andan i 
rättssystemet. Genom generalklausulerna gjordes bland annat användandet av koncentrationslägren 
möjligt. Samtidigt ska erinras att 36 § i dess nu rådande existens ska tillämpas mot bakgrund av de 
rättsliga värden som erkänns i Sverige nu. Mot den bakgrunden kan eventuellt vara möjligt att 
inkorporera de värden som finns i EKMR, exempelvis artikel 14 om förbud mot diskriminering, 
tilläggsprotokoll 1, artikel 1 om egendomsskydd eller artikel 2 om rätt till undervisning. Ett avtal där 
någon säger upp sin rätt till undervisning borde kunna ifrågasättas som ett avtal som inte borde vinna 
rättssystemets skydd. Skulle det då finnas en civilrättslig lag vars tillämpning fick som effekt att 
hindra någon av dessa rättigheter torde man kunna argumentera om att avtalet bör kunna jämkas eller 
lämnas utan hänseende. Därmed kan antas att vida generalklausuler kan främja såväl goda som onda 
värden. Se Sundberg, Om generalklausuler, s. 664. 
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lagregler ser ut har ännu inte utvecklats, varken i praxis eller i 

doktrin, en utveckling som säkert kommer att bli intressant att följa. 

Som avslutning ska dock erinras att det inte sker någon sådan 

utveckling. Som Lindskog yttrade i NJA 2012 s. 535: lagstiftaren har 

alltid kompetensen att begränsa HD:s möjligheter att vara rättsbildare, 

exempelvis genom att ändra utformningen av generalklausulen.110 Det 

kan tilläggas att lagstiftaren även kan begränsa behovet av att 

domstolen agerar rättsbildare genom att stifta nya, och uppdatera 

gamla, lagar i tillräcklig utsträckning. Om lagstiftaren kommer att 

välja något av alternativen eller låta HD fortsätta agera rättsbildare 

återstår att se.  

                                            
110 Se Lindskogs tillägg punkt 4. 
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