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1 Inledning 

1.1  Ämnets relevans 

Hur ingås avtal, vilka rättsfakta konstituerar avtal och vilka ändamål är vägledande 

för dess tillämpning? Dessa frågor är utan tvivel centrala för den allmänna 

avtalsrätten, särskilt mot bakgrund av att dess övergripande ändamål bör vara att 

främja en effektiv, enkel, snabb och trygg omsättning – det s.k. omsättningsintresset; 

den allmänna avtalsrätten finns till för handeln och inte vice versa. Därmed kan det 

anföras att de inledande frågorna bör vara besvarade; det bör vara klarlagt hur avtal 

ingås, eftersom det ligger i själva existensberättigandet för den allmänna avtals-

rätten.  

Vid en närmare undersökning framkommer dock att frågan hur avtal ingås inte är 

tillfullo klarlagd. Det kan förvisso invändas att det finns en AvtL och svaret på frågan 

hur avtal ingås bör därmed återfinnas i denna. AvtL:s modeller för avtalsslut, genom 

exempelvis anbud och accept, är dock inte, och har aldrig varit, allomfattande och 

därmed inte heller exklusiva för hur avtal ingås.1 Denna regleringskonstruktion har 

medfört att en mängd rättsfall finns där avtal har konstaterats uppstå men som helt 

eller delvis inte sammanfaller med rekvisiten för AvtL:s modeller för avtalsslut.2 

Sammantaget innebär detta att de primära rättskällorna för hur avtal uppstår lämnar 

många luckor att fylla för rättsvetenskapen, eftersom rättsläget är oklart när en 

situation uppstår som enbart tangerar de förutsättningar som redan prövats i praxis 

eller återfinns i AvtL. För att fylla dessa luckor behöver sambandet mellan praxis och 

AvtL:s modeller eftersökas, då det är klart att ett sådant är behjälpligt i att teckna 

helhetsbilden av hur avtal ingås.3 En möjlig invändning mot detta forskningsbehov 

är att det inte finns något samband mellan AvtL:s modeller för avtalsslut och de 

                                            

1 NJA II 1915 s. 182. Anbud och accept får sägas vara AvtL:s huvudmodell för avtalsslut men även 
andra finns, 4 § st. 2, 6 § st. 2 och 9 § AvtL. 
2 Se bl.a. NJA 1946 s. 122, NJA 1948 s. 283, NJA 1961 s. 658, NJA 1962 s. 276, NJA 1977 s. 92, 
NJA 1981 s. 323, NJA 1982 s. 244, NJA 1992 s. 243 och NJA 2006 s. 638. 
3 Se Heidbrink, Avtals uppkomst, 705 ff. 
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rättsfall som har klarlagt att avtal kan uppstå utanför dessa modeller. Invändningens 

antagande kan förvisso stämma; det är möjligt att någon helhetsbild inte kan 

tecknas. Behovet av forskning inom området kvarstår dock oavsett, eftersom även 

en slutsats om att något samband inte finns är intressant. Ett sådant resultat skulle 

nämligen ge skäl att ifrågasätta nuvarande ordning utifrån omsättningsintresset och 

påkalla lagstiftarens uppmärksamhet om problemet. Därtill är det oavsett av vikt att 

noggrant beskriva den praxis som finns på området eftersom det är nödvändigt att 

fastställa prejudikatens närmare räckvidd samt när det går att analogisera på de-

samma. 

Frågorna om hur avtal ingås har självfallet redan diskuterats inom doktrinen, men 

någon enighet har inte nåtts.4 Framförallt har det varit problematiskt att förklara när 

en underlåtenhet att handla kan grunda avtal, i denna uppsats benämnt som en icke-

handling.5 Flertalet författare har på senare tid också försökt att ge vägledning i 

frågan. Deras förklaringsmodeller innehåller dock brister genom att de inte förmår 

att klargöra i vilka situationer deras modeller aktualiseras. Lehrberg försöker 

exempelvis att ge vägledning för när en underlåtenhet att handla kan grunda avtal 

genom hans ”dolusmodell”. Modellen är en analogi på 6 § st. 2 AvtL och går ut på 

att när den ena parten är i subjektiv god tro om att motparten gett uttryck för en 

viljeförklaring, samt att motparten måst inse detta, ska en viljeförklaring anses 

föreligga om inte den ondtroende parten upplyser om att någon viljeförklaring inte 

företagits;6 en icke-handling är genom modellen därmed avtalsgrundande. Det står 

dock klart från rättspraxis att analogin inte äger allmän giltighet; situationen måste i 

någon grad kvalificeras för att denna modell ska vara tillämplig,7 något som Lehrberg 

är medveten om men han tillhandahåller likväl inte någon lösning på problematiken.8 

Grönfors har också försökt att förklara när avtal uppstår som följd av en icke-handling 

                                            

4 Se bl.a. Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 25 ff. och Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, 
s. 81 ff. som båda försökt att ta ett helhetsgrepp om hur avtal ingås på senare tid. Se vidare också 
Heidbrink, Avtals uppkomst, s. 673 ff. om forskningsbehovet på området. 
5 Se nedan under 1.5. 
6 Se Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 90 ff. 
7 NJA 1977 s. 25. 
8 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 90 ff. 
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genom hans modell ”avtalsgrundande rättsfakta”.9 Modellen utgår från att avtal kan 

utgå som en sanktion för ett av rättsordningen ogillat beteende. Han motiverar 

modellen med att viljeelementet som avtalsgrund har uttunnats, genom att lag-

stiftaren låtit samhällsperspektivet i betydelsen av den rättspolitiska helhetssynen 

trängt undan partsviljan. Grönfors nämner bl.a. NJA 1992 s. 243 som stöd för sin 

teori.10 I fallet hade A uppfattat B som sin ekonomiske rådgivare och ansågs ha goda 

skäl för sin uppfattning. HD ansåg att B måste ha insett A:s inställning, men inte 

tillkännagett någon annan mening, varför ett uppdragsförhållande ansågs ha 

uppkommit mellan dem. Grönfors menar att det är fråga om det välgrundade 

intrycket som motparten hade undvikit att undanröja, som utlöser avtalsverkan som 

en sanktion i detta fall. Vidare anför han att det är en viktig uppgift för 

rättsvetenskapen att precisera när avtalsgrundande rättsfakta föreligger.11 Denna 

korta sammanställning visar att det finns ett behov av att vidare försöka teckna bilden 

av hur avtal ingås, särskilt mot bakgrund av att detta är relevant för att främja 

omsättningsintresset och därtill ligger i själva existens-berättigandet för den all-

männa avtalsrätten. 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Det har redan konstaterats att AvtL inte är heltäckande och därigenom inte heller 

exklusiv för hur avtal ingås,12 varför AvtL inte kan tas som utgångspunkt för en analys 

av hur avtal ingås, eftersom den skulle riskera att skymma de fall där den inte är 

grund för avtal. Därmed kvarstår endast en primär rättskälla att beakta vid analysen 

- som måste tas som utgångspunkt för densamma - rättspraxis. Den praxis som finns 

måste dock först undersökas och beskrivas, eftersom det inte går att se vad avtals-

mekanismens pussel föreställer, innan det är fastlagt hur de enskilda pusselbitarna 

ser ut. Undersökningen kan inte enbart inriktas på vilka rättsfakta som konstituerar 

                                            

9 Grönfors modell hänför sig inte uteslutande till denna situation, se Grönfors, Avtalsgrundande 
rättsfakta, s. 201 ff. 
10 Se Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 211 f. 
11 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 202 ff. 
12 NJA II 1915 s. 182. 
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avtal och en precisering av dessa, utan måste också avse vilka ändamål som kan 

tänkas ligga bakom de från rättspraxis abstraherade rättsreglerna, eftersom dessa 

är nödvändiga för att beskriva innehållet i desamma. En jämförelse måste sedan 

göras mellan innehållet från rättspraxis och AvtL:s modeller för avtalsslut för att 

kunna kartlägga hur avtal ingås. Denna jämförelse kan inte heller endast inrikta sig 

mot rättsfakta, då rättsfallen och AvtL behandlar olika situationer. Jämförelsen måste 

därför också avse de bakomliggande ändamålsskälen. Först därefter kan riktlinjer 

av mer systematisk karaktär skönjas.13 

Den enskilda pusselbit som valts som analysobjekt i denna uppsats, och som 

därmed även uppsatsen avgränsats till, är NJA 2006 s. 638. Fallet berör situationen 

när två parter har fört avtalsförhandlingar med varandra varpå den ena parten 

därefter upprättar och tillsänder motparten en bekräftelse på ett påstått avtal. Den 

mottagande parten svarar inte utan oskäligt uppehåll på bekräftelsen, varför HD 

kommer fram till att avtal anses ingått med det innehåll som den översända 

handlingen har, om inte mottagaren av meddelandet kan visa att något sådant avtal 

inte ingåtts. Rättsfallet har valts för att det behandlar en för affärslivet relevant 

situation, då det är vanligt förekommande när avtalsförhandlingar hållits att endera 

parten upprättar och tillsänder motparten diverse protokoll och sammanfattningar av 

förhandlingarna. 14 Därtill grundas utslaget i rättsfallet på en laganalogi av 21 § 

HagL, vilket gör att det finns fler rättskällor att beakta än vad som annars varit fallet; 

pusselbiten, som rättsfallet utgör, är därmed något större än vanligt och bör därför 

också kunna ge en något större bild av avtalsmekanismens pussel. 

1.3 Frågeställningar 

Rättsfallen där avtal konstaterats uppstå, men som helt eller delvis inte sammanfaller 

med rekvisiten för AvtL:s modeller för avtalsslut, måste undersökas avseende dess 

rättsfakta, ändamål och i förekommande fall syfte. Detta resultat måste därefter 

                                            

13 Se Heidbrink, Avtals uppkomst, s. 705 f. 
14 Edlund, Handelsagenturlagen som analogikälla, s. 184 f. 
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jämföras med AvtL:s modeller för avtalsslut för att kunna teckna en helhetsbild av 

hur avtal ingås. Därigenom kommer följande frågeställningar att behandlas i denna 

uppsats. Vilka rättsfakta konstituerar avtal i NJA 2006 s. 638? Vilka ändamål, och i 

förekommande fall syften, står bakom den från rättsfallet abstraherade rättsregeln? 

Vilka likheter och skillnader finns mellan hur avtal uppstår i NJA 2006 s. 638 och 

AvtL:s modeller för avtalsslut? 

1.4 Disposition 

Inledningsvis kommer en beskrivning av NJA 2006 s. 638 att ske, samt en analys av 

dess ursprung utföras, för att därigenom kunna möjliggöra en grundlig analys av 

prejudikatets innebörd. Därefter kommer en undersökning av prejudikatets syfte och 

ändamål företas, eftersom detta resultat kommer att vara behjälpligt i den påföljande 

behandlingen av prejudikatets närmare innehåll. Resultatet av denna undersökning 

kommer sedan att jämföras med AvtL:s modeller om avtals ingående. 

1.5 Begreppsbildning 

Vanligen används begreppet passivitet inom doktrinen såsom beskrivning för när en 

parts underlåtenhet att agera utgör ett rekvisit i en rättsregel.15 Begreppet är dock 

något missvisande, då det relevanta, för att bundenhet ska uppstå, inte är att en part 

(A) inte gör något alls utan att A inte gör den handling som leder till att han eller hon 

inte blir bunden (här reklamera). Följaktligen är icke-handlingen som medför bunden-

het mer intressant än själva passiviteten, eftersom det är den förra som ger ledning 

för när bundenhet uppstår. Därtill är begreppet passivitet missvisande för hur A ska 

förhålla sig för att bundenhet ska uppstå, eftersom total passivitet inte efterfrågas. 

Däremot ska A förhålla sig passiv gentemot en viss handling; A ska vara passiv i 

bemärkelsen att han eller hon inte ska göra den handling som leder till att bundenhet 

                                            

15 Se t.ex. Adlercreutz, m.fl., Avtalsrätt I, s. 85 ff., Ramberg, m.fl., Allmän avtalsrätt, 106 ff., 
Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 127 f. Däremot använder Hellner begreppet underlåtenhet 
att reagera, se Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s. 32 ff. 
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inte uppstår (här reklamera). Följaktligen är handlingen som medför icke-bundenhet 

det intressanta, varför icke-handling är ett mer träffande begrepp. Av dessa 

anledningar används begreppet icke-handling i stället för passivitet i den här 

uppsatsen. 

1.6 Metod 

Det skulle möjligen kunna anföras att sedvanlig rättsvetenskaplig metod tillämpas i 

denna uppsats. Frågan är dock vad denna uppgift innebär och ger uppgiften om att 

sedvanlig rättsvetenskaplig metod använts någon egentlig ledning för hur analysen 

skett? 

Syftet med denna uppsats är att fastställa vad som utgör gällande rätt i ett givet 

avseende. I en sådan framställning vore det ytterst märkligt om det fanns flera 

metoder och valet dem emellan skulle kunna ha inverkan på analysen eller på 

slutsatsen. En relevant fråga i sådana fall skulle vara vilken metod som var gällande 

rätt eftersom en tillämpning av de andra metoderna inte skulle uppfylla syftet med 

uppsatsen. Metoden som utgör gällande bör i sådana fall vara den som HD tillämpar, 

eftersom det är den institution som ytterst tolkar rättskällorna och därmed klargör 

vad som ska anses vara gällande rätt. Det kan visserligen anföras att någon formell 

prejudikatsbindning inte existerar och att HD:s metod därmed inte skulle utgöra 

gällande rätt, men det kan trots allt svårligen argumenteras mot att det finns en 

faktisk prejudikatsbindning inom svensk rätt. Därigenom bör metodvalet vara givet 

för en uppsats med syftet att fastställa gällande rätt: metoden bör överensstämma 

med den som HD nyttjar. Den relevanta frågan är därmed vilken metod använder 

HD för att fastställa gällande rätt? Uppenbarligen stödjer de sina resonemang på 

lagtext, andra rättsfall, förarbeten, ändamålsresonemang och doktrin m.m.16 Därmed 

skulle det kunna anföras att de tolkar och tillämpar de relevanta rättskällorna. Fråga 

är då vad detta är för metod? Möjligen är detta sedvanlig rättsvetenskaplig metod. 

En mer träffande term skulle dock kunna vara juridisk metod, eftersom att tolka och 

                                            

16 Se t.ex. NJA 2006 s. 638. 
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tillämpa rättskällorna är vad en jurist gör. Därmed kommer en juridisk metod att 

tillämpas i denna uppsats. 

En särskild metodaspekt som dock förtjänar att behandlas här är hur de relevanta 

ändamålen bakom en regel kan fastställas, eftersom i denna del kan HD:s metod 

inte tjäna som vägledning då det sällan anges hur dessa fastställs.17 Metoden som i 

stället valts i denna uppsats, för att fastställa de relevanta ändamålen, är den av 

Ekelöf lanserade teleologiska metoden. Denna metod går ut på att induktivt fastställa 

en regels ändamål. Detta sker genom att först fastställa de fall där en regel utan 

tvivel är tillämplig, s.k. klara fall. Därefter undersöks vilka effekter som uppstår 

genom regeln när dessa klara fall tillämpas på densamma. Dessa effekter är sedan 

att se som regelns ändamål. Grunden för metoden är att en regel bör bidra till samma 

helhetsresultat oavsett om den tillämpas på de s.k. klara fallen eller om den tillämpas 

på de mindre klara fallen.18 

2 NJA 2006 s. 638 

2.1 Inledning 

För att möjliggöra en närmare analys av NJA 2006 s. 638 kommer det inledningsvis 

att redogöras för dess närmare bakgrund samt HD:s domskäl i målet, varpå dess 

prejudikat kommer att abstraheras. 

2.2 Målets bakgrund 

C.A. MD Aktiebolag (bolaget) väckte fastställelsetalan mot Stockholms läns lands-

                                            

17 Se bl.a. NJA 1998 s. 364. 
18 Se Ekelöf, m.fl., Rättegång I, s. 79 ff. 
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ting (landstinget) angående ersättning för vissa befattningsarvoden. Förliknings-

förhandlingar följde därefter mellan parterna. Förhandlingar mynnade ut i att ett 

förlikningsavtal slöts den 19 september 2000 mellan parterna. I avtalet föreskrevs 

att parterna snarast skulle inleda diskussioner för att slutligt fastställa bolagets rätt 

till ersättning. Den gemensamma målsättningen var att dessa ersättningar skulle 

vara framförhandlade senast den 15 december 2000. Bolaget återkallade sin talan i 

anslutning till detta förlikningsavtal.  

Parterna hade sedan fortsatta kontakter bl.a. vid ett möte den 20 december. Efter 

detta möte sände landstingets ombud (K.R.) ett e-brev till bolagets ombud (S.W.) 

med följande lydelse: “[...] Vi diskuterade vid vårt senaste möte den 20 december 

C.A.:s [bolagets] ekonomiska yrkanden. Siffrorna som sådana synes väl under-

byggda och genomgångna. I tingsrätten var C:s bolag part. Pengar torde således 

utbetalas till bolaget, eller hur? Jag är tacksam om Du upprättar ett avtalsförslag 

med bolaget som part och med anvisning om skatteavdrag m.m. Efter att Du 

översänt förslaget till mig hör jag av mig. [...]” S.W. sände därefter ett dokument den 

15 januari 2001, benämnt ”Slutlig överenskommelse” med tillägget ”för underskrift”, 

till K.R. Dokumentet innehöll en slutlig reglering av tvisten, där landstinget skulle 

erlägga viss betalning till bolaget senast den 21 februari 2001. Landstinget bemötte 

inte detta brev, varpå S.W. den 18 januari sände över den slutliga överens-

kommelsen i original, underskriven av S.W., tillsammans med det tidigare 

meddelandet om att dokumentet sändes över för underskrift. Landstinget erlade 

ingen betalning innan den 21 februari och hörde inte heller på annat sätt av sig. S.W. 

framställde då krav gentemot landstinget med hot om rättsliga åtgärder. Landstinget 

hörde inte förrän som tidigast i maj 2001 av sig till motparten med ett bestridande av 

bolagets rätt till ersättning. 

Bolaget åberopade i målet i första hand att parterna slutit avtal vid mötet den 20:e 

december 2000, där landstinget åtagit sig att ersätta bolaget, under villkor att 

landstinget inte invände mot beloppets beräkning senast den 31:e december 2000, 

samt att sådan invändning inte hade skett. I andra hand åberopade bolaget att 

landstinget måste ha insett att bolaget utgått ifrån att landstinget åtagit sig att betala 

det aktuella beloppet och att landstinget, p.g.a. sin passivitet att inte rätta bolagets 
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villfarelse, var betalningsskyldig. 

Landstinget invände att parterna inte ingått något bindande avtal den 20 december 

2000 och att de inte heller genom passivitet blivit förpliktade att utge det yrkade 

beloppet.  

2.3 HD:s domskäl 

I detta fall är HD:s domskäl föredömligt korta rörande målets faktiska fråga, varför 

denna del återges i sin helhet: 

“Landstinget skall i detta sammanhang anses vara näringsidkare (jfr 
NJA II 1991 s. 120). Det är ostridigt att parterna förhandlat med 
varandra om uteblivna befattningsarvoden, bl.a. vid ett möte den 20 
december 2000. Av den som slutlig överenskommelse betecknade 
handlingen framgick inte direkt att den utgjorde en bekräftelse av ett 
vid decembermötet ingånget avtal, men av orden i det kortfattade 
missivet, att den slutliga överenskommelsen översändes ”för 
underskrift”, följde att dokumentet innehöll en bekräftelse av ett 
påstått avtal. Landstinget hörde inte av sig utan oskäligt uppehåll. 
Under sådana förhållanden skall landstinget anses ha ingått ett avtal 
med det innehåll som den översända handlingen har, om landstinget 
inte kan visa att sådant avtal inte ingåtts. (Jfr NJA 1930 s. 131 och 
21 § lagen 1991:351 om handelsagentur.) 

Beträffande frågan om ett villkorat avtal träffats vid mötet den 20 
december 2000 har parterna åberopat samma bevisning som i 
tingsrätten och hovrätten. Landstinget kan inte härigenom anses ha 
uppfyllt sin bevisbörda.” 

HD klargör vad som ska gälla i förevarande situation; en presumtionsverkan19 för 

avtal uppstår genom landstingets icke-handling. Följande prejudikat kan abstraheras 

ur domskälen: 

A har förhandlat med B, som är näringsidkare. A har därefter skickat 
ett meddelande innehållandes en bekräftelse på ett påstått avtal. B 

                                            

19 Inom doktrinen har tidigare tre olika rättsföljder nämnts som möjliga på denna icke-handling (att 
underlåta att reklamera mot en bekräftelse): bevisverkan som inte omkastar bevisbördan men som 
utgör ett bevisfaktum, bevisverkan som omkastar bevisbördan (nedan benämnd presumtions-
verkan) och avtalsverkan. Begreppet avtalsverkan är hämtat från Cervin, Om passivitet inom civil-
rätten, s. 170, Se i övrigt om indelningen Karlgren, Passivitet, s. 218 f. (som i och för sig benämner, 
avtalsverkan för konstitutiv verkan) och Rodhe, Svensk rättspraxis. Förmögenhetsrätt, s. 182 f. 
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hör inte utan oskäligt uppehåll av sig. B ska då anses ha ingått ett 
avtal med det innehåll som den översända handlingen har, om B 
inte kan visa att sådant avtal inte ingåtts. 

3 Grunden för NJA 2006 s. 638 

Det är av vikt att förstå varifrån grunden för prejudikatet hämtas av HD, eftersom det 

kan ge tolkningsdata för dess tillämpning. HD hänvisar uttryckligen till 21 § HagL i 

sina domskäl och vid en direkt jämförelse mellan prejudikatet och 21 § HagL visar 

det sig att de är i det närmaste identiska. Av 21 § HagL följer nämligen att ett avtal 

ska anses ingånget med det innehåll som den översända handlingen har enligt 

följande: 

”Har en tredje man som är näringsidkare förhandlat med agenten 
och därefter fått ett meddelande från huvudmannen att denne 
bekräftar ett avtal eller antar ett anbud som agenten har sänt in, skall 
tredje man, om han anser att han inte har slutit något avtal eller 
avgett något anbud eller att avtalet eller anbudet är oriktigt återgivet, 
meddela huvudmannen detta utan oskäligt uppehåll. Gör tredje man 
inte det och kan han inte heller visa att meddelandet var oriktigt, 
anses han ha ingått ett avtal med det innehåll som meddelandet från 
huvudmannen utvisar.” 

Det har tidigare diskuterats inom doktrinen om 21 § HagL utgör en allmän 

rättsgrundsats, såtillvida att den även ska gälla för oreglerade fall. 20 En relevant 

fråga är därför om HD genom detta rättsfall har klarlagt att 21 § HagL ska ses som 

en allmän rättsgrundsats. Skillnaden mellan prejudikatet och regeln i HagL består 

endast i att HD sträckt ut 21 § HagL till att gälla även för ett oreglerat fall: en situation 

som inte berör mellanmansförhållanden. Vidare finns det inget som heller talar för 

att HD:s prejudikat ska gälla specifikt för den där behandlade situationen, såsom 

endast när parter förhandlar om uteblivna befattningsarvoden eller när juridiska 

ombud representerar parterna. Därtill hänvisar HD direkt till 21 § HagL i sina 

                                            

20 Se bl.a. Adlercreutz, m.fl., Avtalsrätt I, s. 85 ff., Karlgren, Passivitet, s. 213 ff., Rodhe, Svensk 
rättspraxis. Förmögenhetsrätt, s. 182 f., Håstad, Reform av de nordiska avtalslagarna?, s. 286 ff. 
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domskäl. Av dessa skäl är det enligt min åsikt klarlagt av HD att 21 § HagL är att se 

som en allmän rättsgrundsats, i betydelsen att den gäller även för de oreglerade 

fallen. Tilläggas kan att denna ståndpunkt har klart stöd inom doktrinen.21 Genom 

att grunden för den allmänna rättsgrundsatsen är 21 § HagL kan de rättskällor och 

syften som ger vägledning för tillämpningen av denna lagregel också göra det för 

den allmänna rättsgrundsatsen, om inte dessa är olämpliga för de oreglerade fallen 

genom att exempelvis de bakomliggande syftena hänför sig till speciella mellan-

mansförhållanden. Dessa rättskällor kommer därför att beaktas nedan vid den 

närmare analysen av innehållet i den allmänna rättsgrundsatsen från fallet. Innan en 

utförlig analys kan ske av den allmänna rättsgrundsatsen måste dock dess syfte och 

ändamål fastställas, eftersom det kan användas till ledning för när den allmänna 

rättsgrundsatsen ska tillämpas. Först därefter kommer de ovan angivna rekvisiten 

att behandlas var för sig. 

                                            

21 Inom doktrinen har Edlund angett att HD klarlagt att 21 § HagL är en allmän rättsgrundsats i och 
med NJA 2006 s. 638, Edlund, Handelsagenturlagen som analogikälla, s. 183. Herre tar till skillnad 
från Edlund dock inte hela steget ut och uttryckligen anger att HD klarlagt att 21 § HagL är en allmän 
rättsgrundsats genom prejudikatet, men han använder dock genomgående förarbetena till lagregeln 
för att definiera rekvisiten i prejudikatet, Herre, Rättsverkan av passivitet vid mottagande av avtals-
bekräftelse, s. 690 f. Adlercreutz menar, i sin kommentar till fallet, att HD hänvisade till grunderna för 
21 § HagL i sitt avgörande, Adlercreutz, m.fl., Avtalsrätt I, s. 90. Adlercreutz uttrycker dock mera 
allmänt om frågan om 21 § HagL är att se som en allmän rättsgrundsats: “Rättspraxis visar inte mera 
än att underlåtenhet att reklamera mot andra partens bekräftelse kan ha viss betydelse i bevis-
hänseende, större i kommersiella förhållanden än annars, men det finns knappast stöd för att 
underlåtenheten har den starka bevisverkan som 21 § HagL ger uttryck för, nämligen att den leder 
till en presumtion för att bekräftelsen är riktig.”, Adlercreutz, m.fl., Avtalsrätt I, s. 89. Det kan dock 
påstås att Adlercreutz i den bedömningen förbiser att 21 § HagL förutsätter att parterna förhandlat 
med varandra, samt att motparten ska vara näringsidkare för att denna “starka bevisverkan” ska 
inträda, varför uttalandet inte kan tas till intäkt för att 21 § HagL inte skulle kunna gälla för de 
oreglerade fallen förutsatt att samma förutsättningar uppställs som i regeln. Karlgren anför att 
bekräftelsebrev som i sina huvuddrag motsvaras av de i 82 § 1914 års KomL (som nu motsvaras av 
21 § HagL) måste tillerkännas passivitetsverkan i vid omfattning. Vidare menar han att: “Man kan i 
själva verket räkna med en allmän rättsregel om att det åvilar mottagaren av ett dylikt bekräftelsebrev, 
vilken har erinran att framställa mot brevets innehåll, en svars- eller upplysningsplikt.”, Karlgren, 
Passivitet, s. 213. Se också JustR Håstads tillägg till NJA 2006 s. 638, där Håstad finner det lämpligt 
att betrakta 21 § HagL som en allmän rättsgrundsats. Tilläggas kan att HD redan i NJA 1930 s. 131 
tillämpade en till 21 § HagL motsvarande presumtionsverkan i ett icke-mellanmansförhållande men 
då om ett avtals innehåll. Detta fall hänvisar också HD i NJA 2006 s. 638 till. 



18 

4 En undersökning av den allmänna rätts-

grundsatsens bakomliggande syften 

4.1 Inledning 

För att närmare kunna bestämma innehållet i den allmänna rättsgrundsatsen är det 

nödvändigt att fastställa de bakomliggande syftena till varför regeln finns, eftersom 

detta kan ge vägledning vid analysen av den allmänna rättsgrundsatsens 

tillämpningsområde.22 Därtill behövs också syftena i den senare jämförelsen mellan 

den allmänna rättsgrundsatsen och AvtL:s modeller för avtalsslut. Naturligtvis finns 

inte några förarbeten till NJA 2006 s. 638, men som tidigare påpekats stöds den 

allmänna rättsgrundsatsen på 21 § HagL,23 vilket medför att en analys får inriktas på 

de syften som finns angivna där. Motiven till 21 § HagL anger dock inte några syften 

till denna bestämmelse.24 21 § HagL återfanns dock ursprungligen i 82 § 1914 års 

KomL, innan en särskild lag om handelsagentur infördes. Motiven till denna äldre 

bestämmelse anger ett antal syften, varför analysen får inriktas på dem. 25 Innan 

dessa syften används till den allmänna rättsgrundsatsens precisering måste dock 

en jämförelse göras mellan den allmänna rättsgrundsatsen och lagregeln, eftersom 

eventuella skillnader kan medföra att syftena bakom lagregeln inte kan ge 

vägledning för den allmänna rättsgrundsatsen. Efter att dessa skillnader har 

undersökts kommer de syften som anges i motiven till 82 § i 1914 års KomL att 

behandlas, varpå en analys kommer att företas för att ta reda på i vilken utsträckning 

                                            

22 Med syften menas de skäl som lagstiftaren angav för att regeln infördes. Dessa skäl blir 
problematiska att fastställa när en allmän rättsgrundsats ska analyseras eftersom denna inte har 
några motiv i egentlig mening knutna till sig; något förarbete finns inte. Därför får syftena i stället 
hämtas från de lagregler som den allmänna rättsgrundsatsen grundas på. 
23 Se ovan under 3. 
24 Prop. 1990/91:63, s. 34 f. och 91 f. Detta beror sannolikt på att man ansåg att den redan existerande 
regleringen var väl avvägd och hade fungerat utan problem i rättstillämpningen, om detta se prop. 
1990/91:63 s. 34. 
25 Se NJA II 1914 s. 322 f. 
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som de behandlade syftena kan vara vägledande för den allmänna rättsgrund-

satsen. 

4.2 En undersökning av skillnaderna mellan den all-

männa rättsgrundsatsen och 82 § i 1914 års KomL 

Inledningsvis kan konstateras att det finns flera skillnader mellan den allmänna 

rättsgrundsatsen och 82 § i 1914 års KomL. Den mest slående är möjligen att 82 § 

i 1914 års KomL reglerade en mellanmanssituation, mera specifikt försäljnings-

agentur,26 medan den allmänna rättsgrundsatsen gäller för oreglerade fall, där en 

mellanman överhuvudtaget inte behöver vara inblandad. Vidare skillnad mellan 

reglerna finns genom att den gamla regleringen gällde om det var en köpman som 

förhandlat med handelsagenten medan i den allmänna rättsgrundsatsen ska detta 

ha utförts av en näringsidkare. Därtill förutsattes det att huvudmannen var tvungen 

att åberopa de förda förhandlingarna i bekräftelsen i 82 § i 1914 års KomL, vilket inte 

är nödvändigt enligt den allmänna rättsgrundsatsen. En ytterligare skillnad reglerna 

emellan är att i den 82 § i 1914 års KomL var mottagaren av meddelandet tvungen 

att bort förstå att det enligt avsändarens mening kommit till stånd ett avtal, något 

som inte heller behöver ske enligt den allmänna rättsgrundsatsen. En aspekt som 

också måste beaktas är att de syften som angavs i motiven till 82 § i 1914 års KomL 

numera är ett sekel gamla, vilket medfört att lagstiftningen och därmed rättsläget har 

förändrats något. En närmare analys av dessa skillnader följer nedan för att sedan 

beaktas vid analysen av om syftena bakom 1914 års KomL kan användas till ledning 

för den allmänna rättsgrundsatsen. 

4.2.1 Mellanmanssituation – oreglerade fall 

Den skillnad som möjligen framgår tydligast mellan de behandlade reglerna är att 

                                            

26 Den nya HagL reglerar dock både försäljnings- och inköpsagentur, något som dock inte anses 
påverka bestämmelsens utformning eftersom vid inköpsagentur tillämpades 1914 års KomL 
analogt, prop. 1990/91:63 s. 22 f. 
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den allmänna rättsgrundsatsen gäller för oreglerade fall och 82 § i 1914 års KomL 

enbart gällde för en mellanmanssituation. De oreglerade fallen kan dock skilja sig 

olika mycket åt jämfört med den mellanmanssituation som 82 § i 1914 års KomL 

reglerade, varför en vidare analys behöver vidtas. 

82 § i 1914 års KomL var, enligt 65 § ordalydelse, enbart tillämplig på försäljnings-

agentur, men regeln gällde också analogt på inköpsagentur.27 Följaktligen kan det 

enkelt konstateras att lagregeln enbart var tillämplig på en specifik mellanmans-

situation. 

I NJA 2006 s. 638, som den allmänna rättsgrundsatsen abstraherats från, var parten 

själv närvarande vid förhandlingarna och hade därtill ett ombud med sig. Den 

allmänna rättsgrundsatsen är dock än mer flexibel, än vad som aktualiserades i 

fallet, eftersom regeln inte uppställer något krav på hur parten, som sedermera 

avsänder meddelandet, ska ha representerats vid förhandlingarna. De situationer 

som regeln omfattar kan därmed vara både lik och olik den som behandlas i 82 § i 

1914 års KomL. En likartad situation med den i 82 § i 1914 års KomL, där den 

allmänna rättsgrundsatsen är tillämplig, kan exempelvis bestå av att huvudmannen 

representeras av andra ombud än handelsagenter vid förhandlingarna, vilket särskilt 

aktualiseras om det är fråga om en juridisk person som huvudman eftersom denne 

alltid rättshandlar genom fullmakt eller dylikt. Någon anledning till att skilja på dessa 

fall och handelsagentursfallen enbart för att huvudmannen representerats av någon 

annan mellanman finns inte, eftersom plikten att reklamera mot en bekräftelse inte 

uppbärs av att det var en handelsagent som förhandlade med tredje man.28 

Vad gäller de situationer som den allmänna rättsgrundsatsen är tillämplig på som är 

olik 82 § i 1914 års KomL, förändrar dessa situationen något. Exempelvis kan parten 

ha representerat sig själv vid förhandlingarna och därigenom behöver någon mellan-

man inte alls varit inblandad i förhandlingarna. Följaktligen kan en skillnad ur denna 

aspekt föreligga som måste beaktas vid undersökningen om 82 § i 1914 års KomL 

                                            

27 Se prop. 1990/91:63 s. 22 f. 
28 Se Karlgren, Passivitet, s. 214. 
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syften är tillämpliga på den allmänna rättsgrundsatsen. 

4.2.2 Köpman - näringsidkare 

I NJA 2006 s. 638 hänvisar HD till HagL:s förarbeten angående begreppet närings-

idkare, där detta definieras, varför någon större problematik med att fastställa dess 

närmare innebörd för den allmänna rättsgrundsatsen inte finns.29 Däremot finns det 

vissa svårigheter kopplade till att bestämma begreppet köpmans innebörd. Dessa 

svårigheter beror på att omfattningen av begreppet köpman förändrats under 1914 

års KomL giltighetstid. En köpman, enligt 2 § 1914 års KomL, var nämligen den som 

var skyldig att föra handelsböcker, vilket reglerades i 1855 års BFL när 1914 års 

KomL infördes. Skyldigheten att föra böcker förändrades dock väsentligt vid två 

tillfällen, genom ny lagstiftning under 1914 års KomL giltighetstid. 30  Därigenom 

förändrades också omfattningen av begreppet köpman. Motiven till 1914 års KomL 

skrevs visserligen utifrån 1855 års BFL:s skyldighet att föra handelsböcker, varför 

denna definition är den relevanta att jämföra med begreppet näringsidkare. Det är 

dock nödvändigt att även analysera den senare omfattningen av skyldigheten att 

föra handelsböcker och därigenom betydelsen av begreppet köpman, eftersom detta 

hjälper förståelsen för hur omfattande skyldigheten att föra böcker enligt 1855 års 

BFL var i förhållande till omfattningen av begreppet näringsidkare. Därför kommer 

det nedan att analyseras skyldigheten att föra böcker utifrån 1855 års BFL, 1929 års 

BFL och 1976 års BFL. Därefter kommer begreppet näringsidkare att analyseras 

utifrån den allmänna rättsgrundsatsen. Avslutningsvis kommer en jämförelse mellan 

köpmannabegreppet och näringsidkarbegreppet att utföras. 

4.2.2.1 Pliktiga att föra böcker enligt 1855 års BFL 

I 1 § i 1855 års BFL definierades de som var skyldig att föra bok som de som till sitt 

yrke gjort att idka näring genom handel eller tillverkning av varor till försäljning 

oavsett om de var enskild man eller bolag. Bokföringsskyldigheten begränsades 

dock genom att den endast gällde för vissa, i 2 §, uppräknade yrkesgrupper, såsom 

                                            

29 NJA 2006 s. 638 och prop. 1990/91:63 s. 91. 
30 1929 års BFL och 1976 års BFL. 
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bankrörelse, försäkringsbolag, och apotekare. Samtliga bolag som var registrerade 

i handelsregistret samt aktiebolag var dock bokföringsskyldiga vid tiden för 1914 års 

KomL:s införande.31 Däremot undantogs de idkare vars verksamheter inte biträddes 

av någon annan än idkarens egen hustru och sina egna barn, 2 §. I motiven till denna 

lag talades mer generellt om att det avgörande för omfattningen av bokförings-

skyldigheten inte bara var arten utan även vidden och bredden av verksamheten. 

Lagrådet konkluderade detta som: “bokföring, såsom villkorlig skyldighet, borde före-

skrifvas, endast för egentlige handlande, fabriksidkare, och andre, som idka sådan 

rörelse, att, för vinnande af ordning och reda, bok deröfver finnes af nöden”.32 Där-

igenom står det klart att vid 1914 års KomL:s införande var inte alla näringsidkare 

skyldig att föra handelsböcker, genom att mindre verksamheter var undantagna 

samt vissa typer av rörelser. Följaktligen var endast idkare vars verksamhet hade en 

klar merkantil prägel bokföringsskyldiga.33 

4.2.2.2 Bokföringsskyldig enligt 1929 års BFL 

Skyldigheten att föra böcker utvidgades genom införandet av 1929 års BFL. Skälen 

till detta hänfördes främst till att det skulle råda ordning och reda inom de verk-

samheter som regelbundet anlitade kredit.34 Vidare ansågs det att 1855 års BFL var 

“varken till innehållet eller formen tillfredsställande”, när det kom till att definiera vad 

som skulle vara en köpman.35 Liksom i 1855 års BFL stadgades att alla som yrkes-

mässigt drev näring som hänförde sig till en verksamhetsgren som ingick i en upp-

räknad lista skulle vara skyldiga att föra böcker. De bokföringsskyldiga begränsades 

dock genom att mindre rörelser undantogs i vissa fall, enligt 2 §, liksom var fallet i 

                                            

31 SFS nr. 1895:67. 
32 Prop. 1853/54:97 s. 9. 
33 Detta var också meningen med 82 § i 1914 års KomL; regeln skulle endast avse personer vilkas 
verksamhet hade en klar merkantil prägel, eftersom den grundades på en merkantil uppfattning om 
vad en köpman skulle företa i en sådan situation, NJA II 1914 s. 163 och s. 323. 
34 NJA II 1929 s. 103. 
35 Almén, m.fl., Om köp och byte av lös egendom, s. 72, som kommenterar skyldigheten att föra 
böcker utifrån vad detta får för konsekvenser för köpmannabegreppet. Detta sker visserligen i 
förhållande till 1905 års KöpL men uttalande bör enligt min mening kunna användas även för 1914 
års KomL, eftersom det i båda fall handlar om vilka som ska åläggas strängare regler vid 
affärstransaktioner sinsemellan.  
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1855 års BFL. Skillnaden mellan den äldre regleringen och 1929 års BFL var dock 

att de uppräknade verksamhetsgrenarna var fler i den senare, vilket medförde att 

även de bokföringsskyldiga var fler.36 Därigenom utvidgades köpmannabegreppet i 

1914 års KomL när 1929 års BFL infördes. Vissa farhågor lyftes fram om denna 

utveckling av JustR von Seth i lagrådets granskning av förslaget, vilka kan vara 

illustrativa för denna jämförelse. Angående att bl.a. bostadsrättsföreningar blev 

bokföringsskyldiga, och därigenom att se som köpmän, uttryckte JustR von Seth att 

“[b]eträffande föreningar av nyssnämnda slag [bostadsrättsföreningar] lärer det 

också vara allt annat än lämpligt att i fråga om köp, som de ingå för sin rörelse, 

underkasta dem bestämmelserna i köplagen om handelsköp eller vissa av 

bestämmelserna i lagen om kommission, handelsagentur och handelsresande. 

Deras ledare besitta nog i regel icke den affärsvana och den förmåga av snabbt 

handlande som förutsättes i åtminstone flertalet av dessa bestämmelser. Detsamma 

torde gälla även om en del aktiebolag, t.ex. vissa familjebolag, och likaså om några 

av de rörelsegrenar, som uppräknas i 2 § av förslaget.”37 JustR von Seth föreslog 

mot bakgrund av dessa farhågor att köpmannabegreppet skulle skiljas från 

definitionen av vilka som var bokföringsskyldiga, men detta förslag lämnades utan 

åtgärd.38  Visserligen utsträcktes köpmannabegreppet genom denna reform men 

någon överensstämmelse med näringsidkarbegreppet rådde trots det inte, eftersom 

små verksamheter, samt inte uppräknade sådana, exkluderades. 

4.2.2.3 Bokföringsskyldighet enligt 1976 års BFL 

Antalet bokföringsskyldiga utvidgades väsentligt när 1976 års BFL infördes. I 1 § 

fastslogs att näringsidkare var bokföringsskyldiga, samt att detta gäller även för 

aktiebolag, handelsbolag samt ekonomiska föreningar. Undantag gjordes för 

enskilda person som drev jordbruk eller skogsbruk, samt vissa mindre 

                                            

36 NJA II 1929 s. 106. 
37 NJA II 1929 s. 118 och SFS 1929:117. 
38 NJA II 1929 s. 118 och SFS 1929:117. 
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uthyrningsverksamheter. Följaktligen blev i princip alla näringsidkare bokförings-

skyldiga.39 Skälen till denna utvidgning hänfördes främst till ekonomiska orsaker 

såsom att kontroll över verksamheters resultat och ställning var nödvändiga.40 I 

motiven kommenterades innebörden av att utvidgningen av bokföringsskyldiga även 

medförde att antalet köpmän vidgades krasst med att “[u]tredningen anser emellertid 

att olägenheterna härav inte bör överdrivas.”41 Denna ståndpunkt tog dock emot 

kritik från flertalet remissinstanser, även om det inte ledde till någon förändring av 

förslaget.42  Tilläggas kan att den dåvarande köplagsutredningen kommenterade 

utvidgningen av bokföringsskyldigheten med att “[f]rån köprättslig synpunkt menar 

köplagsutredningen att de föreslagna bestämmelserna snarast innebär en för-

bättring eftersom den tidigare många gånger alltför snäva formella ramen för 

begreppet köpman därmed bryts. Å andra sidan är förslaget behäftat med den nack-

delen att även den som driver sin rörelse yrkesmässigt men inte under affärsmässig 

organisation träffas av de för handelsköp strängare reglerna.”43 Någon hänsyn till 

utvidgningen av kretsen av bokföringsskyldiga även vidgade begreppet köpman togs 

följaktligen inte, varför i princip alla näringsidkare därmed gjordes till köpmän i 1914 

års KomL bemärkelse.  

4.2.2.4 Näringsidkare  

I NJA 2006 s. 638 hänvisar HD direkt till förarbetena till HagL när de konstaterar att 

landstinget ska ses som en näringsidkare, varför ledning för begreppets omfattning 

i den allmänna rättsgrundsatsen kan hämtas där. I förarbetena till HagL menas att 

begreppet näringsidkare ska förstås i en vidsträckt mening, vilket innebär att det 

omfattar varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt driver verksamhet av 

ekonomisk natur. Även statliga och kommunala organ, som bedriver verksamhet av 

detta slag, ska uppfattas som näringsidkare enligt förarbetena.44 

                                            

39 Prop. 1975:104 s. 1. 
40 Prop. 1975:104 s. 23. 
41 Prop. 1975:104 s. 29. 
42 Se prop. 1975:104 s. 69. 
43 Prop. 1975:104 s. 80 f. 
44 Prop. 1990/91:63 s. 91. 
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4.2.2.5 En jämförelse mellan begreppen köpman och näringsidkare 

Vad som är problematiskt med en jämförelse mellan begreppen köpman och 

näringsidkare har visats under den närmare analysen av begreppet köpman, 

eftersom det där framkommer att under 1914 års KomL giltighetstid förändrades 

begreppet köpman genom att bokföringsskyldigheten förändrades. När lagstiftaren 

införde HagL kommenterades förvisso förändringen från begreppet köpman till 

begreppet näringsidkare med att “[i] jämförelse med det nu gällande stadgandet bör 

den nya bestämmelsen anpassas till nutida förhållanden och förkortas så mycket 

som möjligt utan att dess innehåll förändras. Således har begreppet köpman utgått 

och ersatts av uttrycket näringsidkare [...].”45 Därmed menade utredningen att för-

ändringen inte innebar någon ändring av betydelsen. Detta uttalande måste dock 

ses mot bakgrund av den bokföringsskyldighet som förelåg vid tiden för utredningen, 

då 1976 års BFL var den rådande, vilket innebar att i det närmaste samtliga 

näringsidkare var bokföringsskyldiga. Vid en sådan jämförelse begreppen emellan 

är skillnaden visserligen minimal,46 men ändamålet för denna analys är dock att 

fastställa om förändringen från köpman till näringsidkare innebär att de syften som 

anges i motiven till 1914 års KomL fortfarande kan tjäna som vägledning. Den 

relevanta jämförelsen begreppen emellan bör därmed inte ske utifrån 1976 års BFL 

utan utifrån den betydelse som begreppet köpman hade när motiven till 1914 års 

KomL skrevs. Följaktligen bör jämförelsen ske mot bakgrund av 1855 års BFL, 

eftersom det var den rådande när 1914 års KomL infördes. Det kan dock anmärkas 

att köplagsutredningen konstaterade att begreppet näringsidkare var ett mer 

vidsträckt begrepp än köpman såsom detta definierades utifrån 1929 års BFL, varför 

en skillnad mellan begreppen fanns redan då. 47  Mot bakgrund av detta 

konstaterande är det tydligt att köpman såsom det definieras utifrån 1855 års BFL 

är ett betydligt snävare begrepp än vad begreppet näringsidkare är i HagL 

                                            

45 SOU 1984:55 s. 157. 
46 Se ovan under 4.2.2.3. 
47 SOU 1976:66 s. 137. Anmärkas kan att köplagsutredningens förslag aldrig genomfördes men i 
detta fall kommenteras gällande rätt varför stöd ändå kan hämtas från utredningen. 
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bemärkelse. Ytterligare stöd för denna slutsats kan hämtas i att bokföringsskyldig-

heten faktiskt utvidgades genom införandet av 1929 års BFL.48 Därigenom omfattar 

nuvarande regel i HagL betydligt fler än vad som gjordes när regeln infördes i 1914 

års KomL; regeln har förändrats från att gälla enbart för affärsman vars handlande 

hade en klar merkantil prägel till att gälla för i princip samtliga näringsidkare.49 Den 

här konstaterade utvecklingen är något som måste beaktas i analysen av om syftena 

i motiven till 1914 års KomL är användbara även för den allmänna rättsgrundsatsen. 

4.2.3 Åberopa de förda förhandlingarna 

En ytterligare skillnad mellan de båda reglerna är att ett krav på att åberopa de förda 

förhandlingarna i bekräftelsen fanns i 82 § i 1914 års KomL. Något sådant upp-

ställdes inte av HD i NJA 2006 s. 638 och återfinns heller inte i 21 § HagL. En analys 

behöver därmed vidtas om denna skillnad påverkar möjligheten att använda syftena 

från 1914 års KomL:s förarbeten. 

I förarbetena till HagL motiverades borttagandet av åberopandekravet tämligen 

styvmoderligt genom kommentaren”[a]tt så ändå sker [åberopande av förhandlingar 

i bekräftelsen] är väl i de flesta fall naturligt, men skulle det ha underlåtits får huvud-

mannen likväl åberopa meddelandet.”50 Den rudimentära motiveringen är särskilt 

märklig mot bakgrund av att åberopandekravet tycks ha upprätthållits strikt i praxis.51 

Någon särskild motivering till att kravet fanns med i den ursprungliga bestämmelsen 

i 82 § i 1914 års KomL finns dessvärre inte.52 Inom doktrinen har dock Karlgren anfört 

att en orsak bakom det ursprungliga kravet var att tredje man skulle bli påmind om 

att denne slutit avtalet genom en angiven mellanman.53 Klart står därmed att en 

                                            

48 Se ovan under 4.2.2.2. 
49 Se särskilt NJA II 1914 s. 163 där det konstateras att ”[b]estämmelserna i 3 och 4 kap. [3 kap. i 
1914 års KomL innehöll den här relevanta 82 §] avse däremot endast personer, vilkas verksamhet 
har merkantil prägel.” 
50 Prop. 1990/91:63 s. 92. Kommittébetänkandet innehåller inte heller någon motivering värd 
namnet. Det konstateras endast att: ”[k]ommittén anser att något uttryckligt åberopande inte 
behöver ske [med hänvisning (jfr) till NJA 1939 s. 556] och därför bör rekvisitet strykas i lagtexten.”, 
SOU 1984:85 s. 157. 
51 Se NJA 1939 s. 556. 
52 NJA II 1914 s. 322 f. 
53 Karlgren, Passivitet, s. 142. 
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skillnad föreligger mellan den allmänna rättsgrundsatsen och 82 § 1914 års KomL. 

Skillnaden består dock i att den ursprungliga regeln hänför sig till ett 

mellanmansförhållande; tredje man bör bli påmind om att han eller hon slutit avtal 

genom mellanmannen när huvudmannen skickar en bekräftelse på ett avtal, vilket 

sker genom att huvudmannen åberopar förhandlingarna. Däremot är något sådant 

krav inte lika nödvändigt att upprätthålla för de oreglerade fallen som den allmänna 

rättsgrundsatsen är tillämplig på, eftersom dessa inte strikt reglerar en mellanmans-

situation. Det kan därmed antas att det oftare är parten själv som förhandlat med 

motparten. Därigenom kan det konstateras att det visserligen finns en skillnad 

mellan den allmänna rättsgrundsatsen och den ursprungliga regeln. Denna skillnad 

behöver också beaktas vid analysen av om syftena i motiven till 82 § i 1914 års 

KomL kan användas för den allmänna rättsgrundsatsen. Detta påverkar dock inte 

analysens omfång, eftersom skillnaden hänför sig till att 82 § i 1914 års KomL 

reglerar en mellanmanssituation vilket inte den allmänna rättsgrundsatsen i huvud-

sak gör, något som redan tidigare konstaterats att det föreligger ett behov av att 

beakta.54 

4.2.4 Tredje man bort förstå av meddelandet att 

huvudmannen menade att avtal kommit till stånd 

I 82 § 1914 års KomL uppställdes ett krav på att mottagaren skulle ha bort förstå att 

enligt avsändarens mening avtal med visst innehåll kommit till stånd. HD uppställde 

inte något sådant krav i NJA 2006 s. 638 och rekvisitet följer inte av ordalydelsen av 

den nuvarande lagstiftningen i 21 § HagL. Följaktligen behöver en analys ske om 

denna skillnad påverkar möjligheten att använda de syften som finns i 1914 års 

KomL till ledning för tillämpningen av den allmänna rättsgrundsatsen. 

I motiven till 82 § i 1914 års KomL motiverades kravet med att det i andra fall skulle 

vara obilligt att ålägga en reklamationsskyldighet på tredje man. Skälen till denna 

obillighet menades vara att mindre köpman ofta fick besök av utländska köpmän 

                                            

54 Se ovan under 4.2.1. 
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som önskade ingå affärer. Skickade sedan dessa en bekräftelse på ett påstått avtal, 

som aldrig ingåtts, författat på ett främmande språk, vore det obilligt att köpmannen 

blev skyldig att reklamera mot en sådan bekräftelse.55 I kommittébetänkandet till den 

nuvarande bestämmelsen i 21 § HagL ansåg man att detta rekvisit var uppbyggt på 

ett invecklat sätt och att det kunde ge upphov till tillämpningssvårigheter, samt att 

rekvisitet inte hade samma betydelse längre i och med affärslivets utveckling, vilket 

medförde att det togs bort.56 

Frågan är dock vad denna skillnad reglerna emellan betyder. Inom doktrinen har 

Håstad menat att eftersom det följer av 21 § HagL att meddelandet från huvud-

mannen ska bekräfta ett avtal ska mottagaren “ha haft skäl att anta att avsändaren 

menade att ett avtal ingåtts”.57 Han menar därför att någon reell förändring inte har 

genomförts i jämförelse med bort förstå kravet från 82 § i 1914 års KomL.58 Denna 

åsikt ligger i linje med Karlgrens mening, eftersom denne menade att bort förstå 

kravet föreföll överflödigt. 59  De refererade åsikterna tycks rimliga särskilt mot 

bakgrund av att bort förstå kravet vilade på en objektiv bedömning; den utgick ifrån 

vad som mottagaren av meddelandet bort förstå mot bakgrund av meddelandet, inte 

vad denne faktiskt förstått.60 Denna bedömning är lik den som görs av HD i NJA 2006 

s. 638, eftersom det ska framgå av meddelandet att det utgör en bekräftelse av ett 

påstått avtal, en bedömning som också baseras på objektiva grunder. Därmed 

föreligger ingen egentlig skillnad mellan den allmänna rättsgrundsatsen och 82 § i 

1914 års KomL i denna bemärkelse, varför avsaknaden av bort förstå rekvisitet inte 

påverkar den kommande analysen av tillämpligheten av 1914 års KomL:s syften på 

den allmänna rättsgrundsatsen. 

                                            

55 NJA II 1914 s. 323. 
56 SOU 1984:85 s. 157. 
57 JustR Håstads tillägg till NJA 2006 s. 638. 
58 JustR Håstads tillägg till NJA 2006 s. 638. Det skulle förvisso kunna anföras att det är något 
oklart vad JustR Håstad faktiskt menar med sitt uttryck att mottagaren av meddelandet skall ha haft 
skäl att anta att avsändaren menade att ett avtal ingåtts. Det rimligaste är dock att tolka hans 
uttalande som det ska göras när uttrycket används inom övrig förmögenhetsrättslig lagstiftning, 
exempelvis som i 37 § Konsumenttjänstlag (1985:716), där haft skäl att anta ska tolkas enligt 
objektiva kriterier, prop. 1984/85:110 s. 305. 
59 Karlgren, Passivitet, s. 139. 
60 Se om bort förstå kravet, Adlercreutz, m.fl., Avtalsrätt I, s. 43 f. 



29 

4.2.5 Den sekellånga utvecklingen 

Utveckling i lagstiftningen sedan 1914 års KomL infördes har gått från att särreglera 

för merkantila förhållanden till att reglera särskilt för konsumentförhållanden. Uttryck 

för särreglering för merkantila förhållanden utgör den här behandlade regleringen, 

eftersom 82 § i 1914 års KomL enbart gällde för köpmän, vilket också var fallet med 

1905 års KöpL där särskilda regler gällde exempelvis för reklamationsskyldighet 

p.g.a. kontraktsbrott vid köp mellan köpmän, d.v.s. handelsköp. 61  Numera sär-

behandlar lagstiftaren inte dessa relationer jämfört med de där enbart privatpersoner 

är parter. Lagstiftaren har i stället valt att inrikta sig på att skydda konsumenter i 

relation till näringsidkare.62 Skälen till denna utveckling har varit att lagstiftaren ansett 

att konsumenter är särskilt skyddsvärda samt att de inte velat komplicera 

regleringarna med ytterligare en distinktion genom specialstadganden om handels-

köp.63 Denna utveckling har medfört att lagstiftaren anser att i stället för att särreglera 

för handelsköpen kan de nyanseringar som är nödvändiga göras inom ramen för de 

enskilda bestämmelserna i stället.64 Visserligen görs detta uttalande i en köprättslig 

kontext men samma skäl kan anföras för den här behandlade situationen. 

Därigenom föreligger starka skäl för att även i tillämpningen av den allmänna rätts-

grundsatsen vara något mer flexibel beroende på vilken situation som är för handen. 

Denna mer flexibla tillämpning påverkar dock inte regelns syften, eftersom den 

hänför sig specifikt till hur varje rekvisit ska tolkas och inte regelns bakomliggande 

skäl. 

4.3 Syften angivna i motiven till 1914 års KomL 

När skillnaderna mellan den allmänna rättsgrundsatsen och 82 § i 1914 års KomL 

nu är behandlade kan syftena bakom den senare bestämmelsen anges. Därefter 

                                            

61 27, 32, och 52 §§ i 1905 års KöpL. 
62 Se t.ex. KtjL samt KköpL. 
63 Se bl.a. NU 1984:5 s. 169 samt prop. 1988/89:76 s. 29. 
64 Prop. 1988/89:76 s. 29. Se också Lehrberg, Köprätt, s. 70 där denne uttrycker att det finns ofta 
skäl att ta hänsyn till om en eller båda parterna är handelsmän vid tillämpningen av köplagen. 
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kommer en prövning ske om dessa syften är tillämpbara på den allmänna rättsgrund-

satsen.  

Lagstiftarens syfte med att införa bestämmelsen i 82 § i 1914 års KomL var att 

komma till rätta med ett eventuellt missbruk från tredje mans sida, som kunde ske 

efter att denne slutit avtal via handelsagenten om att köpa varor från huvudmannen. 

Tredje man kunde nämligen ha skäl att, på ett otillbörligt sätt, neka till att denne 

ingått avtal, när avtalet skulle fullgöras först efter en tid samt prisfall hade skett på 

varan. Vid ett sådant förnekande skulle det uppstå ett bekymmersamt bevisläge för 

säljaren eftersom handelsagenten i regel var förhindrad från att vittna till dennes 

fördel p.g.a. dåvarande jävsbestämmelser. Därtill ansågs det att agenten i dessa 

situationer inte skulle kunna förbättra bevisläget för huvudmannen genom att begära 

att köparen underskrev någon orderkopia eller dylikt i bevissyfte, då detta skulle 

uppfattas som ett misstroende gentemot köparen. Det var dock brukligt att 

huvudmannen skickade ett bekräftelsebrev till tredje man på köpet när denne fått 

information om avtalet av handelsagenten. Lagstiftaren menade att det kunde 

fordras av en köpman som förhandlat med en handelsagent och som därefter tog 

emot en bekräftelse att invända mot denna utan oskäligt uppehåll om köpmannen 

menade att något avtal inte ingåtts och att bekräftelsen därmed var felaktigt. Skulle 

tredje man inte reklamera mot bekräftelsen ansåg lagstiftaren att det inte kunde 

anses obilligt mot denne om han eller hon inte kunde komma ifrån ett sådant avtal 

genom ett naket bestridande. Det kunde i stället krävas att tredje man skulle kunna 

bevisa att avtal inte ingåtts genom förhandlingarna med handelsagenten. 

Lagstiftaren var dock medveten om att denne kunde ha svårt att fylla denna 

bevisbörda oavsett om denne ingått avtalet eller inte.65 

Följaktligen införde lagstiftaren regeln för att ge huvudmannen rätt mot en tredje man 

som på ett orättmätigt sätt nekade till ett ingånget avtal vid dessa situationer; regelns 

syfte är därmed att stävja ett specifikt missbruk, genom att den motverkar 

                                            

65 NJA II 1914 s. 322 f. 
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spekulation. Därtill menade lagstiftaren att regeln grundade sig på en merkantil upp-

fattning om vad en köpman borde göra i denna situation.66 

4.4 Frågan om 82 § i 1914 års KomL syften är 

användbara för den allmänna rättsgrundsatsen 

När syftena för 82 § i 1914 års KomL redogjorts för är frågan om dessa syften även 

kan tjäna som ledning för tillämpningen av den allmänna rättsgrundsatsen. Hänsyn 

måste tas till de skillnader som föreligger mellan den allmänna rättsgrundsatsen och 

82 § i 1914 års KomL. Ovanstående analys har visat att dessa skillnader huvud-

sakligen består av två saker: att 82 § i 1914 års KomL berör ett mellanmansför-

hållande och gällde enbart för köpmän medan den allmänna rättsgrundsatsen är 

tillämplig på oreglerade situationer och omfattar näringsidkare. 

4.4.1 Skillnad: mellanmanssituation – oreglerade fall 

Vad som här ska utredas är om syftena från 82 § i 1914 års KomL är användbara 

på den allmänna rättsgrundsatsen trots att det föreligger en skillnad genom att den 

förra reglerar en strikt mellanmanssituation medan den senare är tillämplig på fler 

situationer. Det har tidigare konstaterats att det inte föreligger någon relevant 

skillnad mellan den allmänna rättsgrundsatsen och 82 § i 1914 års KomL när den 

allmänna rättsgrundsatsen tillämpas på andra mellanmanssituationer. 67  Däremot 

föreligger en relevant skillnad när den allmänna rättsgrundsatsen tillämpas på andra 

oreglerade situationer, exempelvis när parten representerar sig själv. Fråga blir 

därmed om syftena från 82 § i 1914 års KomL fortsatt är tillämpliga på dessa 

situationer. Det kan anföras att även i dessa situationer så kan bevisläget vara lika 

bekymmersamt, som efter att förhandlingar förts genom en handelsagent. Förhand-

lingarna kan t.ex. ha skett över telefon, varför någon skriftlig dokumentation inte varit 

                                            

66 NJA II 1914 s. 322 f. 
67 Se ovan under 4.2.1. 
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möjlig. I det fallet att parten representerat sig själv kan han eller hon dock vittna eller 

i vart fall höras i en rättegång om vad som förekommit vid förhandlingarna, eftersom 

det inte är uteslutet p.g.a. jäv. Därmed föreligger en skillnad jämfört med vad som 

var fallet när 82 § i 1914 års KomL infördes.68 Denna skillnad lär ändå inte inverka i 

någon betydlig utsträckning på bevisläget, då ord lär stå mot ord om vad som 

överenskommits under förhandlingarna. Därmed föreligger en liknande risk för 

missbruk vid avtal som ska fullgöras en tid senare även i dessa fall, varför syftet 

även i de oreglerade fallen måste vara att stävja ett specifikt missbruk. Tilläggas kan 

att den här behandlade skillnaden, att den allmänna rättsgrundsatsen gäller för de 

oreglerade fallen, inte påverkas av att reklamationsplikten uppbärs av en merkantil 

uppfattning om vad en köpman bör göra i denna situation, eftersom detta hänför sig 

till vem plikten ska gälla gentemot och inte vem regeln ska gälla för. Följaktligen 

skiljer sig inte skälen åt p.g.a. att 82 § i 1914 års KomL reglerar en mellanman-

situation. Därigenom påverkas inte syftenas tillämplighet på den allmänna rätts-

grundsatsen p.g.a. denna skillnad. 

4.4.2 Skillnad: köpman – näringsidkare 

Innebörden av att den allmänna rättsgrundsatsen lägger en reklamationsplikt på 

näringsidkare och inte enbart på köpmän anknyter enbart till vem som omfattas av 

regeln. Därigenom påverkas inte situationen som sådan av förändringen, vilket inne-

bär att det egentliga grundsyftet bakom regeln, att lagstiftaren vill motverka tredje 

mans möjlighet att missbruka huvudmannens bekymmersamma bevisläge, därmed 

heller inte förändras.  

Förändringen av regelns omfattning innebär dock en skillnad som påverkar att regeln 

grundas på en merkantil uppfattning om vad en köpman bör göra i denna situation. 

Regeln omfattar förvisso fortsatt även de som förut var att se som köpmän. 

Skillnaden hänför sig däremot till att även de som visserligen driver yrkesmässig 

verksamhet men som ändå inte har en affärsmässiga organisation också omfattas 

                                            

68 Se 36 och 37 kap. RB och NJA II 1914 s. 322 f. 
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av denna regel.69 Därtill gäller den allmänna rättsgrundsatsen inte enbart handels-

situationer utan även andra fall, som NJA 2006 s. 638 utgör ett exempel på. Av 

dessa anledningar kan det konstateras att den allmänna rättsgrundsatsen även 

gäller utanför merkantila förhållanden till skillnad från vad som var fallet med 82 § i 

1914 års KomL, varför den allmänna rättsgrundsatsen inte kan sägas grundas på en 

merkantil uppfattning om vad en köpman bör göra i den berörda situationen. 

4.5 Konklusion 

Sammanställningen av vilka skillnader som finns mellan den allmänna rättsgrund-

satsen och 82 § i 1914 års KomL, visar att det föreligger en skillnad genom att den 

ena regeln behandlar oreglerade fall medan den andra hänför sig till mellanmans-

situationer. Därtill finns det ytterligare en olikhet i omfattningen av de båda reglerna 

genom att den ena gäller för köpmän medan den andra är tillämplig för närings-

idkare. Vidare föreligger det en skillnad som relaterar till den utveckling som skett 

sedan motiven till 1914 års KomL skrevs.  

Det har också konstaterats att syftet bakom 82 § i 1914 års KomL var att stävja ett 

specifikt missbruk, där en köpare kunde ha skäl att neka ett ingånget avtal som 

skulle fullgöras först senare när prisfall skett på varan. Syftet bakom regeln kan 

därmed sägas vara att motverka spekulation. Vidare menade lagstiftaren att regeln 

grundade sig på en merkantil uppfattning om vad en köpman borde göra i denna 

situation.  

Det har ovan visats att de refererade skillnaderna inte påverkar att regelns syfte är 

att motverka spekulation. Däremot medför skillnaderna att det inte kan sägas att den 

allmänna rättsgrundsatsen grundar sig på en merkantil uppfattning om vad en 

köpman borde göra i denna situation. Denna förändring innebär att större hänsyn 

kan tas till den individuella situationen vid tillämpningen av den allmänna 

rättsgrundsatsen, något som särskilt bör tas hänsyn till när regeln tillämpas utanför 

merkantila förhållanden, då en något mer moderat tillämpning är på sin plats. En 

                                            

69 Prop. 1975:104 s. 80 f. 
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sådan slutsats ligger också i linje med den historiska utveckling som skett sedan 82 

§ i 1914 års KomL infördes. 

5 Ändamålen bakom den allmänna rätts-

grundsatsen 

5.1 Inledning 

För att avgöra när den allmänna rättsgrundsatsens ska tillämpas är inte enbart syftet 

bakom regeln utan även dess ändamål av vikt att fastställa. Detta beror på att alla 

de situationer som bedöms omfattas av den allmänna rättsgrundsatsen bör fylla 

samma ändamål.70 För att fastställa regelns ändamål kommer Ekelöfs teleologiska 

modell att användas.71 Denna modell utförs genom att regeln tillämpas i ett antal 

klara fall, vilka föreligger när regeln utan tvekan passar in på situationen. Därefter 

blir uppgiften att reda ut vilka effekter som tillämpningen av regeln i de klara fallen 

leder till i samhället. Dessa kan sedan användas för att avgöra när den allmänna 

rättsgrundsatsen ska tillämpas.72  

Frågan infinner sig då vilka fall som är de ”klara fallen” när det gäller den allmänna 

rättsgrundsatsen och som därigenom är upplysande om regelns ändamål. Vid en 

applicering av Ekelöfs metod på den allmänna rättsgrundsatsen måste fokus läggas 

på vilka effekter presumtionsverkan och därmed regelns handlingsplikt medför i 

samhället. Regeln får endast verkan när det inte kan bevisas vad som förekommit 

vid förhandlingarna, eftersom i annat fall kan antingen presumtionsverkan mot-

bevisas eller så förändrar inte regeln rättsläget. Därmed är också endast de 

                                            

70 Ekelöf, m.fl., Rättegång I, s. 83 f. 
71 Se ovan under 1.6. 
72 Se Ekelöf, m.fl., Rättegång I, s. 79 ff. 
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situationer där det inte kan bevisas vad som förevarit vid förhandlingarna intressanta 

att analysera. Det kan förväntas att regelns effekter skiljer sig något åt beroende på 

om avtal faktiskt slöts eller inte vid förhandlingarna. Av denna anledning kommer 

analysen att delas in i två delar, där den ena behandlar om avtal slöts vid förhand-

lingarna medan den andra inriktar sig på om avtal inte slöts vid förhandlingarna. 

5.2 Avtal slöts vid förhandlingarna 

Den situation som här ska behandlas består av att avtal slöts vid förhandlingarna 

men att ingen av parterna kan styrka vad som förevarit vid desamma. I denna 

situation skapar tillsändandet av bekräftelsebrevet en handlingsplikt för mottagaren. 

Väljer denna part att reklamera utan oskäligt uppehåll förändras inte rättsläget. 

Reklamerar däremot inte den mottagande parten utan oskäligt uppehåll skapas en 

presumtionsverkan om att bekräftelsebrevet är korrekt. Den allmänna rättsgrund-

satsens verkan är därigenom att mottagaren av meddelandet tvingas att ge besked 

om hur han eller hon ställer sig till avtalet, genom att antingen neka till det genom en 

reklamation eller låta en presumtionsverkan uppstå. Därmed bör frågan om avtal 

kommer att fullgöras i vart fall fastställas i de flesta fall. Visserligen kan det anföras 

att en viss typ av ångerfrist ges till mottagaren av meddelandet, men effekten blir 

dock att någon möjlighet att spekulera på motpartens bekostnad inte föreligger, 

genom att den allmänna rättsgrundsatsen i detta fall leder till att avtalsslutsfrågan i 

vart fall avgörs. Följaktligen sammanfaller regelns syfte med dess effekt i den här 

beskrivna situationen. Möjligheten för en part att på ett orättmätigt sätt neka till att 

avtal föreligger, när det ska fullgöras först efter en tid och prisfall på varan skett, finns 

inte. Således är regelns ändamål att motverka att mottagaren av bekräftelsen kan 

utnyttja avsändarens bekymmersamma bevisläge och spekulera på dennes 

bekostnad. 

5.3 Avtal slöts inte vid förhandlingarna 

Den situation som nu ska analyseras är att avtal inte slöts vid förhandlingarna samt 
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att ingen av parterna kan bevisa vad som förekommit vid förhandlingarna. Effekten 

av handlingsplikten blir att mottagaren av meddelandet ska åtgärda avsändarens 

villfarelse om att avtal faktiskt föreligger, som denne uppvisat genom att skicka en 

bekräftelse på ett avtal trots att något sådant inte föreligger. Ett rättsskydd skapas 

följaktligen till avsändarens fördel, som skyddar dennes tillit till att avtal ingåtts. Därtill 

omöjliggör handlingsplikten att mottagaren av bekräftelsen kan utnyttja avsändarens 

tro att avtal föreligger genom att spekulera på dennes bekostnad, eftersom 

mottagaren av bekräftelsen inte kan förhålla sig passiv till avsändarens villfarelse, 

utan måste handla emot denne vid äventyr att det uppstår presumtionsverkan för ett 

avtal som aldrig funnits.73 

5.4 Konklusion 

Ovanstående analys har visat att den allmänna rättsgrundsatsens effekt samman-

faller med dess syfte, genom att de båda stävjar ett specifikt missbruk, eftersom de 

förhindrar att mottagaren av meddelandet kan förneka ett avtal när det är fördelaktigt 

för denne såsom vid prisfall på produkten. Det står därmed också klart att den 

allmänna rättsgrundsatsens ändamål är att motverka spekulation. Vidare skyddar 

den allmänna rättsgrundsatsen en tillit till att avtal föreligger när något sådant inte 

slutits vid förhandlingarna men att avsändaren av meddelandet ändå tror detta. Det 

finns därmed skäl att beakta att handlingsplikten emellanåt sker till förmån för 

avsändaren vid analysen av den allmänna rättsgrundsatsens närmare innehåll. Det 

kan dock av naturliga skäl inte avgöras specifikt när avtal inte slutits mellan parterna 

och därmed när handlingsplikten sker till förmån för avsändaren, varför hänsyn i 

stället måste tas för detta generellt vid bestämmandet av innebörden av de olika 

rekvisiten. 

                                            

73 Se Karlgren, Passivitet, s. 135. 
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6 En precisering av rekvisiten i den all-

männa rättsgrundsatsen 

6.1 Inledning 

När den allmänna rättsgrundsatsens grund, syfte och ändamål konstaterats är det 

möjligt att precisera dess närmare innebörd. Denna precisering kommer att ske 

genom att de enskilda rekvisiten i regeln behandlas närmare. Undersökningen inleds 

med att behandla regelns omfattning, varefter en analys av förhandlingsrekvisitet 

följer. Sedan utreds rekvisitet att det ska vara en bekräftelse på ett påstått avtal. 

Därefter undersöks innebörden av att mottagaren inte ska ha hört av sig utan 

oskäligt uppehåll. Avslutningsvis kommer regelns rättsföljd att behandlas. 

6.2 Mottagaren av meddelandet ska vara en närings-

idkare 

Av rättsfallet följer att mottagaren av meddelandet ska vara en näringsidkare, vilket 

också överensstämmer med 21 § HagL. Vidare hänvisar HD uttryckligen till HagL:s 

motiv, när domstolen konstaterar att landstinget ska anses vara en näringsidkare, 

varför ledning för rekvisitet kan hämtas där utan ytterligare problematisering. 

Förarbetena till 21 § HagL föreskriver att rekvisitet näringsidkare ska förstås i en 

vidsträckt mening, vilket innebär att det omfattar varje fysisk eller juridisk person som 

yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk natur. Även verksamhet bedriven av 

statliga och kommunala organ av detta slag ska uppfattas som näringsidkare enligt 

motiven, vilket också överensstämmer med rättsfallet, eftersom HD kommer fram till 

att landstinget ska anses vara näringsidkare. Vidare anger förarbetena att tillämp-

ningsområdet ska begränsas till att gälla när näringsidkare handlat i och för sin 
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rörelse och därmed gäller regeln inte om t.ex. en köpman köpt en bil för privat bruk.74 

6.2.1 Om privatpersoner också kan omfattas av den 

allmänna rättsgrundsatsen 

En relevant fråga är om den allmänna rättsgrundsatsen även skulle kunna utsträckas 

till att ålägga privatpersoner en reklamationsplikt gentemot en bekräftelse på ett 

påstått avtal. Visserligen nämner HD att landstinget ska anses vara en näringsidkare 

i NJA 2006 s. 638, men att från detta göra ett motsatsslut om att mottagaren av 

bekräftelsen alltid måste vara näringsidkare för att åläggas en reklamationsplikt är 

olämpligt. Ett äldre rättsfall som berör en liknande situation som den i NJA 2006 s. 

638 kan möjligen ge vägledning i frågan. 

I NJA 1962 s. 270 hade ett bolag, efter muntliga kontakter på telefon 
med en hemmansägare (A), i ett brev bekräftat att de ingått ett avtal 
med denne under telefonsamtalet. A svarade dock inte på brevet. 
HD konstaterade kort i sina domskäl att denna underlåtenhet inte 
var tillräcklig för att grunda avtal, varvid det uttryckligen i rubriken till 
fallet påpekades att det inte gällde ett handelsköp. A var följaktligen 
inte att se som en köpman. Någon handelsagent var inte inblandad 
i förhandlingarna via telefon, varför fallet beskriver en oreglerad 
situation, som den allmänna rättsgrundsatsen är tillämplig på. 

HD använder sig visserligen av den äldre lagregelns rekvisit handelsköp i fallet men 

frågeställningen, som fallet berör, är fortsatt relevant: om en reklamationsplikt kan 

åläggas även gentemot en privatperson i dessa fall. Fallet tycks innebära att den 

allmänna rättsgrundsatsen inte omfattar privatpersoner. En slutsats som också har 

visst stöd inom doktrinen, där Håstad, med hänvisning till detta fall, menar att den 

allmänna rättsgrundsatsen är begränsad till kommersiella förhållanden.75 Karlgren 

anför också att utgången i NJA 1962 s. 270 enklast förklaras med att A inte var 

köpman eller annars kommersiellt förfaren, men han tillägger att motiveringen till 

denna utgång var intetsägande. Därtill har han en annan förklaring till utgången i 

målet. Karlgren anser nämligen att HD antydde att målet kunnat få en annan utgång 

                                            

74 Prop. 1990/91:63 s. 91. 
75 JustR Håstads tillägg till NJA 2006 s. 638. 
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om A varit den aktive i telefonsamtalet med bolaget för att få till stånd ett avtal till 

skillnad från säljaren. A:s bristande aktivitet framgår också av beskrivningen av 

händelseförloppet i domen. Karlgren finner därför att detta kan innebära att även en 

privatperson någon gång kan bli bunden i dessa fall om denne är den aktive i 

förhandlingarna.76 Adlercreutz är av en liknande åsikt och menar, med hänvisning till 

just NJA 1962 s. 270, ”[d]ärmed är inte säkert att en annan part än en kommersiell 

part aldrig skulle kunna bli bunden genom underlåtenhet att reklamera mot 

bekräftelse men väl att det inte ställs så stora krav på sådana köpare i detta 

hänseende som på en näringsidkare.”77 Även Rodhe ställer sig bakom åsikten att en 

privatperson någon gång skulle kunna bli bunden genom sin underlåtenhet att 

reklamera.78 Därtill kan det anföras att skälet till att regeln ursprungligen begräns-

ades till att gälla enbart för köpmän, att regeln uppbars av en merkantil uppfattning 

bland köpmän,79 inte längre är gällande mot bakgrund av att regeln numera inte 

enbart omfattar köpmän.80 Vidare ligger det i linje med det huvudsakliga syftet och 

därtill ändamålet bakom regeln, att stävja missbruk mot en part som på ett 

orättmätigt sätt försöker komma ifrån ett avtal, att den allmänna rättsgrundsatsen 

ska omfatta även privatpersoner. Det kan också anföras att det även finns andra 

regler som innebär en handlingsplikt för en privatperson att reklamera. Exempelvis 

kan nämnas 4 § st. 2 och 6 § st. 2 i AvtL som innebär att även en privatperson är 

skyldig att reklamera mot en sen eller oren accept vid äventyr om att bli bunden till 

ett avtal. Vidare exempel på när en privatperson åläggs en handlingsplikt utgör 47 § 

KöpL, där köparen blir bunden av den mottagna räkningens pris om han eller hon 

inte reklamerar mot densamma. En sådan mer nyanserade tillämpning av den all-

männa rättsgrundsatsen står också i samklang med den historiska utveckling som 

har skett inom obligationsrätten, där lagstiftaren gått från att särreglera för merkantila 

förhållanden till att reglera särskilt för konsumentförhållanden.81 Av dessa skäl finns 

                                            

76 Karlgren, Passivitet, s. 224 f. 
77 Adlercreutz, m.fl., Avtalsrätt I, s. 88. 
78 Rodhe, Svensk rättspraxis. Förmögenhetsrätt, s. 184. 
79 NJA II 1914 s. 322 f. 
80 Se ovan under 4.4.2. 
81 Se ovan under 4.2.5. 
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det enligt min åsikt ingen anledning att begränsa den allmänna rättsgrundsatsen till 

näringsidkare utan regeln bör även omfatta privatpersoner. I likhet med vad Karlgren 

och Adlercreutz anför bör det dock inte krävas lika mycket av en privatperson i dessa 

situationer. De bör endast omfattas av en reklamationsplikt vid specifika situationer 

såsom om de är drivande i förhandlingarna, vilket stöds av ovanstående tolkning av 

NJA 1962 s. 270. En vidare analys av vad detta innebär kommer att ske nedan under 

behandlingen av vad förhandlingskravet innebär.  

Av ovanstående följer att den allmänna rättsgrundsatsen i huvudsak endast är 

tillämplig på näringsidkare men att även privatpersoner kan omfattas när särskilda 

skäl föreligger. 

6.3 Parterna ska ha förhandlat med varandra 

Ett avlämnat anbud binder inte mottagaren inom svensk rätt även om mottagaren 

underlåter att svara på anbudet; det krävs någon sorts aktivitet av mottagaren, 

såsom en accept av anbudet eller en tidigare uppfordran att lämna anbud för att 

avtal ska uppstå, 1 och 9 §§ AvtL. Därmed är det en skälig ordning att inte heller ett 

bekräftelsebrev på ett påstått avtal kan binda mottagaren vid dennes underlåtenhet 

att bemöta detta, eftersom mottagaren varit lika passiv som anbudsmottagaren. 

Denna ordning är också bekräftad genom praxis.82 I den här behandlade situationen 

består aktiviteten av förhandlingar parterna emellan. I motiven till 82 § i 1914 års 

KomL menade lagstiftaren också att det var lämpligt att mottagaren av meddelandet 

endast ålades en plikt att handla när mottagaren av meddelandet hade deltagit i 

förhandlingar.83  

För rekvisitets precisering kan någon ledning från NJA 2006 s. 638 inte hämtas, 

eftersom det där är ostridigt att parterna förhandlat med varandra. Däremot kan 

förarbetena till lagregeln möjligen vara till hjälp. Skillnaden mellan rekvisitet i 

                                            

82 Se NJA 1977 s. 25. 
83 NJA II 1914 s. 322 f.  
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prejudikatet och i lagregeln hänför sig enbart till mellan vilka parter som förhand-

lingarna har skett: i HagL förhandlar handelsagenten med tredje man medan 

prejudikatet avser direkta förhandlingar mellan parterna. Det har ovan konstaterats 

att syftet bakom rekvisitet dock fortsatt är desamma, att undvika att regeln 

missbrukas,84 varför de olika situationerna inte bör medverka till att rekvisitet ska 

tolkas på något annat sätt för de oreglerade fallen. Även inom doktrinen har det 

ansetts att förhandlingsrekvisitet ska ha samma innebörd i den allmänna 

rättsgrundsatsen som för 21 § HagL.85 Av dessa anledningar kan rättskällorna som 

berör 21 § HagL ge ledning även för rekvisitet i den allmänna rättsgrundsatsen. 

Av regelns ordalydelse följer att förhandlingskravet är ett objektivt rekvisit, någon 

hänsyn till om någon av parterna trott att de förhandlat ska därmed inte tas. Däremot 

ger ordalydelsen inget svar på hur omfattande förhandlingar ska ha varit för att 

sådana ska ha skett i regelns mening. I förarbetena till HagL talas om att i de flesta 

situationer där parterna varit i kontakt med varandra och t.ex. diskuterat pris och 

andra avtalsvillkor har förhandlingar förevarit. Har däremot mellanmannen blivit 

avvisad redan vid första kontakten utan att några diskussioner med anledning av 

mellanmannens initiativ förekommit ska inte förhandlingar anses ägt rum.86 Vidare 

ledning för begreppets innebörd kan hämtas inom doktrinen där Cervin och Gadde 

beskrivit rekvisitets betydelse som att verkliga förhandlingar ska ha skett.87 Karlgren 

menar att innebörden av rekvisitet är något oklar men att det visserligen står klart att 

ett faktiskt avtalsslut inte behöver ha skett. Däremot anser han att det måste ha 

förekommit något som kan beskrivas som ett förspel till ett avtalsslut, något som 

kunnat leda till vad den bekräftande påstår. Karlgren anför också att rekvisitet måste 

ges en tämligen rymlig tolkning. 88 Herre beskriver det som att det inte räcker med 

att parterna haft kontakt med varandra, utan det bör krävas att de faktiskt diskuterat 

                                            

84 Se ovan under 4.5. 
85 Herre, Rättsverkan av passivitet vid mottagande av avtalsbekräftelse, s. 693 f. och Karlgren, 
Passivitet, s. 215 f. 
86 Prop. 1990/91:63 s. 91 f. 
87 Cervin, Om passiviteten inom civilrätten, s. 202 och Gadde, m.fl., Lagen om kommission, 
handelsagentur och handelsresande av den 18 april 1914, s. 179. 
88 Karlgren, Passivitet, s. 215. 
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eller överlagt frågan om det avtal som sedan påstås bekräftas.89 Enligt min mening 

kan dessa ståndpunkter sammanföras till att det i begreppet förhandla ligger ett krav 

på en ömsesidig aktivitet från båda parter. Det räcker inte med att en av parterna 

tagit kontakt och informerat den andre om ett erbjudande varpå mottagaren av 

informationen avböjt. Båda parter måste genom någon aktivitet ha visat intresse för 

avtalet, genom att exempelvis diskutera villkoren med motparten. Detta krav på 

aktivitet från båda parter ligger i linje med att enbart ett mottagande av anbud eller 

bekräftelsebrev inte innebär en plikt att reklamera eller ett bindande avtal. Aktivitets-

kravet stöds också av uttalandet i förarbetena till HagL där det omtalas att parterna 

ska ha varit i kontakt med varandra och diskuterat villkoren. Vidare inskränker sig 

regelns ändamål, när avtal aldrig träffats, till att mottagaren av meddelandet ska 

avhjälpa avsändarens villfarelse om att avtal föreligger.90 Av dessa anledningar är 

det inte rimligt att mottagaren av meddelandet åläggs en handlingsplikt om denne 

inte varit aktiv i förhandlingar. Det lär också behövas någon form av aktivitet för att 

det som Karlgren beskriver som förspel till avtalsslut ska vara uppfyllt. Herres krav 

på diskussioner eller överläggningar kan också sammanfattas som att det krävs att 

båda parter varit aktiva för att förhandlingar ska anses ha förelegat. Av dessa 

anledningar ska enligt min ståndpunkt innebörden av rekvisitet, att parterna ska ha 

förhandlat med varandra, tolkas som att båda parter genom någon aktivitet ska ha 

visat intresse för avtalet. 

Inom ramen för detta aktivitetskrav finns dock fortsatt möjligheter att ta hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda fallet, något som ligger i linje med den historiska 

utvecklingen av näringsidkarbegreppet samt de äldre motiven.91 Det kan exempelvis 

finnas skäl till att kräva mindre aktivitet om parterna tidigare haft affärsförbindelser 

för att rekvisitet ska vara uppfyllt.92 

Vad gäller bevisbördan för att förhandlingar har skett åligger denna huvudmannen 

                                            

89 Herre, Rättsverkan av passivitet vid mottagande av avtalsbekräftelse, s. 694. 
90 Se ovan under 5.3. 
91 Se ovan under 4.2.5 och NJA II 1914 s. 324. 
92 NJA II 1914 s. 324. 
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enligt förarbetena.93 Detsamma bör gälla även för den allmänna rättsgrundsatsen, 

eftersom situationerna inte skiljer sig från varandra ur denna aspekt.94 

6.3.1 Ytterligare krav för att privatpersoner ska 

omfattas 

Det har tidigare konstaterats att även privatpersoner någon gång skulle kunna 

omfattas av den allmänna rättsgrundsatsen.95 I enlighet med ovanstående tolkning 

av NJA 1962 s. 270 krävs det dock en större aktivitet från privatpersonens sida för 

att denne ska bli skyldig att reklamera mot en bekräftelse. En sådan mer flexibel 

tolkning skulle också ligga i linje med den historiska utvecklingen som skett inom 

civilrätten från det att 82 § i 1914 års KomL infördes.96 Ett exempel på en sådan 

större aktivitet skulle vara om privatpersonen var den drivande i förhandlingarna 

genom att exempelvis vara den som initierar kontakten och därigenom visar ett 

särskilt intresse för avtalet.97 

6.4 Bekräftelse på ett påstått avtal 

Av såväl rättsfallet som HagL framgår att meddelandet ska innehålla en bekräftelse 

på ett påstått avtal, med tillägget i lagen att det ska vara ett avtal som agenten sänt 

in. Vid en närmare granskning av rekvisitet framkommer att det egentligen består av 

två delar, vad som utgör en bekräftelse samt vad som är att se som ett avtal. Av den 

anledningen kommer dessa rekvisit preciseras närmare var för sig. Det kan också 

konstateras att skillnaden mellan rättsfallet och lagen återigen enbart hänför sig till 

att det i lagen är fråga om en mellanmanssituation. Detta påverkar dock inte inne-

börden av rekvisitet, varför även lagens rättskällor är användbara som ledning för 

tolkningen av rekvisitet i den allmänna rättsgrundsatsen. 

                                            

93 Prop. 1990/91:63 s. 92. 
94 Herre, Rättsverkan av passivitet vid mottagande av avtalsbekräftelse, s. 693. 
95 Se ovan under 6.2.1. 
96 Se ovan under 4.2.5. 
97 Karlgren, Passivitet, s. 224 f. 
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6.4.1 Bekräftelse 

Avgörande för innebörden av bekräftelserekvisitet i den allmänna rättsgrundsatsen 

är hur denna bedömning ska ske, eftersom detta påverkar vad som senare utgör en 

bekräftelse. Av vikt för denna bedömning är att i 82 § 1914 års KomL uppställdes ett 

krav på att mottagaren skulle ha bort förstå att enligt avsändarens mening avtal med 

visst innehåll kommit till stånd. 98  Något sådant krav följer dock inte direkt av 

ordalydelsen av den nuvarande lagstiftningen och inte heller av HD:s domskäl, varför 

det inte finns något skäl att tro att ett sådant krav existerar för den allmänna 

rättsgrundsatsen. Däremot kan det äldre bort förstå rekvisitet möjligen öka 

förståelsen av hur bedömningen ska ske. Inom doktrinen har nämligen Håstad anfört 

att ett sådant krav fortfarande finns, då detta följer av att meddelandet från 

huvudmannen, enligt HagL, ska bekräfta ett avtal; därigenom ska mottagaren ha 

haft skäl att anta att avsändaren menade att ett avtal ingåtts.99 Håstads åsikt tycks 

rimlig särskilt mot bakgrund av att bort förstå kravet vilade på en objektiv bedömning; 

den utgick ifrån vad som mottagaren av meddelandet bort förstå mot bakgrund av 

meddelandet, inte vad denne faktiskt förstått.100 Denna bedömning är väldigt lik den 

som görs av HD i NJA 2006 s. 638 eftersom det där ska framgå av meddelandet att 

det utgör en bekräftelse av ett påstått avtal, en bedömning som också baseras på 

objektiva grunder. Någon reell förändring har därmed inte genomförts, vilket medför 

att även för den allmänna rättsgrundsatsen följer att mottagaren av meddelandet ska 

ha haft skäl att anta att avsändaren menar att avtal ingåtts, vilket ska bedömas på 

objektiva grunder.101 

När det konstaterats att bedömningen, av vad som är en bekräftelse, ska ske på 

                                            

98 Se vidare ovan under 4.2.3. 
99 JustR Håstads tillägg till NJA 2006 s. 638. Det skulle visserligen kunna anföras att det är något 
oklart vad JustR Håstad faktiskt menar med sitt uttryck att mottagaren av meddelandet skall ha haft 
skäl att anta att avsändaren menade att ett avtal ingåtts. Det rimligaste är dock att tolka hans 
uttalande som det ska göras när uttrycket används inom övrig förmögenhetsrättslig lagstiftning, 
exempelvis som i 37 § Konsumenttjänstlag (1985:716) där haft skäl att anta ska tolkas enligt 
objektiva kriterier, prop. 1984/85:110 s. 305. 
100 Se om bort förstå kravet, Adlercreutz, m.fl., Avtalsrätt I, s. 43 f. 
101 Denna slutsats stöds också av Karlgren, i och med att denne menade att bort förstå kravet 
tycktes överflödigt, Karlgren, Passivitet, s. 139. 
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objektiva grunder är frågan vilken närmare innebörd rekvisitet bekräftelse har. 

Inledningsvis kan konstateras att kravet inte kan tas bort mot bakgrund av att regeln 

även är tillämplig om avsändaren av meddelandet kan ha misstagit sig om att 

parterna ingått avtal.102 Däremot måste det inte framgå uttryckligen av handlingen att 

det är en bekräftelse av ett avtal, eftersom HD fann i NJA 2006 s. 638 att rekvisitet 

var uppfyllt genom att bekräftelsebrevet översändes “för underskrift”. Därmed är det 

tillräckligt att det framgår genom tolkning av meddelandet som helhet att det är fråga 

om en bekräftelsehandling för att regeln ska bli tillämplig. En sådan ordning är rimlig 

mot bakgrund av att det inte ska krävas att avsändaren uttryckligen använder sig av 

ordet bekräftelse. Undantag bör dock göras om det finns någon tidigare omständig-

het som talar emot att det utgör en bekräftelse.103 

Tilläggas kan att det inte krävs att avsändaren kan styrka att han varit i god tro om 

att meddelandet stämmer överens med ett ingånget avtal. Däremot om mottagaren 

av meddelandet kan styrka att avsändaren inte varit i god tro om att meddelandet 

stämmer med vad som förevarit vid förhandlingarna bryter denne presumtionen om 

att avtal föreligger. Bekräftelsen stämmer i sådana fall inte överens med vad som 

skett under förhandlingarna och mottagaren av meddelandet har fyllt sin bevis-

börda.104 

6.4.2 Avtal 

Vanligen vållar det nog inte ett problem att bekräftelsen ska avse ett påstått avtal, 

eftersom innehåller bekräftelsen det överenskomna avtalet är rekvisitet uppfyllt. 

Frågan infinner sig dock om rekvisitet också är uppfyllt om bekräftelsen inte inne-

håller hela avtalet utan en indikation på att ett avtal föreligger. Bekräftelsen kan 

exempelvis i stället för ett avtal avse en betalningsanmodan, såsom en faktura, 

något som tycks vara vanligt inom affärslivet.105 Klart står att en sådan handling inte 

                                            

102 Se ovan under 5.3. 
103 Herre, Rättsverkan av passivitet vid mottagande av avtalsbekräftelse, s. 695. 
104 JustR Håstads tillägg till NJA 2006 s. 638. 
105 Karlgren, Passivitet, s. 232. 
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uppfyller de krav på avtal som följer av ordalydelsen i 21 § HagL. Visserligen finns 

det en presumtionsregel för att en räkning blir avgörande för prisets bestämmande, 

om reklamation inte sker mot densamma i 47 § KöpL, men denna regel avser inte 

avtalsslutets giltighet. Det finns dock stöd i praxis för att tillsändandet av fakturor 

efter förhandlingar har en rättslig betydelse. 106  Det kan också anföras att det 

huvudsakliga syftet bakom regleringen även är applicerbart på dessa situationer, 

eftersom även om bekräftelsen inte innehåller hela avtalet kan mottagaren av 

meddelandet på ett orättmätigt sätt missbruka situationen om denne inte behöver 

reklamera även mot en rudimentär bekräftelse.107 Vidare bör i vart fall ett betalnings-

krav, som en faktura utgör, fylla samma funktion som en bekräftelse på ett påstått 

avtal gör, eftersom båda tydliggör att motparten menar att avtal ingåtts. Av dessa 

skäl bör även tillsändandet av en faktura innebära att den allmänna rättsgrundsatsen 

blir tillämplig. 

6.5 Mottagaren har inte utan oskäligt uppehåll hört av 

sig 

Rekvisitet att mottagaren inte utan oskäligt uppehåll hört av sig representerar vilken 

handling som mottagaren måste göra för att undgå att presumtionsverkan ska 

uppstå. Därmed utgör rekvisitet både handlingsplikten i den allmänna rättsgrund-

satsen och vilken icke-handling, negativet till handlingen, som binder mottagaren av 

meddelandet genom presumtionsverkan.  

Vad gäller rekvisitets närmare innebörd följer av NJA 2006 s. 638 att cirka tre 

månader i vart fall var att bedöma som ett oskäligt uppehåll. Rekvisitet bör dock 

preciseras ytterligare. Det förefaller inte finnas någon skillnad mellan rekvisitet från 

prejudikatet och 21 § HagL, eftersom ordalydelsen är densamma och även i lag-

regeln ska meddelande ske direkt till huvudmannen. Därtill är det huvudmannen i 

båda fallen som skickar bekräftelsen, varför tidpunkten från när motparten ska höra 

                                            

106 NJA 1961 s. 658. 
107 Se Karlgren, Passivitet, s. 226 ff. 
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av sig är densamma. Därigenom är även de rättskällor som berör 21 § HagL 

användbara för vägledning till tolkningen av rekvisitet för den allmänna rättsgrund-

satsen. 

I motiven till HagL anges att tidsfristen, som mottagaren av meddelandet ska 

reklamera inom för att undgå bundenhet, beror på omständigheterna i det enskilda 

fallet. En sådan omständighet som kan inverka nämns uttryckligen vara vilket slags 

köp som avtalet avser. Uttalandet preciseras ytterligare med att tidsfristen inom 

vilken reklamation ska ske är kortare om det rör sig om en vara som är utsatt för 

kraftiga prisväxlingar. Anledningen till detta anges vara att huvudmannen inte ska 

kunna spekulera på tredje mans bekostnad.108 Denna anledning överensstämmer 

också med den allmänna rättsgrundsatsens huvudsakliga syfte och ändamål.109 

Illustrativt för denna bedömning är ett äldre fall, där parterna förhandlat med 

varandra varpå den ena skickade ett bekräftelsebrev. Motparten reklamerade mot 

brevet efter ungefär en vecka. HD ansåg dock att detta var för sent och la brevets 

innehåll till grund för avtal. Den snäva tidsramen hörde samman med köpets 

spekulativa natur, då det rörde sig om köp av vete.110 

Hänsyn bör också kunna tas till vilken affärsvana som mottagaren av meddelandet 

har, i enlighet med att regeln inte längre gäller för enbart köpmän och den uppbärs 

därigenom inte av ett merkantilt syfte. En sådan tolkning ligger också i linje med den 

historiska utvecklingen inom obligationsrätten, där en mer flexibel tolkning inom de 

enskilda bestämmelserna vuxit fram.111 Därigenom bör en mindre näringsidkare ha 

en något längre tid på sig att reklamera jämfört med en part som är har mer 

affärsvana. Av samma anledning bör tidsfristen inom vilken reklamation ska ske för 

privatpersoner vara än mer tillåtande i de fall dessa omfattas av den allmänna 

rättsgrundsatsen. 

Tilläggas kan att enligt 36 § HagL står huvudmannen risken för om tredje mans 

                                            

108 Prop. 1990/91:63 s. 88 f. 
109 Se ovan under 4 och 5. 
110 NJA 1909 s. 195. 
111 Se ovan under 4.2.5. 
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reklamation enligt 21 § HagL försenas, förvanskas eller inte kommer fram, varför 

tredje man i sådana fall ändå kan åberopa reklamationen. Denna ordning speglar en 

generell regel, som bl.a. tar sig uttryck i 40 § AvtL, med innebörden att om reklama-

tionen sänds i mottagarens intresse står också denne för risken.112 Av dessa skäl bör 

motsvarande ordning gälla även för den allmänna rättsgrundsatsen. 

6.6 Rättsföljden av regeln 

HD har genom NJA 2006 s. 638 klarlagt vilken rättsföljd som ska följa i denna 

situation, genom att det av rättsfallet följer att “landstinget anses ha ingått ett avtal 

med det innehåll som den översända handlingen har, om landstinget inte kan visa 

att sådant avtal inte ingåtts.” Följden av en utebliven reklamation är därmed att 

mottagaren av meddelandet får bära bevisbördan för att han eller hon inte ingått 

avtal med det innehåll som anges i meddelandet. Därmed ska mottagaren av 

meddelandet bevisa att något inte skett, d.v.s. en negativ bevisbörda. Beviskravet 

för denna bevisbörda är att mottagaren av meddelandet måste styrka att något avtal 

inte ingåtts.113 Därigenom står det klart att det uppstår en form av presumtionsverkan 

för avtal i dessa situationer. Följaktligen kan regeln klassificeras som en processuell 

bevisbörderegel, till skillnad från om följden hade varit att avtal uppstått, vilket hade 

inneburit att det hade varit fråga om en materiell civilrättslig regel. Skillnaden mellan 

presumtionsverkan och en avtalsverkan är i detta fall dock mer en teoretisk konstruk-

tion, eftersom mottagaren av meddelandet kommer få det svårt att bevisa att något 

avtal inte slutits vid förhandlingarna, då ord lär stå mot ord i de flesta fall om vad som 

förevarit vid förhandlingarna.114 

6.6.1 Rättsföljd för privatpersoner 

Det har tidigare konstaterats att även privatpersoner någon gång kan bli skyldiga att 

                                            

112 Hultmark, Reklamation vid kontraktsbrott, s. 116. 
113 Ekelöf, m.fl., Rättegång IV, s. 110. 
114 Henning, Håstad och förmögenhetsrätten 1998-2010, s. 249. 
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reklamera mot en avtalsbekräftelse.115 Frågan är dock om det finns skäl att ålägga 

en presumtionsverkan även gentemot privatpersoner i dessa fall eller om en 

underlåten reklamation enbart ska ha bevisbetydelse. Denna fråga har diskuterats 

inom doktrinen, där Rodhe menar att som huvudregel bör underlåtenheten att 

reklamera endast innebära en bevisverkan gentemot privatpersoner. Han tillägger 

dock att om särskilda omständigheter föreligger såsom att privatpersonen varit den 

aktive i förhandlingarna bör en presumtionsverkan inträda.116 Därmed skulle i de 

situationer, när det här menats att privatpersoner omfattas av den allmänna 

rättsgrundsatsen, uppstå en presumtionsverkan för privatpersoner, enligt Rodhe. 

Även Adlercreutz tycks vara av uppfattningen att presumtionsverkan är den 

relevanta rättsföljden för dessa situationer.117 En sådan rättsföljd skulle inte heller 

vara främmande gentemot privatpersoner, då 47 § KöpL föreskriver en presumtions-

verkan mot köparen vid en underlåten reklamation mot säljarens tillsända faktura. 

Det kan också anföras att en presumtionsverkan skulle ligga i linje med syftet för 

den allmänna rättsgrundsatsen: att stävja orättmätiga försök att komma ifrån avtal 

som ska fullgöras först senare. Det kan starkt ifrågasättas om så blir fallet om endast 

en bevisverkan uppstår i gentemot privatpersoner. Av dessa skäl bör det enligt min 

åsikt stå klart att det ska uppstå en presumtionsverkan även gentemot privat-

personer när dessa omfattas av den allmänna rättsgrundsatsen. 

                                            

115 Se ovan under 6.2.1. 
116 Rodhe, Svensk rättspraxis. Förmögenhetsrätt, s. 184. 
117 Adlercreutz, m.fl., Avtalsrätt I, s. 88. 
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7 En jämförelse mellan den allmänna 

rättsgrundsatsen och AvtL:s modeller 

för avtalsslut 

7.1 Inledning 

En jämförelse mellan den allmänna rättsgrundsatsen och AvtL:s modeller för 

avtalsslut kan nu utföras när regelns syfte, ändamål samt dess närmare innebörd 

preciserats. Innan denna jämförelse vidtas måste dock en problematisering göras 

angående att regelns rättsföljd endast är presumtionsverkan och inte avtalsverkan, 

eftersom det kan medföra att regeln är en processrättslig regel, vilket skulle göra en 

jämförelse med AvtL orättfärdig och därtill missvisande. Efter denna analys kommer 

jämförelse med AvtL:s modeller för avtalsslut att vidtas. Denna undersökning 

kommer att ta sin utgångspunkt i att precisera vilka principer som är styrande för hur 

avtal ingås. Dessa principer kommer sedan att jämföras med den allmänna rätts-

grundsatsen. Jämförelsen kan dock inte baseras på reglernas rättsfakta eftersom de 

behandlar olika situationer och därmed innehåller de också olika rättsfakta. 

Analysen måste i stället ta sikte på de bakomliggande syftena och ändamålen för 

reglerna. När denna undersökning har utförts kommer avslutningsvis en reflektion 

att ske över jämförelsen. 

7.2 Presumtionsverkan i stället för avtalsverkan 

Den allmänna rättsgrundsatsens rättsföljd är endast en presumtionsverkan och inte 

en avtalsverkan. Därmed måste en problematisering göras angående denna 

rättsföljd, eftersom grunden för presumtionsregler kan vara både bevismässig och 

rättslig, vilket beror på vilket samband som finns mellan det presumerade för-
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hållandet och de presumtionsgrundande omständigheterna.118 Bevismässiga sam-

band relaterar till om regeln baseras på ursprungssannolikhet eller om den har ett 

bevissäkringsändamål.119 En jämförelse mellan den allmänna rättsgrundsatsen och 

AvtL skulle bli missvisande om den allmänna rättsgrundsatsen, i vart fall uteslutande, 

baserades på bevismässiga samband i stället för rättsliga sådana, eftersom regeln 

skulle ha en processrättslig grund snarare än en avtalsrättslig sådan. Följaktligen 

måste sambandet mellan det presumerade förhållandet, att avtal anses uppkomma, 

och de presumtionsgrundande omständigheterna i den allmänna rättsgrundsatsen 

analyseras. 

Något bevismässigt samband mellan att avtal anses uppkomma och de 

presumtionsgrundade omständigheterna baserat på urspungssanolikhet nämns inte 

i motiven till varken 21 § HagL eller 82 § 1914 års KomL, vilka tidigare konstaterats 

kan tjäna som ledning för den allmänna rättsgrundsatsen.120 Det anförs i och för sig 

i motiven till 82 § 1914 års KomL att avsändaren av meddelandet i många fall kan 

vara i ett bekymmersamt bevisläge och att detta är en grund för att bestämmelsen 

infördes.121 Sambandet skulle därigenom kunna beskrivas som ett bevissäkrings-

ändamål, vilket skulle medföra att regeln främst hänfördes till processrätten. En 

sådan analys går dock förbi det huvudsakliga syftet och ändamålet bakom 

bestämmelsen: att motverka att mottagaren av meddelandet missbrukar av-

sändarens bekymmersamma bevisläge. Därmed är det centrala i bestämmelsen inte 

att säkra bevisning, eftersom mottagaren av meddelandet kan reklamera mot 

bekräftelsen, utan i stället att motverka ett missbruk.122 Därtill kan det anföras att 

regeln fungerar som en misstagsregel i de fall där avsändaren felaktigt utgått från 

att ett avtal föreligger, eftersom reklamationsplikten i dessa fall medför att 

mottagaren av meddelandet får korrigera avsändarens misstag, vilket överhuvud-

taget inte relaterar till något bevissäkringsändamål. I själva verket kan det faktum att 

regelns rättsföljd medför en presumtionsverkan i stället för en avtalsverkan beskrivas 

                                            

118 Ekelöf, m.fl., Rättegång IV, s. 89. 
119 Se Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 302. 
120 Se prop. 1990/91:63 s. 91 f. och NJA II 1914 s. 322 ff. samt ovan under 3. 
121 Se NJA II 1914 s. 322 f. 
122 Se ovan under 5. 
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som en säkerhetsventil, eftersom det skulle kunna uppstått oönskade följder om 

rättsföljden varit avtalsverkan. Ett exempel får visa på en sådan oönskad följd: något 

avtal har inte träffats vid förhandlingarna, vilket kan bevisas, trots detta skickar en 

av parterna en bekräftelse på ett påstått avtal efter dessa förhandlingar. Mottagaren 

förhåller sig passiv i förhållande till denna bekräftelse, kanske av anledningen att 

denne vet att han eller hon kan föra bevisning om att något avtal inte ingåtts. I detta 

fall skulle avtal föreligga om rättsföljden vore avtalsverkan för den allmänna 

rättsgrundsatsen fastän mottagaren av meddelandet kan bevisa att något sådant 

inte ingåtts. En rättsföljd som måste beskrivas som olämplig. Därigenom kan det 

anföras att mottagaren av meddelandets rätt att motbevisa att avtal föreligger i själva 

verket kan ses som en säkerhetsventil. Av dessa anledningar är sambandet mellan 

de presumtionsgrundande omständigheterna och det presumerade förhållandet inte 

främst bevismässiga utan rättsliga. Därmed är regeln inte framförallt en process-

rättslig konstruktion och en jämförelse med avtalsrätten är inte av den anledningen 

olämplig. 

7.3 Relevanta jämförelseobjekt i AvtL 

För att möjliggöra en jämförelse mellan den allmänna rättsgrundsatsen och AvtL:s 

modeller för avtalsslut måste det först konstateras vilka principer och regler som står 

bakom dessa modeller. Traditionellt har fundamentala principer bakom hur avtal 

sluts varit viljeprincipen och tillitsprincipen.123 Dessa principer har också kommit att 

spegla AvtL. Dessutom har en brist på någon av dessa också tillmätts vikt när en 

rättshandling, eller ett avtal, ska bedömas vara ogiltig. Förutom dessa principer finns 

det specifika regler i AvtL när icke-handlingar kan leda till att avtal kommer till stånd, 

4 § st. 2, 6 § st. 2 och 9 §. Därigenom är det dessa regler och principer som är 

lämpliga att jämföra med den allmänna rättsgrundsatsen. Nedan kommer det 

närmare innehållet för dessa principer och regler samt dess samband med AvtL att 

presenteras. I anslutning till denna presentation kommer också en jämförelse att 

                                            

123 Se Adlercreutz, m.fl., Avtalsrätt I, s. 42. 
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göras mellan dessa principer och reglers ändamål och syften samt den allmänna 

rättsgrundsatsens dito. Avslutningsvis kommer en reflektion att göras över det 

resultat som jämförelsen visat. 

7.4 Viljeprincipen 

Viljeprincipen har sin grund i naturrätten och innebär att den rättshandlandes vilja är 

det rättsskapande elementet; avgivaren av en rättshandling ska enbart vara bunden 

av en förklaring som täcks av hans eller hennes vilja, även om rättshandlingen av 

misstag fått ett annat innehåll.124 Denna princip var den naturliga utgångspunkten för 

1800-talets liberalistiska samhälle men dess betydelse nedtonades vid AvtL:s 

införande.125 Vissa bestämmelser i AvtL baseras dock på viljeprincipen, varför den 

därigenom är intressant att jämföra med den allmänna rättsgrundsatsen. Principen 

kommer bland annat till uttryck i 32 § st. 2. Denna regel behandlar befordringsfel och 

innebär att avsändaren inte blir bunden av viljeförklaringens innehåll om en vilje-

förklaring blir förvanskad genom överföring till mottagaren, även om mottagaren är 

vid god tro om förvanskningen. Regelns grund är därmed viljeteoretisk, eftersom den 

skyddar avsändarens vilja i stället för mottagarens tillit till viljeförklaringens 

innehåll.126 28 och 35 §§ utgör ytterligare exempel på regler i AvtL där viljeprincipen 

fått genomslag.127 De redovisade reglernas följd är visserligen inte att avtal uppstår 

utan i stället att en rättshandling blir ogiltig. Det kan därför möjligen anföras att 

viljeprincipen inte är relevant att jämföra med den allmänna rättsgrundsatsen, 

eftersom denna reglerar en situation där avtal kan uppstå till skillnad från de ovan 

redovisade reglerna. Vad som däremot gör principen intressant som jämförelse-

objekt är att den skyddar ett visst intresse: den rättshandlandes vilja. Detta är också 

allmänna rättsgrundsatsens syfte och ändamål: att skydda vissa intressen genom 

den handlingsplikt den ålägger mottagaren av meddelandet. Därtill skiljer sig 

                                            

124 Adlercreutz, m.fl., Avtalsrätt I, s. 42 och Vahlén, Avtal och tolkning, s. 21. 
125 Grönfors, m.fl., Avtalslagen, s. 48. 
126 Karlgren, Avtalsrättsliga spörsmål, s. 27. 
127 Hagelberg, Avtal i avsaknad av partsvilja, s. 269. 
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situationerna redan från början åt, vilket också gör det av mindre betydelse att 

viljeprincipen främst aktualiserar sig vid ogiltighet i AvtL i stället för som grund till 

avtal. Tilläggas kan att emellanåt skyddas även den rättshandlandes vilja vid 

förklaringsmisstag, även om dessa i huvudsak regleras i enlighet med tillits-

principen.128 Av dessa anledningar är viljeprincipen ett relevant jämförelseobjekt med 

den allmänna rättsgrundsatsens syften och ändamål. 

7.4.1 En jämförelse mellan den allmänna rättsgrund-

satsen och viljeprincipen 

Det kan inledningsvis konstateras att en rudimentär jämförelse mellan den allmänna 

rättsgrundsatsen och viljeprincipen visar att något samband dem emellan inte finns, 

eftersom det inte finns något skydd för endera partens vilja i den allmänna rätts-

grundsatsens huvudsakliga ändamål och syften.129 Den allmänna rättsgrundsatsen 

syften och ändamål är i stället att förhindra att mottagaren av meddelandet 

missbrukar avsändarens bekymmersamma bevisläge, alternativt att skydda avsänd-

aren av meddelandet från dennes misstag att tro att avtal föreligger om något sådant 

aldrig ingåtts. Därmed skulle det kunna anföras att den allmänna rättsgrundsatsen 

inte uppbärs av viljeprincipen. En sådan rudimentär analys är dock otillräcklig, 

eftersom även om de huvudsakliga syftena och ändamålen bakom den allmänna 

rättsgrundsatsen saknar inslag av viljeprincipen kan det finnas element av vilje-

principen i den. Ett sådant förhållande skulle vara intressant för jämförelsen med 

AvtL, eftersom det därmed skulle visa att den allmänna rättsgrundsatsen ändamål 

och syften delvis sammanföll med AvtL:s dito. Följaktligen måste en djupare analys 

utföras för att kunna fastslå om det finns spår av viljeprincipen i den allmänna 

rättsgrundsatsen. Det kan konstateras att då den allmänna rättsgrundsatsen 

omfattar två parter kan båda parters vilja skyddas av regeln, varför analysen måste 

indelas i två delar. Den avsändande partens eventuella vilja kommer att behandlas 

först varpå den mottagande partens vilja kommer att behandlas därefter. 
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7.4.1.1 Den avsändande partens eventuella vilja 

Inledningsvis kan fastslås att den allmänna rättsgrundsatsen inte skyddar avsänd-

arens vilja såsom de viljeprincipbaserade reglerna i AvtL gör. Detta beror på att 

rättsföljden i den allmänna rättsgrundsatsen är att avtal kan uppstå, till skillnad från 

de berörda reglerna i AvtL vars rättsföljd är ogiltighet. Därigenom skyddar inte den 

allmänna rättsgrundsatsen viljan hos den part som skickar bekräftelsen om denna 

vilja inte överensstämmer med bekräftelsen. 130  Däremot skulle den allmänna 

rättsgrundsatsen kunna skydda avsändarens vilja att bli bunden till avtalet, d.v.s. 

avsändaren vill bli bunden till det avtal som han eller hon skickar en bekräftelse på, 

något som fordrar en vidare analys. Regeln är tillämplig både om avtal slutits vid 

förhandlingarna såväl som om det inte slutits något avtal vid förhandlingarna, vilket 

medför att ändamålen skiljer sig något åt i de olika situationerna.131 Därigenom 

måste båda dessa situationer undersökas för att kunna komma till en slutsats om 

viljeprincipen finns som element i den allmänna rättsgrundsatsen. 

I det fallet att avtal faktiskt slutits vid förhandlingarna skapar inte den allmänna 

rättsgrundsatsens något avtal, eftersom ett avtal redan föreligger. Däremot kan den 

allmänna rättsgrundsatsen avhjälpa ett bekymmersamt bevisläge i detta fall, men 

detta relaterar inte till viljeprincipen. Därmed kan något element av viljeprincipen inte 

föreligga i detta fall. 

Har ett avtal däremot inte ingåtts vid förhandlingarna, och den ena parten skickar en 

bekräftelse på ett påstått avtal, skapar den allmänna rättsgrundsatsen en 

presumtion för ett avtal som egentligen inte finns. Därigenom skulle det kunna 

anföras att avsändarens vilja att ingå avtal, som manifesteras genom bekräftelsen, 

skapar ett avtal. Handlingsplikten som träffar mottagaren av meddelandet medför 

dock att regeln snarare ska ses som en misstagsregel; mottagaren av bekräftelsen 

blir skyldig att rätta till avsändarens felaktiga tro att avtal föreligger vid äventyr om 

att avtal anses föreligga. Därigenom skyddas avsändarens tillit till att avtal föreligger 
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och inte avsändarens vilja att bli bunden till avtalet.132 Avsändarens vilja att ingå 

avtalet skapar således inte avtalet, varför viljeprincipen inte heller i denna situation 

aktualiseras. 

7.4.1.2 Den mottagande partens eventuella vilja 

Liksom konstaterats under föregående rubrik skiljer sig ändamålen åt för den 

allmänna rättsgrundsatsen beroende på om avtal ingåtts vid förhandlingarna eller 

inte, vilket medför att även analysen, om det kan anses finnas någon vilja som 

grundar avtal hos den mottagande parten, måste indelas i två delar. 

Det kan enkelt fastställas att en vilja att binda sig till avtalet antagligen funnits om 

avtal ingåtts vid förhandlingarna och att det därmed skulle kunna finnas spår av 

viljeprincipen i den allmänna rättsgrundsatsen. Denna vilja är dock inte knuten till 

den allmänna rättsgrundsatsens handlingsplikt och därför inte heller till dess 

rättsföljd, varför denna vilja inte är relevant för den allmänna rättsgrundsatsen. 

Ändamålet bakom den allmänna rättsgrundsatsen är i stället att den ålägger 

mottagaren av meddelandet en handlingsplikt för att avhjälpa avsändarens bevis-

svårigheter samt motverkar en risk för att mottagaren av meddelandet på ett 

obehörigt sätt missbrukar avsändarens bevissvårigheter. Följaktligen finns det inte 

något element av viljeprincipen i denna situation. Däremot skulle det kunna anföras 

att den allmänna rättsgrundsatsen var baserad på en presumerad gemensam 

partsvilja, om skälet bakom den allmänna rättsgrundsatsen var att det vanligen 

föreligger avtal i de situationer som den allmänna rättsgrundsatsens berör, och att 

regeln därigenom skulle bära element av viljeprincipen. 133  Det har dock redan 

tidigare konstaterats att det inte ligger någon empiri bakom den allmänna rättsgrund-

satsen och att det därför inte är tal om någon presumerad partsvilja i dessa fall, 

varför något viljeelement inte aktualiseras i denna situation.134 

Den andra situationen som faller under den allmänna rättsgrundsatsen är om det 
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inte slutits något avtal vid förhandlingarna, men att den ena parten ändå skickar ett 

meddelande som innehåller ett påstått avtal. Fråga är då om den allmänna rätts-

grundsatsen i dessa fall har beröringspunkter med viljeprincipen. Handlingsplikten 

som i denna situation uppstår för mottagaren av meddelandet stimulerar visserligen 

till aktivitet från dennes sida, eftersom i annat fall riskerar denne att bli bunden till ett 

avtal som inte ingåtts. Svarar mottagaren av meddelandet inte på bekräftelsen kan 

det därför anföras att detta representerar en vilja att bli bunden till avtalet. En sådan 

slutsats baseras dock på att det borde föreligga en vilja att bli bunden i dessa fall, 

något som det återigen inte kan anföras något empiriskt stöd för.135 Därtill kan inte 

någon vilja utläsas ur icke-handlingen, att inte reklamera mot avtalsbekräftelsen, i 

det enskilda fallet, eftersom för regelns tillämpning behövs inte någon subjektiv vilja 

bevisas. 136 Följaktligen kan inte den allmänna rättsgrundsatsen förklaras med 

viljeprincipen. Det faktum att regeln ålägger en handlingsplikt för mottagaren av 

meddelandet förklaras på andra sätt än att det föreligger en vilja att bli bunden för 

mottagaren av meddelandet. Därigenom står inte den allmänna rättsgrundsatsen 

och AvtL i samklang ur denna aspekt. Nedan kommer en konklusion att ske om vad 

detta innebär.137 

7.5 Tillitsprincipen 

En reaktion mot viljeprincipen växte fram under senare delen av 1800-talet. Utveck-

lingen av handeln drev fram ett ökat krav på betydelsen för tilliten till rättshandlingar; 

en yttre medkontrahent i god tro behövde kunna lita på det välgrundade intryck som 

en rättshandling gav.138 Denna ökade betydelse av tilliten till en rättshandling fick 

också ett stort genomslag i AvtL, genom att den fick styra hur situationen att ett 

misstag från den rättshandlades sida lett till att rättshandlingen fått ett annat innehåll 
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137 Se nedan under 7.8. 
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än vad som åsyftades, vanligen benämnt förklaringsmisstag, skulle regleras. 139 

Tidigare hade dessa förklaringsmisstag reglerats i enlighet med viljeprincipen, vilket 

innebar att en viljeförklaring som inte överensstämde med den verkliga viljan var 

ogiltig oavsett om medkontrahenten varit i god tro om förklaringsmisstaget eller 

inte.140 Faran med denna ordning hade man försökt att stävja genom en rätt till 

skadestånd för en godtroende medkontrahent upp till det negativa intresset för den 

förlust som han eller hon lidit genom att förlita sig på rättshandlingens giltighet.141 

Avtalslagen innebar dock en etthundraåttio graders vändning från viljeprincipens 

synsätt; blicken vändes från avgivarens till mottagarens position.142 Tillitsprincipen 

lagfästes genom 32 § AvtL, där det motsatsvis följer att en viljeförklaring som av 

misstag från den rättshandlandes sida fått ett annat innehåll (objektivt sett) än som 

åsyftats binder avgivaren till det objektiva innehållet om mottagaren varken insett 

eller bort inse misstaget. Anledningen till att tillitsprincipen inte lagfästes uttryckligen 

var att man från lagstiftarens sida ansåg att det ”skulle vara obilligt att under alla 

förhållanden avskära möjligheten att ta hänsyn till misstag, om vilket mottagaren 

varken ägt eller bort äga kännedom.”143 Tillitsprincipen fick även genomslag i 29 – 

31 §§ och 34 § till förmån för en godtroende part. Därigenom är tillitsprincipen en 

viktig beståndsdel i hur avtal ingås i AvtL:s bemärkelse, varför den också är utmärkt 

som jämförelseobjekt till den allmänna rättsgrundsatsen. Vad som möjligen redan 

står klart men som förtjänar att lyftas fram är att tillitsprincipens ändamål är att det 

ska gå att lita på rättshandlingars välgrundade intryck.144 

                                            

139 Adlercreutz, m.fl., Avtalsrätt I, s. 272. 
140 Almén, Lagen om avtal, s. 172. 
141 NJA II 1915 s. 249. 
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143 NJA II 1915 s. 251. 
144 NJA II 1915 s. 251, se även äldre doktrin som AvtL stödjer sig på, bl.a. Nordling, Föreläsningar i 
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7.5.1 En jämförelse mellan den allmänna rättsgrund-

satsen och tillitsprincipen 

Inledningsvis kan konstateras att det finns ett samband mellan den allmänna rätts-

grundsatsen och tillitsprincipen, eftersom de båda utgör, i vart fall till viss del för den 

allmänna rättsgrundsatsen, misstagsbaserade regler. En närmare undersökning 

behöver dock göras för att granska om den allmänna rättsgrundsatsen skyddar 

tilliten till en rättshandling på samma sätt som tillitsprincipen. Det kan fastslås att 

eftersom den allmänna rättsgrundsatsen omfattar två parter kan båda parters tillit 

skyddas av den allmänna rättsgrundsatsen. Av denna anledning kommer också 

jämförelsen mellan den allmänna rättsgrundsatsen och tillitsprincipen att delas in i 

två delar, där den mottagande partens eventuella tillit kommer att behandlas först 

varefter den avsändande partens eventuella tillit behandlas. 

7.5.1.1 Den mottagande partens eventuella tillit 

Vid en jämförelse mellan den allmänna rättsgrundsatsen och tillitsprincipen visar det 

sig att dessa skiljer sig avseende dess skyddsobjekt, eftersom den allmänna rätts-

grundsatsen inte överhuvudtaget skyddar mottagaren av bekräftelsen, vilket tillits-

principen gör genom att den skyddar den mottagande partens välgrundade intryck 

av en rättshandling. Handlingsplikten, som den allmänna rättsgrundsatsen ålägger 

mottagaren av bekräftelsen, skyddar i stället avsändaren, genom att mottagaren 

måste reklamera mot bekräftelsen. Något inslag av skydd för mottagarens tillit finns 

därmed inte för den allmänna rättsgrundsatsen, vilket gäller oavsett om avtal faktiskt 

ingåtts vid förhandlingarna eller inte. 

7.5.1.2 Den avsändande partens eventuella tillit 

Ändamålen och därmed verkan av den handlingsplikt, som den allmänna rättsgrund-

satsen ålägger mottagaren av bekräftelsen, skiljer sig åt beroende på om avtal 

faktiskt ingåtts vid förhandlingarna eller inte.145 Därmed kan det också bero på om 
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avtal ingåtts eller inte om det finns element av tillitsprincipen i den allmänna rätts-

grundsatsen. Av denna anledning finns det också skäl att separera jämförelsen 

beroende på om avtal ingåtts eller inte. 

Vid en eftersökning av tillitsprincipen i det fallet av den allmänna rättsgrundsatsen 

att parterna slutit avtal vid förhandlingarna dem emellan visar det sig att det inte 

föreligger något misstag från den avsändande parten; avtal har slutits i enlighet med 

bekräftelsen. Därmed skyddar inte den allmänna rättsgrundsatsen heller inte någon 

tillit till att avtal nåtts i denna situation. Handlingspliktens effekt blir i stället att mot-

verka den spekulationsmöjlighet som mottagaren av bekräftelsen skulle haft på 

grund av det bekymmersamma bevisläge som avsändaren har.146 Effekterna och 

därmed också ändamålen bakom handlingsplikten blir därmed inte att skydda 

endera partens tillit, varför något element av tillitsprincipen inte är för handen i denna 

situation. 

Det återstår därmed att eftersöka element av tillitsprincipen i den situation där avtal 

inte ingåtts vid förhandlingarna men där en av parterna ändå tror detta och skickar 

en bekräftelse på ett påstått avtal till motparten. I detta fall av den allmänna 

rättsgrundsatsen föreligger det uppenbara likheter med tillitsprincipen, eftersom 

både i detta fall av den allmänna rättsgrundsatsen och vid förklaringsmisstag (som 

här får representera tillitsprincipen) har misstag begåtts: i den förra tror avsändaren 

av meddelandet felaktigt att avtal föreligger, medan i den senare har rättshandlingen 

fått ett annat innehåll än vad som avsetts. Vidare förenas de båda fallen i att det är 

tilliten till en rättsakt som skyddas, då den allmänna rättsgrundsatsen skyddar 

avsändarens tro att avtal föreligger och förklaringsmisstag skyddar tilliten till en 

rättshandlings välgrundade intryck. Redovisandet för dessa likheter visar dock också 

på skillnaderna mellan de båda. Tillitsprincipen skyddar en kontrahent från den 

andres misstag, till skillnad från den allmänna rättsgrundsatsen som skyddar den 

som faktiskt gjort sig skyldig till ett misstag. Därtill föreligger en skillnad till vad som 

tilliten fästs till. Den allmänna rättsgrundsatsen skyddar en tillit till att avtal ingåtts 
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medan tillitsprincipen skyddar en tillit till ett intryck som en rättshandling ger. Dessa 

skillnader ger också att de bakomliggande skälen för reglerna skiljer sig åt. 

Tillitsprincipens skydd leder till att affärslivet kan lita på avgivna rättshandlingar, till 

skillnad från den allmänna rättsgrundsatsen som i dessa fall motverkar att 

mottagaren av meddelandet kan spekulera på avsändarens bekostnad.147 Vad som 

dock är än viktigare i denna undersökning är att ändamålen för tillitsprincipen och 

den allmänna rättsgrundsatsen i detta fall inte sammanfaller till någon del. Effekten 

av den handlingsplikt som uppstår i den allmänna rättsgrundsatsen är inte alls att 

affärslivet kan lita på avgivna rättshandlingar, eftersom effekten inte alls är riktad till 

mottagarens fördel. Därigenom står det klart att de likheter som vid en första anblick 

visar sig mellan den allmänna rättsgrundsatsen och tillitsprincipen inte är mer än en 

chimär. Den allmänna rättsgrundsatsen stöds därmed inte på tillitsprincipen och kan 

heller inte förklaras med densamma. Nedan kommer en reflektion av vad detta 

innebär att ske.148 

7.6 Avtal enligt 4 § st. 2 och 6 § st. 2 AvtL 

Det tredje jämförelseobjektet avser, till skillnad från de tidigare två, inte en princip 

utan i stället två rättsregler, 4 § st. 2 och 6 § st. 2 AvtL. Reglernas relevans för AvtL 

och därmed som jämförelseobjekt behöver därför knappast motiveras. Avtal uppstår, 

liksom är fallet i den allmänna rättsgrundsatsen, genom en icke-handling till följd av 

dessa regler. 

Regeln i 4 § st. 2 utgör egentligen ett undantag till paragrafens 1 st. som föreskriver 

att antagande svar som inte kommer anbudsgivaren till handa inom acceptfristen 

ska räknas som ett nytt anbud. Undantaget i st. 2 består av att om avsändaren av 

svaret utgår från att svaret kom fram i rätt tid samt att mottagaren måst ha insett 

detta blir följden att avtal anses ha kommit till stånd, om inte mottagaren av svaret 

utan oskäligt uppehåll meddelar avsändaren att svaret kom fram för sent. En 
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handlingsplikt uppstår därmed genom regeln för en mottagare av ett svar på ett 

anbud när denne måst inse att avsändaren tror att svaret kommit fram i rätt tid, 

exempelvis som när det framgår av svarets datering att detta blivit försenat på 

vägen. Anledningen till att denna handlingsplikt åläggs mottagaren är, enligt 

motiven, att han eller hon annars på ett otillbörligt sätt skulle kunna spekulera på 

hans eller hennes bekostnad. 149  Detta i motiven angivna syfte överensstämmer 

också med regelns ändamål, eftersom handlingsplikten medför att mottagaren av 

den sena accepten inte kan utnyttja avsändarens tro om att avtal föreligger. 

Därigenom motverkar regeln spekulationsrisken som annars hade uppkommit i 

denna situation. 

6 § reglerar, med samma konstruktion som 4 §, om en accept inte korresponderar 

med anbudet. 1 st. föreskriver att om en accept inte överensstämmer med anbudet 

ska detta gälla som avslag i förening med nytt anbud. Denna huvudregel förenas 

med ett undantag i st. 2, där det stadgas att om den som anger svaret anser det 

överensstämma med anbudet och mottagaren av svaret måst inse detta åligger det 

denne att reklamera mot svaret om denne inte vill bli bunden till det. Följaktligen 

uppstår en handlingsplikt för mottagaren av svaret i denna situation. Denna 

handlingsplikt motiverades i motiven med att mottagaren av svaret i annat fall skulle 

kunna på ett otillbörligt sätt spekulera på avsändarens bekostnad.150 Liksom för 4 § 

överensstämmer detta i motiven angivna syfte med regelns ändamål, eftersom 

handlingsplikten medför att mottagaren av den orena accepten inte kan utnyttja 

avsändarens tro om att avtal föreligger. Därigenom motverkar regeln spekulations-

risken som annars hade uppkommit i denna situation. 

De redovisade reglerna avser två skilda situationer men förenas ändå i dess 

ändamål. Därtill skiljer sig de egentligen enbart vad som misstaget avser i reglerna, 

medan de förenas i deras konstruktion. Därför kan jämförelsen med den allmänna 

rättsgrundsatsen göras gemensamt för de båda reglerna. 
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7.6.1 En jämförelse mellan den allmänna rättsgrund-

satsen och 4 § st. 2 och 6 § st. 2 AvtL 

Det kan inledningsvis konstateras att det föreligger flertalet likheter mellan den 

allmänna rättsgrundsatsen och 4 § st. 2 och 6 § st. 2 AvtL. Framförallt ligger likheten 

i att reglerna stimulerar till handling, genom att en icke-handling leder till en rättsföljd. 

Konstruktionerna skiljer sig dock något åt, varför en närmare analys är nödvändig. I 

denna jämförelse ska, till skillnad från vad som varit fallet för de tidigare behandlade 

principerna, inte något särskilt element hos en av parterna eftersökas, varför 

analysen inte kan indelas efter de båda parterna. I stället har analysen indelats efter 

vilka skillnader respektive likheter som finns mellan den allmänna rättsgrundsatsen 

och 4 § st. 2 och 6 § st. 2.  

7.6.1.1 Skillnader 

De skillnader som finns mellan de berörda reglerna i AvtL och den allmänna 

rättsgrundsatsen hänför sig främst till att de behandlar olika situationer. Den 

allmänna rättsgrundsatsens syfte och även till viss del ändamål är att avhjälpa ett 

bekymmersamt bevisläge för den avsändande parten, vilket inte överensstämmer 

med de i AvtL behandlade reglerna. Det kan dock anföras att motverkandet av det 

bekymmersamma bevisläget i förlängningen också innebär att den allmänna 

rättsgrundsatsen motverkar ett spekulativt beteende,151 varför skillnaden inte ska 

överdrivas. Vidare föreligger det en ytterligare skillnad jämförelseobjekten emellan, 

då reglerna i AvtL innehåller dubbla subjektiva rekvisit, genom att avsändaren i t.ex. 

4 § ska utgå från att brevet kommit fram i rätt tid samt att mottagaren måst inse detta, 

vilket skiljer sig från den allmänna rättsgrundsatsen som inte innehåller något 

subjektivt rekvisit. Denna skillnad medför att det inte går att utläsa någon vilja genom 

icke-handlingen i den allmänna rättsgrundsatsen, till skillnad från de berörda 

reglerna i AvtL. Bedömningen av de dubbla subjektiva rekvisiten som återfinns i 4 § 

st. 2 och 6 § st. 2 AvtL ska dock baseras på objektiva grunder; skulle t.ex. en accept 

                                            

151 Se ovan under 4 och 5. 
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vara skickad i rätt tid men framkommer efter accepttidens slut och detta framgår av 

brevets datering ska de dubbla subjektiva rekvisiten i 4 § st. 2 bedömas vara 

uppfyllda.152 Därigenom är den faktiska skillnaden mellan de båda regleringarna, 

trots denna skillnad i konstruktion, likväl inte alltför stor. 

7.6.1.2 Likheter 

Reglerna uppbär flertalet likheter, bl.a. tangerar de varandra i att de i båda fallen kan 

beskrivas som misstagsregler.153 För icke-handlingsreglerna består detta misstag i 

att avsändaren av rättshandlingen tror att denne accepterar anbudet genom sin 

rättshandling, medan i den allmänna rättsgrundsatsen tror avsändaren av 

bekräftelsen att avtal föreligger. Därigenom står det också klart att misstaget för de 

behandlade reglerna ligger på den parts sida som avger rättshandlingen. Detta 

medför att effekten av den handlingsplikt som reglerna innebär i samtliga fall skyddar 

den som gjort sig skyldig till misstaget. Vidare förenas reglerna i vad som misstaget 

avser, eftersom de i samtliga fall rör sig om misstaget att tro att avtalsslut 

föreligger. 154 Det som dock är än viktigare är att reglerna också förenas i dess 

ändamål. Det har tidigare konstaterats att den allmänna rättsgrundsatsens ändamål, 

oavsett om avtal slutits vid förhandlingarna eller inte, är att motverka att den ena 

parten kan spekulera på den andres bekostnad. 155 Detta ändamål sammanfaller 

också med ändamålet bakom 4 § st. 2 och 6 § st. 2 AvtL, eftersom handlingsplikten 

innebär att mottagaren av accepten inte kan spekulera på avsändarens bekostnad 

utan måste reklamera mot rättshandlingen vid äventyr att bli bunden till avtalet. Det 

har därmed visats att det föreligger stora likheter mellan den allmänna rättsgrund-

satsen och 4 § st. 2 och 6 § st. 2, särskilt gäller detta dess skyddsobjekt men också 

dess ändamål, medan skillnaderna framförallt hänför sig till reglernas konstruktioner. 

Nedan kommer en reflektion att ske över vad dessa likheter innebär.156 

                                            

152 NJA II 1915 s. 170 f. 
153 Se Christensen, Förutsättningar och misstag, s. 321. 
154 Karlgren, Passivitet, s. 135. 
155 Se ovan under 5. 
156 Se nedan under 7.8. 
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7.7 Avtal enligt 9 § AvtL 

Det fjärde jämförelseobjektet utgör också en rättsregel som återfinns i AvtL. Regelns 

relevans för AvtL och därmed som jämförelseobjekt behöver därför knappast 

motiveras. Avtal uppstår p.g.a. en icke-handling, liksom för den allmänna 

rättsgrundsatsen, genom denna rättsregel. I regeln föreskrivs att: ”[d]är någon i 

meddelande, som eljest vore att anse såsom anbud, använt orden "utan för-

bindelse", "utan obligo" eller liknande uttryck, anses meddelandet allenast såsom 

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

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

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

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

utan oskäligt uppehåll giva meddelande därom till anbudsgivaren; underlåter han 

det, skall han anses hava antagit anbudet.” Följaktligen kan en icke-handling, att inte 

reklamera mot ett uppfordrat anbud, innebära att vederbörande blir bunden till ett 

avtal genom regeln. 

9 § motiverades i motiven enbart med att stadgandet torde överensstämma med en 

merkantil uppfattning.157 Regelns ändamål behöver därmed fastställas för att möjlig-

göra en jämförelse med den allmänna rättsgrundsatsen. Därigenom behöver det 

undersökas varför en handlingsplikt infinner sig i denna situation och vilka effekter 

denna handlingsplikt medför. Det kan konstateras att någon svarsplikt på ett anbud 

vanligen inte föreligger. Skillnaden mellan ett vanligt anbud och den i 9 § behandlade 

situationen får främst anses ligga i att anbudet är frammanat av anbudstagaren 

genom dennes uppfordran att avge anbud. Därtill kan det anses att det föreligger ett 

visst mått av tvetydighet i handlingen att uppfordra att avge ett anbud, eftersom detta 

till sitt innehåll i det närmaste överensstämmer med ett anbud så när som på orden 

utan förbindelse eller dylikt. Detta förhållande framgår av lagtextens ord ”som eljest 

vore ett anbud”. Naturligtvis kan handlingen att uppfordra ett anbud inte objektivt 

                                            

157 NJA II 1915 s. 183. 
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vara ett anbud, men en missuppfattning om handlingens innebörd kan nog lätt 

uppkomma och är förståelig. Tvetydigheten i handlingen kan därför beskrivas som 

ett vilseledande.158  Handlingsplikten som regeln ålägger mottagaren av anbudet 

skyddar mot ett sådant vilseledande. Regeln kan därigenom beskrivas som en 

misstagsregel, liksom 4 § st. 2 och 6 § st. 2 och den allmänna rättsgrundsatsen, 

eftersom den skyddar mot ett misstag att uppfatta en uppfordran att avge ett anbud 

som ett verkligt anbud. Misstagsregeln är dock abstrakt såtillvida att något faktiskt 

misstag inte kan bevisas. Ändamålet bakom regeln är följaktligen att mottagaren av 

anbudet inte kan spekulera på bekostnad av avsändarens misstag; någon möjlighet 

att utnyttja anbudsgivarens bundenhet till sitt eget anbud finns inte eftersom 

mottagaren av anbudet måste reklamera om han eller hon inte själv vill bli bunden 

till detta anbud. Effekten och tillika ändamålet bakom 9 § är därigenom att motverka 

spekulation. 

7.7.1 En jämförelse mellan den allmänna rättsgrund-

satsen och 9 § AvtL 

Det kan inledningsvis konstateras, vad gäller jämförelsen mellan den allmänna 

rättsgrundsatsen och 9 § AvtL, att reglerna förenas i att de båda kan beskrivas som 

abstrakta misstagsregler, såtillvida att de skyddar ett misstag som det inte behöver 

föras bevisning om. Därtill skyddas i båda fallen avsändaren av handlingen. I den 

allmänna rättsgrundsatsen skyddas det misstag som avsändaren av bekräftelsen 

gjort genom att tro att avtal föreligger om ett sådant inte slutits i förhandlingarna, och 

i 9 § skyddas den som tror att en uppfordran till ett anbud i själva verket är ett anbud. 

Jämförelsen visar dock att det föreligger en skillnad mellan de två reglerna: den 

allmänna rättsgrundsatsen skyddar en tro till ett avtal ingåtts medan 9 § AvtL skyddar 

tron till en rättshandling i form av ett anbud. Skillnaden är dock enbart en chimär, 

eftersom i 9 § leder skyddet av en rättshandling till att en tro att ett avtal slutits. Detta 

beror på att om den mottagna uppfordran till ett anbud i själva verket varit ett anbud 

så hade detta accepterats genom det som nu är att se som ett anbud. Därigenom 
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skyddar de båda reglerna tron att avtal föreligger. Vad som dock är än viktigare i 

analysen är att reglernas effekt sammanfaller, genom att dess ändamål är att 

motverka spekulation. 

Följaktligen föreligger det stora likheter mellan den allmänna rättsgrundsatsen och 

9 §, eftersom de båda är att se som abstrakta misstagsregler men också i att de 

uppfyller samma ändamål. Nedan kommer en reflektion att ske över vad dessa 

likheter innebär.159 

7.8 Konklusion och reflektion över jämförelsen mellan 

den allmänna rättsgrundsatsen och AvtL:s modeller 

för avtalsslut 

Ovanstående analys visar att något samband mellan den allmänna rättsgrundsatsen 

och viljeprincipen inte finns, eftersom någon vilja varken skyddas eller är det element 

som grundar avtal i den allmänna rättsgrundsatsen. Visst samband finns däremot 

mellan tillitsprincipen och den allmänna rättsgrundsatsen, såtillvida att det i båda 

fallen rör sig om misstagsbaserade regler. Tillitsprincipen skyddar dock tilliten till det 

intryck som en rättshandling ger, medan den allmänna rättsgrundsatsen skyddar 

tilliten till en tro att avtal föreligger. Därigenom skiljer sig ändamålen bakom reglerna 

åt; den allmänna rättsgrundsatsen motverkar främst spekulation, medan tillits-

principen skyddar det välgrundade intrycket som en rättshandling ger.  

Däremot finns det tydliga samband mellan den allmänna rättsgrundsatsen och 

AvtL:s regler om icke-handlingar. I samtliga fall rör det sig om misstagsbaserade 

regler där avsändaren av rättshandlingen skyddas. Visserligen skiljer sig den 

allmänna rättsgrundsatsen från reglerna i 4 § st. 2 och 6 § st. 2 genom att de, till 

skillnad från den allmänna rättsgrundsatsen och 9 §, inte är abstrakta misstags-
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regler, men denna skillnad är dock inte särskilt stor då även den subjektiva be-

dömningen i 4 § st. 2 och 6 § st. 2 sker på objektiva grunder. Likheterna ligger dock 

framförallt i att icke-handlingsreglernas ändamål är detsamma som för den allmänna 

rättsgrundsatsen, att motverka spekulation. Därigenom är det visat att det finns ett 

systematiskt samband mellan den allmänna rättsgrundsatsen och AvtL:s modeller 

för avtalsslut. Slutsatsen är intressant genom att den kan ge vägledning för de 

oreglerade situationerna där någon praxis ännu inte finns; resultatet av under-

sökningen kan därigenom hjälpa rättsvetenskapen att lägga avtalsmekanismens 

pussel trots att någon pusselbit saknas. Därmed är ett första, om än ett modest, steg 

tagit för att komma fram till en teori om hur avtal ingås. 

Slutsatsen att icke-handlingsreglerna i AvtL samt den allmänna rättsgrundsatsen i 

samtliga fall motverkar spekulation leder till ytterligare en fråga, varför uppstår detta 

samband? Förklaringen står möjligen att hitta i konstruktionen av reglerna. Det kan 

nämligen anföras, även om ytterligare forskning behövs för att fastlägga teorin, att 

genom att stadga en regel som ålägger en part som tar emot en rättshandling en 

handlingsplikt kommer denna regel alltid att motverka spekulation från mottagarens 

sida. Orsaken till detta förhållande är att handlingsplikten leder till att mottagaren av 

rättshandlingen inte får någon möjlighet att förhålla sig passiv till rättshandlingen och 

kan därigenom inte spekulera på den ovisshet som råder; ändamålet skulle därmed 

ligga i reglernas konstruktion snarare än genom de situationer som de behandlar, 

vilket stöds av att de icke-handlingsbaserade reglerna som ovan behandlats i 

samtliga fall motverkar spekulation. Denna slutsats om effekten av en regel-

konstruktion är användbar såtillvida att juridiken inte befinner sig i en tomhet; 

juridikens existensberättigande ligger inte i sig själv utan i den verklighet som den 

existerar. Vetskapen om att en handlingsplikt motverkar spekulation innebär att i de 

situationer som en spekulationsrisk föreligger kan en sådan konstruktion nyttjas. 



69 

8 Sammanfattning 

Det har inledningsvis konstaterats att frågan om hur avtal ingås är viktig för den 

allmänna avtalsrättens övergripande ändamål: att säkra en enkel, snabb och trygg 

omsättning. Det bör därmed också vara klarlagt hur avtal ingås, vilket dock inte är 

fallet. Därigenom föreligger det ett behov att kartlägga hur avtal ingås. En sådan 

analys kan dock inte ta sin utgångspunkt i AvtL, eftersom denna inte är, och har 

heller aldrig varit heltäckande, varför det enbart kvarstår en primär rättskälla att ta 

som utgångspunkt i en analys om hur avtal ingås: de rättsfall där avtal konstaterats 

föreligga men som enbart helt eller delvis baseras på AvtL. Därtill har det 

konstaterats att för att få fram en teori om hur avtal ingås kan inte enbart rättsfakta 

från denna praxis analyseras utan också dess ändamål. Resultatet av denna analys 

kan därefter jämföras med AvtL för att en teori om hur avtal ingås ska kunna fastslås. 

För denna analys har NJA 2006 s. 638 valts, eftersom grunden för prejudikatet kan 

hämtas ur en lagregel vilket ger fler rättskällor att begrunda än vad som annars varit 

fallet. 

Analysen har inletts genom att beskriva rättsfallet samt abstrahera följande rättsregel 

från detsamma: 

A har förhandlat med B, som är näringsidkare, och därefter skickat 
ett meddelande innehållandes en bekräftelse på ett påstått avtal. B 
hör inte utan oskäligt uppehåll av sig. B ska då anses ha ingått ett 
avtal med det innehåll som den översända handlingen har, om B 
inte kan visa att sådant avtal inte ingåtts. 

Vidare har det konstaterats att HD genom rättsfallet utsträckt 21 § HagL till en allmän 

rättsgrundsats, vilket medför att det källmaterial som finns bakom denna lagregel i 

viss mån kan beaktas för den allmänna rättsgrundsatsen. 

En analys har därefter vidtagits avseende skillnaderna mellan lagregeln i 82 § i 1914 

års KomL och den allmänna rättsgrundsatsen, för att möjliggöra en undersökning 

om de syften som angavs i förarbetena till denna regel kan användas som ledning 

för den allmänna rättsgrundsatsen. I denna analys har det visats att den äldre regeln 

hade en betydligt snävare omfattning, genom att den endast var tillämplig på 
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köpmän jämfört med den allmänna rättsgrundsatsen som är tillämplig på närings-

idkare. Därigenom kan det faktum att den äldre lagregeln uppbars på en merkantil 

uppfattning inte användas för den allmänna rättsgrundsatsen. Däremot har 

jämförelsen inte visat något som talar emot att syftet att motverka spekulation från 

den äldre regeln inte skulle vara tillämpligt för den allmänna rättsgrundsatsen. Detta 

syfte sammanfaller också med det ändamål som den allmänna rättsgrundsatsen 

uppbär. Vidare har det visats att ytterligare ändamål för den allmänna rättsgrund-

satsen är att den skapar ett rättsskydd till förmån för avsändaren av bekräftelsen, 

när något avtal faktiskt inte slutits vid förhandlingarna, men att avsändaren ändå tror 

detta. 

Därefter har rekvisiten i den allmänna rättsgrundsatsen närmare preciserats. Denna 

analys har särskilt undersökt om tillämpningsområdet för bestämmelsen kan 

utsträckas till att även gälla för privatpersoner, vilket visats vara fallet. Vad gäller 

rekvisitet att det ska ha förevarit förhandlingar mellan parterna har det framkommit 

att det där kan anses ligga ett krav på en ömsesidig aktivitet mellan parterna. 

Angående att det ska vara en bekräftelse på ett påstått avtal har analysen visat att 

bedömningen ska vila på objektiva grunder, samt att rekvisitet är uppfyllt om det 

framgår genom tolkning att meddelandet utgör en bekräftelse. Undersökningen har 

vidare fastställt att innebörden av att någon ska höra av sig utan oskäligt uppehåll 

ska tolkas olika beroende på vilken situation som är för handen, där skäl för att 

rekvisitet ska bedömas strängare föreligger om avtalet är av spekulativ natur. Det 

har också visats att den allmänna rättsgrundsatsens rättsföljd kan beskrivas som en 

presumtionsverkan, eftersom det kvarstår en möjlighet till motbevisning för den som 

mottagit meddelandet även vid utebliven reklamation. 

I vad avser jämförelsen mellan AvtL:s modeller för avtalsslut och den allmänna 

rättsgrundsatsen har det inledningsvis konstaterats att det inte är ett problem att 

regelns rättsföljd är presumtionsverkan i stället för avtalsverkan, eftersom 

sambandet mellan det presumerade förhållandet och rättsföljden inte bygger på ett 

processrättsligt samband. Däremot kan sambandet beskrivas som rättsligt, varför en 

jämförelse med AvtL:s modeller för avtalsslut fortsatt är relevant. Vidare har 
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analysen visat att något samband mellan den allmänna rättsgrundsatsen och vilje-

principen inte finns. Däremot föreligger vissa samband mellan den allmänna 

rättsgrundsatsen och tillitsprincipen. Vid en närmare analys framkommer dock att 

dessa likheter snarare är att se som en chimär, eftersom det i tillitsprincipens fall är 

tilliten till en rättshandling som skyddas medan den allmänna rättsgrundsatsen 

skyddar tilliten till ett rättsförhållande. Olikheten gör att de bakomliggande ändamåls-

skälen skiljer sig åt, vilket medför att den allmänna rättsgrundsatsen inte kan 

förklaras med hjälp av tillitsprincipen. Däremot föreligger stora likheter mellan den 

allmänna rättsgrundsatsen och de regler som konstituerar avtal som följd på en icke-

handling i AvtL, vilka är 4 § st. 2, 6 § st. 2 och 9 § AvtL. Dessa regler överensstämmer 

med den allmänna rättsgrundsatsen genom att de är misstagsbaserade regler, 

eftersom de skyddar den som avgivit en rättshandlings tilltro till ett avtal. Vidare 

överensstämmer också ändamålet mellan de icke-handlingsbaserade reglerna i 

AvtL och den allmänna rättsgrundsatsen, genom att de motverkar spekulation.  

Sambandet mellan 4 § st. 2, 6 § st. 2 och 9 § AvtL och den allmänna rättsgrund-

satsen visar att det finns ett systematiskt samband mellan den allmänna rättsgrund-

satsen och AvtL:s modeller för avtalsslut. Slutsatsen är intressant genom att den kan 

ge vägledning för de oreglerade situationerna där någon praxis ännu inte finns. 

Resultatet av undersökningen kan därigenom hjälpa rättsvetenskapen att lägga 

avtalsmekanismens pussel trots att någon pusselbit saknas. Därmed är ett första, 

om än ett modest, steg tagit för att komma fram till en teori om hur avtal ingås. 
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