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En analys av domstolars civilrättsliga makt över avtal i kommersiella avtalssituationer. 

Utgångspunkten är att domstolen innehar rätten att förändra avtal när orimliga resultat uppstår 

från det aktuella avtalet. Utövandet av makten sker med hjälp av avtalstolkningsläran med målet 

att finna avtalets verkliga syfte. En av de främsta anledningarna till varför domstolen ska behålla 

denna civilrättsliga makt är för att den inte ska lämnas ensam upp till lagstiftaren. De lege ferenda 

bör domstolens roll att öka och prejudikatbildningen behöver stärkas. 
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1. Inledning 

  

1.1. Bakgrund 

 

Huvudregeln är avtalsfrihet mellan två parter som gör affärer tillsammans. Dagens 

rättssamhälle har efter behov gjort undantag i denna avtalsfrihet. Detta har skett 

genom lagstiftning eller prejudicerande domar av HD. För att illustrera så kan man 

säga att total avtalsfrihet är längst ut på spektrumet, på andra sidan är tvingande 

lagstiftning. Det är vad rättssamhället och lagstiftaren funnit för viktigt att inte totalt 

reglera. Tvingande lagstiftning är väldigt inkräktande och ogillas av kommersiella 

parter som vill utnyttja den tilltänkta avtalsfriheten i så stor utsträckning som 

möjligt. Mittemellan lagstiftaren och avtalsfriheten finns domstolen. Den har till 

uppgift att tolka och tillämpa de lagar som finns, detta görs med hjälp av bland 

annat avtalstolkningsläran. 

Avtalstolkningsläran är inte lagstadgad utan är baserad på juridiska principer 

fastställd i praxis av HD. Det innebär att det är HD som skapar 

bedömningskriterierna för när domstolen förändrar avtalsrelationer, hur den bör 

göra det och vilka begränsningar som finns. Det finns rättssäkerhetsproblem med 

att HD som är ansvarigt för att tillämpa reglerna även är den instans som överklagan 

sker till. I samhället så är rättssäkerheten en grundsten för den fortsatta funktionen 

av den juridiska omgivningen. Skydd från övergrepp från det allmänna är en 

fundamental rättighet. Domstolens makt innebär ansvar att skipa rättvisa, ansvar att 

vara rättvis, och ansvaret för hur makten används.  

 

1.2. Syfte och problemställning  

 

I denna studie är syftet att undersöka svenska domstolars civilrättsliga makt och 

deras behörighet att förändra rättsverkan av ett avtal mellan två kommersiella 

avtalsparter. Huvudfrågeställningen är: Vilken makt har domstolen att förändra avtal 

mellan kommersiella parter? För att besvara huvudfrågeställningen kommer två 

underfrågor att vara avgörande. När kan kommersiella avtals rättsverkan förändras? Och 
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vilka är begränsningarna för domstolens förändring av avtalet? Målsättningen är även att 

utifrån frågeställningarna argumentera för de lege ferenda.  

 

1.3. Avgränsning och definitioner  

  

Ämneshanteringen kommer utgå från avtalssituationer i kommersiell kontext, 

eftersom två likställda parter inte skyddas av andra rättsliga skyddsintressen som 

konsumentskydd. Därför kommer avtalsparter att åsyfta kommersiella parter och de 

avtal som nämns är därför kommersiella avtal. Med domstolar avses inom ramen för 

denna uppsats svenska domstolar och deras makt över kommersiella avtal.  

I kommersiella sammanhang är en annan lösning att utnyttja skiljenämnder. 

Uppsatsen utgår emellertid ifrån att det inte finns en skiljedomsklausul eller 

integrationsklausul i avtalen. Den allmänna domstolen är den aktuella tvistelösaren i 

studien.  

Den komparativa aspekten av uppsatsen används vägledande för de lege 

ferenda diskussionen på området. Det är dock inte heller ämnat att argumentera för 

en framtida unifiering av internationella avtalstolkningsregler. Engelsk rätt har jag 

valt för att det är ett närliggande geografiskt. Rättssystemet har stark rättsbildning 

gällande avtalsrelationer och det har länge varit ledande i rättsutvecklingen på 

området.  

  

1.4. Metod och material  

 

Metoden i denna uppsats består huvudsakligen en genomgång av förarbeten, motiv, 

rättspraxis och doktrin med syftet att tolka och analysera det aktuella rättsläget i 

Sverige. Utöver detta har jag valt att i studien göra en komparativ undersökning med 

det engelska rättssystemet. Valet att göra en komparativ studie med engelsk rätt sker 

på grund av tre anledningar: Främst så är Englands avtalsrättsliga modell en 

grundsten för flera av de avtalsrättsliga systemen.  I England råder även en annan 

syn på domstolens roll. De engelska domstolarna har dessutom större 

prejudicerande makt. Utöver det är det engelska perspektivet väldigt intressant 

eftersom de länge har baserat sin avtalsrätt utifrån den objektiva bedömningsläran. 
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Det svenska rättssystemet har istället varit mer fokuserade på subjektiva 

bedömningsgrunder men har utvecklats i praxis till att använda sig av de objektiva 

bedömningsgrunderna.1 Svårigheten med att hämta inspiration från engelsk rätt är 

deras avvikande syn på domstolsväsendet. Skillnaderna i den nationella rätten och 

domstolarnas roll är stora men enligt mig inte avgörande. Det ska nämnas att dessa 

skillnader har beaktas och reflekteras i bedömningen av de engelska rättskällorna. 

Huvudsyftet med den komparativa aspekten är att inspirera ett de lege ferenda 

resonemang inom svensk avtalsrätt. 

  

1.5. Disposition 

 

För att besvara min frågeställning ska domstolens behörighet undersökas. Det ska 

förtydligas när det är lämpligt att domstolen utövar makt över avtalets innehåll och 

efter det har fastställts så ska avtalstolkningsläran presenteras som avstamp för 

domstolens makt för tillämpningen. Denna analys kommer sluta i en reflektion kring 

de begränsningar domstolen omfattas av när den förändrar rättsverkan av avtalet. 

Detta efterföljs av en genomgång av relevant engelsk rätt för att inspireras till en 

fortsatt analys av domstolens nuvarande civilrättsliga makt och hur man bör 

förhållas sig de lege ferenda. 

 

 

                                              

 

 

 

1 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s. 20 & Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 150. 
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2. Domstolens behörighet 

 

2.1. Inledande ord 

 

För att svara på huvudfrågeställningen och uppnå syftet med uppsatsen så ska jag 

besvara frågan: När kan kommersiella avtals rättsverkan förändras? För att göra detta 

avser arbetet att gå igenom tillgängliga regler på andra rättsområden. Utifrån dessa 

ska vägledande rekvisit plockas ut, rekvisit som även varit centrala för de aktuella 

bedömningsgrunderna. Dessa finns även vid en genomgång av den rättsbildning 

som finns i praxis på området.  

 

2.2. Vägledande rätt 

 

2.2.1. 36 § AvtL 

 

För att se till situationer där domstolen gripit in och ändrat rättsverkan av avtal så 

finns det begränsat med alternativ i svensk rätt. Den främsta lagregleringen gällande 

domstolens ingrepp mellan två avtalsparter, är 36 § AvtL – Avtalsvillkor får jämkas 

eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt… – generalklausulen är ämnad att 

jämka oskäliga avtalsvillkor. Införandet av 36 § AvtL skedde med målsättningen att 

öka den öppna kontrollen. Med öppen kontroll menas att domstolarna skulle kunna 

med stöd av lag ändra i avtalssituationer, i motsats till dold kontroll som sker utan 

lagfästa regler.2 Dold kontroll är det som sker när domstolen tillämpar 

avtalstolkning och utfyllnad för att ändra i avtalet.3  

I förarbetena bakom 36 § AvtL ansåg att lagstiftaren skulle lämnade det upp 

till HD att bedöma när ett avtalsvillkor kan anses oskäligt och när domstolen har 

                                              

 

 

 

2 Adlercreutz, Avtalsrätt II s. 107. 
3 A.a. s. 107. 
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behörighet att träda in i avtalssituationer.4 HD lämnas fria tyglar av utredningen och 

det innebär att lagstiftaren tar ett steg tillbaka i sina uppgifter. Detta har i sin tur lett 

till att domstolen konsekvent utökat sin egen behörighet att förändra avtal med stöd 

av 36 § AvtL. Det har i sin tur lett till utökad dold kontroll i form av tolkning och 

utfyllnad. Detta kan ses i den praxis som följt införandet av 36 § AvtL.5 Utöver det 

så saknas det regler som bidrar till tolkning om när domstolen kan förändra avtal 

mellan kommersiella parter. 

Reglernas uppenbara men inte uttryckliga syfte har ibland företräde, av den 

anledningen är praxis viktigt.6 Beroende på vad rättsreglerna stadgar så kan de 

appliceras för olika situationer och ibland så resulterar tillämpning av reglerna i 

oönskade resultat. Detta kan då bero på att regelns formulering ger ett resultat än 

vad det verkliga syftet med regeln är. Det finns flera sätt att ta sig runt detta 

problem. HD skriver i NJA 1945 s 107 att en analogisk tillämpning av regler kan 

genomföras, vilket innebär att domstolen har prejudicerande makt över regler och 

hur de ska tillämpas. Denna makt har utvecklats, inte minst genom tillkomsten av 36 

§ AvtL, inom avtalsförhållanden. Vid tillkomsten av 36 § AvtL var syftet att 

domstolen skulle få ökade möjligheter att förändra avtal.7 Den praxis som utvecklats 

på avtalsrättens område har för domstolen utökat makten och kontrollen över 

rättsområdet.  

 

2.2.2. NJA 1974 s 526 – Ändamål för fullmakter 

 

I NJA 1974 s 526 skedde ett kompletterande av en fullmakt som gällde att träda in i 

ett handpenningsavtal. Tvisten gällde handpenningen för köp av en fastighet. Efter 

att handpenningen hade betalats ut så fick inte köparen ett lån. I målet tog HD i 

beaktning ändamålen, dess funktion och sedvänja för fullmakter. HD förändrade 

                                              

 

 

 

4 SOU 1974:83 s. 116. 
5 NJA 1983 s 385, NJA 1983 s 701, NJA 1999 s 629, NJA 2001 s 75 & NJA 2012 s 3. 
6 Adlercreutz, Avtalsrätt II s. 29f.. 
7 Prop. 1975/76:81 s. 102. 
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avtalet på grund av de brådskande omständigheterna och den oförutsedda 

komplikationen.  

HD agerar utifrån ett rättviseperspektiv, enligt min uppfattning, det är en  tidig 

respons på införandet av 36 § AvtL. HD skyddar en avtalspart som förvisso agerat 

oförsiktigt men möjligen lidit för stor ekonomisk skada på grund av den 

oförsiktigheten. HD gjorde bedömningen utifrån syftet med avtalet, att 

handpenningen var menad att täcka säljarens kostnader. I domen framgick det även 

att ingen rimligare lösning har presenterats. Domstolen visar att de har möjligheter 

att ändra avtalet om resultatet framstått som orimligt men att resultatet ska vara i 

linje med avtalets syfte. 

 

2.2.3. NJA 1983 s 385 – Höstvetefallet 

 

Höstvetefallet gällde en arrendeavgift för höstvete där domstolen ser till syftet av 

avtalet. Avtalet ingicks 1950 och Klausulen bestod av ett pris reglerat till 

höstveteindexet. Dock så förändrades inte prisindexet särskilt mycket under tiden 

för arronderingen och efter ett tag hade konsumentprisindexet ökat så betydligt så 

arrendeavgiften var otillbörligt låg. Efter 30 år så hade det allmänna prisindexet på 

höstvete inte ökat i någon omfattande grad. HD ansåg att regleringen i avtalet var 

orimlig och oförutsebar eftersom jordägaren inte rimligen bort förutse den drastiska 

ökningen av pris på höstvete. HD ändrade klausulen till att arrendeavgiften skulle 

vara bunden till prisindexet. HD stödde resonemanget att parten ”… inte rimligen 

bort förutse…”och att syftet med det ursprungliga avtalet inte uppnåtts, ”…syftet 

med den ursprungliga anknytningen till realvärdet…”.8 I HDs skäl säger den att 

klausulen ska jämkas enligt 36 § AvtL men vad HD de facto gör är att tillföra en 

annan mening av klausulen vilket ändrar rättsverkan. Med målsättningen att komma 

närmare det ursprungliga syftet med avtalet och skapa ett rimligare resultat. 

                                              

 

 

 

8 NJA 1983 s 385. 
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2.3. Gränsdragningen för orimliga resultat 

 

2.3.1. Otillbörligt, oskäligt och orimligt 

 

Huvudregeln för avtal är att det är en prestation och en motprestation som är i 

jämnvikt.9  I romersk rätt kunde priset på en fastighet vara oskäligt om egendomen 

såldes för mindre än halva värdet av det rätta priset. Denna princip utvecklades 

vidare under medeltiden till principen om laesio enormis (enorm börda).10 

Problematiken på den tiden var att det var svårt att bedöma vad som skulle anses 

vara värdet av viss egendom. En problematik som minskat avsevärt med 

utvecklingen av informationssamhället.  Laesio enormis innebar att avtal som hade 

oskäligt höga eller låga prestationer för motprestationen medförde påföljder 

gentemot den part som drog fördel av obalansen.  

Oskäliga villkor utifrån 36 § AvtL har avtalet som utgångspunkt. En samlad 

bedömning av omständigheterna ska vara grunden för om villkoret är oskäligt.11 En 

annan definition än 36 § AvtL oskälig har fördelar och nackdelar. Det finns fördelar 

med att använda ett redan existerande rekvisit. Ett rekvisit som har använts för att 

bedöma om det finns behov för domstolen att ändra rättsverkan i avtal, om än bara 

för att jämka eller häva dessa avtal. Dock är det även till nackdel för utvecklingen, av 

tydligare regler, kring domstolens roll i dessa förhållanden. Främst så skiljer en ny 

definition bedömningen som görs i 36 § AvtL från andra typer av tillvägagångsätt 

som domstolen kan använda. Därför så krävs det, enligt min mening, ett annat 

bredare rekvisit om domstolen ska utnyttja större makt inom existerande 

avtalssituationer.  

                                              

 

 

 

9 Dotevall, Ekvivalensprincipen och jämkning av långvariga avtal, SvJT 2002 s 440. 
10 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 176. 
11 NJA 1988 s 230. 
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För diskussionen om när domstolen har rätt att förändra avtalsförhållanden 

kan det konstateras att det vid oskälighetsbedömningar finns lagregler eller 

rättspraxis, i de flesta rättssystemen som lättar på principen om pacta sunt servanda 

avtal ska hållas.12 Det finns utöver det i svensk rätt flera uttryck som använts för 

brist på jämnvikt i prestationerna. Otillbörlig, oskäligt, orättvist och orimligt är några 

av de beteckningar som har använts och som kan komma att användas. Införandet 

av 36 § AvtL innebar en ändring från den tidigare definitionen otillbörlig till 

oskäligt.13 Ur ett rättsperspektiv så är prop. 1975/76:81 som förarbete bakom 36 § 

AvtL väldigt vägledande. Vad som framkommer ur propositionen är att oskälighet 

är relativt. Definitionerna är överlag väldigt lika. Jämför tillbörlig14  som enligt 

SAOL är som sig bör eller skälig, skälig15 som enligt SAOL är rimlig eller befogad 

och rimlig16 som enlig SAOL är sannolik, trolig, skälig eller befogad. Beteckningen 

för orättvisa resultat kan variera men de har väldig lika betydelser vilket gör 

användandet irrelevant ur ett semantiskt perspektiv. En anledning att skilja på orden 

är för att etablera egna rekvisit som domstolen sedan kan bygga prejudikat kring. Att 

avtalet i någon del eller i sin helhet skapar en orimlig effekt för en av parterna bör vara 

en alternativ definition. Utifrån vad man kan fastställa som en orimlig effekt bör vara 

bedömt utifrån rättssystematiska och rättsekonomiska överväganden. 

 

2.3.2. NJA 2001 s 750 - försäkringsvillkoret 

 

I NJA 2001 s 750 gäller tvisten ett försäkringsfall där uttrycket överskjutande 

kostnader17 använts i ett av försäkringsvillkoren gällande självrisken. HD medger att 

villkorets ordalydelse ska tolkas så som försäkringsbolaget anfört. HD utvecklar 

resonemanget i fallet och ger fler bedömningskriterier som tolkningen ska ta hänsyn 

                                              

 

 

 

12 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 176. 
13 SOU 1974:83 s 118. 
14 Svenska akademins ordlista s. 971. 
15 A.a. s. 850, 
16 A.a. s. 764. 
17 NJA 2001 s 750. 
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till. Ett av dessa är om regeln kan anses vara förnuftig och rimlig.  När HD jämför 

de olika lösningarnas effekter finner de att om överklagande skulle bifallas skapar 

det en mindre rimlig lösning än om de skulle bifalla överklagandet. Det var grunden 

för HDs dom. Fallet visar på betydelsen av en orimlig effekt. HD valde att inte 

förändra avtalet eftersom det skulle bidra till en mindre rimlig lösning.  

 

2.3.3. NJA 2012 s 3 – arbetsskadefallet  

 

I NJA 2012 s 3 gäller tvisten ett undantag för arbetsskada i en försäkring till ett 

amerikanskt bolag. HD konstaterar först att det saknas branschpraxis och att 

ordalydelsen kan vara vad båda parterna yrkat. Vidare diskuterar HD hur en 

arbetsskada ska definieras. Vid tolkningen av detta finner HD att: ”Det är inte en 

naturlig och rimlig tolkning av försäkringsvillkoren att försäkringstagarens skydd 

skulle vara begränsat på ett sådant sätt.”18 Resultatet av att låta klausulen stå kvar 

och tolkas såsom försäkringsbolaget tolkat skulle begränsa förutsebarheten för 

försäkringstagaren. HD visar på hur viktigt det är att följa en naturlig tolkning vilket 

kan liknas med att följa det menade syftet med avtalet och att tolkningen ska sluta i ett 

rimligt resultat. Motsatsvis visar det på hur domstolen undviker orimliga effekter 

som villkoret skulle kunna innebära. 

 

2.3.4. Underlägsen ställning 

 

En viktig aspekt enligt 36 § avtalslagens förarbeten är frågan om det förelegat en 

situation för underlägsen ställning i avtalssituationen.19 Det första problemet som 

uppstår för domstolen vid bedömandet om situationer gällande underlägsen 

ställning, är hur domstolen ska fastställa vilken den underlägsna parten är. Det kan 

inte vara en rent ekonomisk faktor eftersom det skulle göra bedömningen alldeles 

                                              

 

 

 

18 NJA 2012 s 3. 
19 Prop. 1975/76:81 s. 118. 
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för ensidig. I förarbetena till 36 § föreslås det att avtalets innehåll ska hjälpa till för 

att urskilja den starkare parten.20 Exempelvis föreslås det att om en part innehar en 

ensam beslutanderätt som inte kompenserats för på annat vis i avtalet, så är denna 

part i en överlägsen ställning.  

Hänsyn för om det är en underlägsen och en överlägsen part bör även tas till 

omständigheterna vid avtalets tillkomst, likt i fallet NJA 1982 s 613. HD jämkade 

handpenningen med hänsyn till de brådskande omständigheterna vid ett 

fastighetsköp. Ett ännu tydligare fall av underlägsen ställning var i NJA 1983 s 332 

där en bank formulerade ett villkor så att denne ensam hade möjlighet att göra 

ändringar i vissa villkor. HD uttryckte: ”Villkoret har utformats av banken, som i 

avtalsförhållandet får anses ha intagit en överlägsen ställning i förhållande till 

Ingemar S.”21 Det är vanligt att den part som formulerat avtalet och avtalsvillkoren 

har en överlägsen ställning eftersom denne själv kan styra hur de uppfattas och vad 

som kan tolkas in. Det finns därför en standardmetod för att ta detta i beaktning 

och det är så som gjorts för oklarhetsregeln. Enligt förarbetena bakom AvtL är 

domstolen menad att straffa den part som formulerat avtalsvillkoret.22  

Kommersiella parter bör utgå vid tillkomsten av avtalet de finns jämlikhet 

mellan parterna.. Huvudregeln ska alltid vara att parterna varit likställda vid avtalets 

ingående. Resten är undantagsregler som utgör nivåer av bedömningskriterier för att 

frångå huvudregeln. När dessa undantagsregler kan anses tillämpliga får domstolen 

göra ändringar i avtalet för att undvika ett orimligt resultat. Observera igen att det 

måste göras en helhetsbedömning för att visa att en part har varit i en underlägsen 

ställning. Bara för att kompensationen kan vara felfördelad vid första anblicken 

betyder det inte att det inte kompenserats i andra delar av avtalet genom 

riskhantering eller andra typer av kompensationer. Fördelningen av risk och 

kompensation är huvudändamålet med de flesta avtal.  

                                              

 

 

 

20 A.a. s. 118. 
21 NJA 1983 s 332. 
22 SOU 1974:83 s. 115. 
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2.4. Ändamålstolkning 

 

Ändamålstolkning23 kan se till det allmänna intresset av att skapa regler som är 

preventiva, handlingsdirigerande och reparerande.24 Ändamålstolkningen ser till 

lagens motiv utifrån förarbetena och den faktiska effekten av lagen.25 Ändamålet 

med lagen kan urskiljas ur hur en typisk situation för lagens tolkning ska tolkas och 

på det sättet studeras effekterna. Målet är att regler ska kunna förebygga onödig risk 

och åtgärda viss skada. Det finns ett annat sätt att se det och det är att följa 

systematiska argument. Systematiska argument innebär att regeln ska vara i linje med 

andra rättsregler i samhället. Ändamålsargument och systematiska argument är två 

olika sätt att argumentera för en tolkning av en lag men i de flesta fall bör resultatet 

vara väldigt närliggande.  

Avtals syfte är att fördela kompensation och risk. Men även rätten till fritt 

förfogande över sin egendom, tillgångar och tid är ett ändamål för avtal. Förändrar 

domstolen ett avtal så påverkar den dessa rättigheter. Dock så finns det fall då 

effekten på det fria förfogande kan påverka parterna på sådant vis att resultatet blir 

helt orimligt. Därför behöver domstolen ibland förändra avtal, dock är det viktigt att 

beakta det ursprungliga rättskyddet för att inte påverka rättigheterna allt för mycket 

I kommersiella situationer bör domstolen ta hänsyn till den öppna och 

begränsade lagstiftningen på avtalsrättens område och därför se till det kommersiella 

syftet med avtalet. Det primära skyddsintresset bör vara att behålla en fungerande 

miljö för de kommersiella parterna att agera inom. Domstolen tar på det sättet på sig 

rollen som beskyddare, beskyddare av jämställda avtal, i syftet att förhindra resultat 

som kan vara begränsade för den fortsatta avtalsmarknaden. Behovet finns eftersom 

                                              

 

 

 

23 Även kallad teleologisk tolkning. Se Zetterström, Juridik och juridikens metod som ett arbetsverktyg. 
24 Lehrberg, Avtalstolkning s. 213. 
25 Lindblom, Rätt och rättstillämpning s. 10f.  
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trots att två kommersiell parter enligt lagen är likställda finns det ofta en svagare och 

en starkare part. 

Även en snabbare handläggning är till fördel för rättssäkerheten och en 

anledning till att domstolen ska bibehålla den nuvarande makten avtalsrätten, i 

jämförelse med om det vore kontrollerat av mer lagstiftning.  Det ökar även 

transparensen i rättssystemet om det finns prejudikat som kan konsulteras. Lämnas 

det upp till skiljenämnder så ökar flexibiliteten, handläggningstiden minska och även 

kompetensen kan vara högre. Dessutom bedrivs domstolens prövningar med 

kostnader för samhället.  

En av de största nackdelarna med domstolens förändring av avtal är de 

begränsningar som uppstår gällande förutsebarheten av avtalets rättsverkan. 

Domstolen kan träda in i avtalssituationen och göra godtyckliga bedömningar som 

är baserade på domstolens egna moraliska värderingar och inte på rättssamhällets 

ideal. Det kan i sin tur äventyra rättssäkerheten i avtalsförhållanden.26 Däremot så 

har orimliga resultat aldrig varit bra för omsättningen i samhället. Behöver parter 

gardera sig gällande alla förutsebara och oförutsebara konsekvenser kommer ett 

omfattande juridiskt arbete att krävas. Det skapar i sin tur oönskade 

transaktionskostnader och behov av att försäkra sig mot ytterligare risk. Resultatet 

blir mindre möjligheter för avtal och större transaktionskostnader för ingåendet av 

ett avtal. Enligt min mening vägs dock nackdelarna upp av fördelarna. I takt med att 

domstolen utvecklar hur de tillämpar lagarna och reglerna på området så blir 

domsluten rättvisare samtidigt som förutsebarheten ökar för de berörda parterna. 

Detta främjar det övergripande syftet som är samhällsintresset av en stabil 

ekonomisk miljö och därför är det viktigt att domstolen är behörig att utveckla 

prejudikat. 

 

                                              

 

 

 

26 Jämför Dotevall, Ekvivalensprincipen och jämkning av långvariga avtal, SvJT 2002 s. 444. 
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2.5. Funktionsfördelningen  

 

Domstolens behörighet kommer ur en funktionsfördelning. Grunden är avtalsfrihet 

mellan parterna men med rättssamhällets utveckling har lagar och regler tillkommit 

på avtalsrättens område. Lagstiftaren har infört dessa för att begränsa parternas 

frihet samtidigt som deras risk begränsats. Lagstiftaren har emellertid inte möjlighet 

att tolka och tillämpa dessa regler, den funktionen har överlämnats till domstolen. 

Fördelen med detta är att det finns ett flexiblare, snabbare och möjligen mer 

kompetent organ som är mittemellan lagstiftaren och avtalsparterna.  

Huvudfunktionen med ett avtal är att reglera avtalsparternas inbördes 

relation.27 Domstolens förändring av avtal mellan kontraktsslutande parter ska ske 

när det som avtalats har skapat en orimlig effekt, med hänsyn till kompensation 

och/eller riskhanteringen. Ändring av avtal innebär tillägg i avtal mellan två parter, 

där resultatet riskerar att vara väldigt positivt för den ena och väldigt negativt för 

den andra parten. Det främsta som brister i en sådan situation är förutsebarheten 

gällande rättsverkningarna av avtalet. Därför så bör den svenska avtalsrätten och 

domstolarna eftersträva tydliga riktlinjer för när och hur en domstol en domstol ska 

tillämpa tolkningsläran eller utfyllning. Det är något som även rättsvetenskapen är 

en prioriterad uppgift.28  Det krävs så tydliga riktlinjer som möjligt och gärna ett 

fastställande av en yttre ram för att främja förutsebarheten på området. För att 

uppnå detta krävs tydligare redovisning av domstolens förändring av avtal. 

Domstolen är därför lämpligen endast behörig att ändra i kommersiella avtal vid 

orimligt resultat. När det är tydligt att sådana resultat skulle uppstå utan domstolens 

makt att förändra avtalet som är mellan de kommersiella parterna. När avtalet ska 

förändras av domstolen ska avtalstolkningsläran tillämpas.  

 

                                              

 

 

 

27 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 13. 
28 Samuelsson, Tolkningslärans gåta s. 23. 
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3. Tillämpning av avtalstolkningsläran 

 

3.1. Inledande ord 

 

Avtalstolkning är ett sätt att begränsa avtalsfriheten. Definitionerna för 

avtalstolkning varierar.29 För att förstå domstolens möjligheter och begränsningar 

för kommersiella avtalssituationer krävs förståelse för tolkningsläran och dess motiv. 

Därför ska tolkningslärans framväxt undersökas.  

 

3.2. Den gamla avtalsfriheten 

 

Om man utgår från Grönfors så kan det konstaterad att den svenska avtalsläran är 

grundad på avtalsfrihet.30 Utifrån parternas vilja med avtalet går det att se tre stadier 

av hur avtalsläran utvecklats.  

Det första stadiet är den ursprungliga avtalsfriheten. Grundad på en 

gemensam partsvilja och endast begränsad av tvingande rättsregler. Tolkningsläran 

utnyttjades endast med syftet att vid osäkerhet finna den närmaste lösningen till den 

verkliga viljan, en subjektiv bedömningsgrund.31 I och med utvecklingen av 

avtalsrätten och av domstolens roll i avtalstvister så började ett mer objektivt synsätt 

träda fram. 

Nästa stadie är därför fokuserat på vad mottagaren av en viljeförklaring har 

eller bör kunna ha förväntat sig. Det är främst baserat på ett mått av tillit. Utifrån ett 

mått av tillit så tillämpar domstolen tolkningsläran för att komma så nära 

viljeförklaringen som möjligt. Avtalsfriheten begränsas då av tolkningskriterier för 

att söka den mening som parterna bör ha menat och kan då ibland lämna den 

verkliga meningen och motivet bakom avtalsfriheten. Den ursprungliga 

                                              

 

 

 

29 Samuelsson, Tolkningslärans gåta s. 21f..  
30 Grönfors, Tolkning av fraktavtal s. 18. 
31 A.a. s. 18. 
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målsättningen med avtalsfriheten var att ge parterna möjlighet att avtala om det 

mesta. Avtalsparterna var ansvariga för sig själva och hade makten samt möjligheten 

att vinna eller förlora väldigt mycket på avtal.  

Det sista stadie, där man kan anses oss vara idag, är vad Grönfors, rätt 

passande, kallar en övervakad och rudimentär avtalsfrihet. Den övervakande och 

rudimentära avtalsfriheten är baserad på de första två stegen som var mer bejakande 

av avtalsfriheten. Den nya tolkningsläran har gradvis lämnat den rena 

avtalsfriheten.32 Den har utvecklats för att skydda parterna från varandra och sig 

själva, vilket motiveras med främjandet av olika samhällsintressen. I den riktningen 

som tolkningsläran utvecklas kommer större fokus att hamna på de rättspolitiska 

aspekter som har inflyttande över avtalet och mindre fokus på vad parterna ville och 

vill åstadkomma. Det är tydligt att den rättsliga omgivningen för den tidigare 

avtalsfriheten har blivit betydligt mer begränsad. För avtalsparter i Sverige innebär 

det att domstolens makt över avtalen har ökat. Domstolen har större frihet att 

utnyttja tolkningsläran för att finna mer lämpliga lösningar från samhällsintresset att 

skydda parterna.  

 

3.3. Allmänna utgångspunkter för den svenska tolkningsläran 

 

Trots att vi inte har en lagfäst tolkningslära i Sverige är den byggd på den juridiska 

omgivningen i den svenska avtalsrätten.33 Tolkningsläran kan inte existera i ett 

vakuum, det krävs anknytning till en nationell rättsordning.34 Skälet, enligt Grönfors, 

är att tolkningsläran ska förverkliga rättssystemets regler. Den ska harmoniskt 

komplettera de vita fläckarna i vårt nationella rättssystem.35 Samt hjälpa domstolen 

att tillämpa lagstiftarens lagar.  Domstolen agerar som ett skyddsnät vilket fångar 

upp det som lagstiftaren infört för att lösa tvister mellan parterna. Vad som hat varit 

                                              

 

 

 

32 Grönfors, Tolkning av fraktavtal s. 19. 
33 A.a. s. 16. 
34 A.a. s. 15. 
35 A.a. s. 18. 
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svårformulerat har varit avtalstolkningsläran. Detta är enligt doktrin en av 

avtalsrättens stora problem. Dock så har detta inte hindrat domstolen till att 

fortsätta döma i tvister och tillämpa tolkningsläran.36  

I en tvist mellan två parter bör det finnas två ståndpunkter hur avtalet ska 

tolkas och därför behöver domstolen endast välja den bästa lösningen. Den bästa 

lösningen är ett abstrakt begrepp som är i många fall är omöjligt att precisera. När 

det gäller tvistelösning och domstolens förändring av avtalets innehåll bör 

domstolen söka den bästa lösningen för det specifika fallet. För att definiera den 

bästa lösningen i ett sådant fall, använder man enligt min mening en typ av 

uteslutningsmetod. Den bästa lösningen kommer inte presentera sig själv för 

domstolen utan istället bör domstolen söka den lösning vilken medför minst 

negativa effekter och flest fördelar för avtalsparterna och främjandet av den 

fortsatta tolkningsläran. När domstolen gör denna bedömning finns det en mängd 

bedömningskriterier, bland annat avtalets utformning, det övergripande syftet med 

avtalet, parternas relation till varandra och så vidare.37 Det finns dock en brist på 

riktlinjer för hur domstolen ska bedriva avtalstolkningen.38 Tydligare riktlinjer 

behöver dock både beakta både det individuella behovet i de specifika fallen och 

behovet av generella regler som domstolen faktiskt kan tillämpa.39 

Med så många bedömningskriterier finns det rimligen inte endast finns två 

lösningar som kan lösa tvisten. Det beror på att tolkningsläran har varit väldigt 

problematisk att systemasera in i en generell lära som domstolarna kan tillämpa.40 

Domstolen har därför en makt i avtalsförhållandet och det ligger i dennes rätt att 

välja vad som är den bästa lösningen. Det som kan antas bli relevant är rättspolitiska 

bedömningsgrunder ämnade att främja samhällsintresset och domstolens vidare 

kontroll över avtalssituationen. Detta uttrycks sedan i domstolens åsikt av vad 

                                              

 

 

 

36 Samuelsson, Tolkningslärans gåta s. 22. 
37 Adlercreutz, Avtalsrätt II s. 54. 
38 Samuelsson, Tolkningslärans gåta s. 29. 
39 A.a. s. 25. 
40 A.a. s. 23. 
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avtalet bör innehålla.  Parternas vilja och avtalsfrihet ställs mot lagstiftarens behov 

av kontroll och domstolen är den tredje parten som genom funktionsfördelningen 

tilldelats rollen av tolkare och tillämpare. Avtalsparternas frihet har succesivt 

begränsats av argumentet att skydda dem själva. Resultatet blir att domstolens 

förändring av avtalets rättsverkan innebär att parterna skyddas från sig själva.  
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4. Förändrad eller ökad rättsverkan i avtalet 

 

4.1. Inledande ord 

 

Detta kapitel är ämnat att svara på uppsatsens andra underliggande frågeställning: 

Vilka är begränsningarna för domstolens förändring av avtalet? För att svara på detta krävs 

en förståelse vilka verktyg domstolen har för att genomföra förändringarna i avtalet. 

Efter det ska den praxis som finns på området uppmärksammas och utifrån det ska 

en analys av domstolens makt att göra ändringar i avtalet utföras. 

 

4.2. Tvistelösning 

 

Det är naturligt att tvister uppkommer efter att två parter avtalat om en sak. Det 

kommer alltid att finnas oklarheter och frågor som inte reglerats. Därför är det 

nödvändigt med en tvistelösare, i det här fallet domstolen. Domstolen behöver 

involveras för att motverka stillestånd i avtalssituationer. Stillestånd sker om avtal 

inte kan fortsätta i sin ursprungliga formulering och parterna inte kan enas om 

betydelsen av avtalet. Att inte lösa dessa tvister skulle skada omsättningsintresset. 

De ekonomiska ändamålen främjas aldrig av hinder som inte kan övervinnas. Kan 

inte en tvist lösas så innebär det att parterna måste inkludera det i riskhanteringen 

vid slutandet av avtal. Det skulle leda till en avskräckande effekt och göra 

avtalsparter mer restriktiva till att samarbeta. I sin tur leder det till en marknad som 

måste agera försiktigt utav rädsla. Det är inte ett sådant affärsklimat som främjar den 

fria marknaden. Därför måste då ett bredare försäkringssystem byggas, så att 

parterna kan försäkra sig mot sådana orimliga resultat, vilket i sin tur kommer öka 

transaktionsavgifterna och göra slutandet av avtal mer komplicerat. Den enklaste 

lösning är att domstolen ges rätten att förändra avtals verkan för att bibehålla en 

fungerande marknad. 

När slutsatsen att domstolen kan och bör agera är dragen, så ska domstolen se 

till vilka regler och prejudikat som finns på det individuella området. Utifrån det så 

kan domstolen tillämpa dessa regler med målsättningen att uppnå avtalets syfte. Då 
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domstolen bestämmer sig för att utöva sin makt över avtalet så finns det verktyg 

den kan använda. Dessa är lagar och rättsliga principer. Exempelvis jämkning enligt 

36 § AvtL eller tolkning och utfyllnad. Med hjälp av dessa verktyg så kan domstolen 

förändra avtalet. Domstolen har möjligheten att ändra eller utöka rättsverkan genom 

tolkning och utfyllnad.41 

 

4.3. Tolkning och utfyllnad   

 

När domstolen träder in mellan kommersiella parter och ändrar avtalets rättsverkan 

måste den utnyttja avtalsrättsliga verktyg för att legitimera förändringarna. Dessa 

verktyg är främst avtalstolkning och utfyllnad. Syftet med både tolkning och 

utfyllnad är att bestämma avtalets rättsverkan.42 Begreppen tolkning och utfyllnad 

kan definieras på flera olika sätt och i doktrin har det gjorts utförliga och omfattande 

studier av begreppet tolkning. En beskrivning är:  

”Tolkning brukar definieras som det förfarande, genom vilket den betydelse av 

en rättshandling som skall läggas till grund för fastställandet av dess 

rättsverkningar bestäms.” 43 

Lehrbergs syn på avtalstolkning är att det utförs med bakgrunden pacta sunt 

servanda och därifrån söker domstolen att urskilja och precisera rättshandlingens 

innehåll. När det gjorts kan det fastställas som ett rättsfaktum. Avtalstolkning kan 

därför omfatta ett stort område. Kan man uppnå samma resultat med avtalstolkning 

som med utfyllnad är det lämpligare att använda avtalstolkning än utfyllnad. ”Med 

utfyllning avses den ytterligare verksamhet som därutöver kan erfordras för att 

fastställa rättshandlingens rättsverkningar.” 44 Utfyllnad är den typ av ändring av ett 

avtal som utökar avtalet och dess rättsverkan. Målsättningen med utfyllnad är att 

                                              

 

 

 

41 Se nedan kapitel 4.3 ”Tolkning och utfyllnad”.  
42 Vahlén, Avtal och tolkning s. 195. 
43 Lehrberg, Avtalstolkning s. 16. 
44 A.a. s. 16. 
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skapa en lösning inom ramen för avtalet. 45 I praktiken bör avtalstolkning och 

utfyllnad användas i växelverkan med varandra.46  När tolkning av avtalet inte svarar 

på vad rättsverkan bör vara så kan utfyllnad tillämpas. Utfyllnad sker främst med 

hjälp av allmänna regler eller överväganden av juridisk karaktär.47 Det sker med 

hjälp av olika normkällor. Det är inte alltid möjligt att särskilja normkällorna vid 

tillämpningen men det går att rangordna dem. En rangordning av normkällor är den 

av Adlercreutz etablerade med hjälp av 3 § KöpL.48 Tvingande rättsregler, avtal och 

vad som tolkningsvis kan anses avtalat, partsbruk, handelsbruk och annan sedvänja, 

dispositiva rättsregler i lag eller i rättspraxis och objektiva rättsliga överväganden för 

tillskapande av en utfyllande rättsregel.49 Domstolen måste ta dessa delar av 

tolkningen och applicera dem efter möjlighet och behov. Det är en omfattande 

bedömning med fokus på proportionerliga bedömningar men även 

rättsutvecklingen. 

Domstolens makträttsliga överväganden bör vara kring proportionerliga 

bedömningar, utifrån användandet av verktygen tolkning och utfyllnad. 

Bedömningen bör ske i jämförelse med behovet att ändra rättsverkan i avtalet. Med 

en sådan utgångspunkt så kan extensivare ändringar göras vid mer orimliga effekter. 

I NJA 1983 s 701 så var det fråga om en träff i en restaurangsvåning. Restaurangen 

hade ordnat med inhängning för ytterkläder och två gästers ytterkläder hade där 

blivit stulna. Fallet gällde en tvist om restaurangen var ansvariga att ersätta de 

förlorade klädesplaggen. Det yrkas på att ansvar för kläderna måste ses som en 

biförpliktelse till det slutna upplåtelseavtalet. HD fann att det var på grund av 

restaurangens försummelse som kläderna försvunnit och att de därför skulle anses 

skyldiga att ersätta kläderna. HD stödde det på att kunden rimligen kunde förväntas 

                                              

 

 

 

45 Lehrberg, Avtalstolkning s. 214. 
46 Vahlén, Avtal och tolkning s. 197. 
47 Lehrberg, Avtalstolkning s. 20. 
48 Adlercreutz, Avtalsrätt II s. 25. 
49 A.a. s. 25. 
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sig att kläderna skulle vara säkra. Därför skedde utfyllnad av restaurangens 

förpliktelser med biförpliktelser i avtalet.  

Fallet visar främst på möjligheten för domstolen att utfylla avtalet med 

ytterligare rättsverkan. Resultatet av domen var att ansvarsbristen för de kläder som 

restaurangen tagit om hand om ansågs orimligt i proportion till branschpraxis och 

vad en normal person hade kunnat förvänta sig. HD fann att det ”…åtagande av 

förpliktelser…”50 som var syftet med avtalet även kunde utökas till att inkludera 

ansvar över kläderna. Det framstår även här som att HD valt att ändra avtalet 

utifrån dess syfte för att förhindra ett orimligt resultat. I fallet var det inte fråga om 

jämkning utan förändringen av avtalet var tillägget av biförpliktelser, eller med andra 

ord genom utfyllnad av avtalet.  

 

4.4. Skillnaden med jämkning  

 

Ser man till användandet av tolkning och utfyllnad så är användandet av lagstadgade 

regler väldigt tillgängligt. Därför bör det krävas mindre orimliga resultat för att 

kunna tillämpas. För tillämpningen av avtalstolkning, med ett lägre rättsligt stöd, bör 

domstolen i framtiden, kräva tydliga mått av orimlighet. Beroende på typen av 

förändring som sker i avtalet så ska olika nivåer av orimlighet uppnås. Förslagsvis 

bör det inte kräva särskilt mycket för att ändra ett avtal som kan bedömas efter 

tvingande lagregler. Dock att tillämpa dispositiva så krävs det en nivå av orimlighet. 

Eller som i de flesta fall oskälighet enligt 36 § AvtL. Ska tolkningsläran tillämpas så 

bör det kräva högre nivåer av orimlighet och beroende på vilken grad av 

förändringar som sker i avtalet så bör detta korrelera med dessa orimlighetskrav. 

Skillnad mellan 36 § AvtL och främst utfyllnad är att 36 AvtL är införd för att 

ge domstolen möjligheten att genomföra öppen kontroll istället för dold kontroll.51 

Behöver domstolen gå längre än den öppna kontrollen så krävs tolkning eller 

                                              

 

 

 

50 NJA 1983 s 701. 
51 Adlercreutz, Avtalsrätt II s. 107f.. 
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utfyllnad. Det är i linje med vad förarbetena till 36 § AvtL uttrycker: ”… domstolar 

bör ha full frihet att välja de lösningar som är mest praktiska och bäst tillgodoser 

parts yrkanden…”52 Jämkning enligt 36 § AvtL sker då domstolen begränsar 

rättsverkan av ett avtal. Tolkning och utfyllnad går lägre än så. Domstolen kan då 

ändra rättsverkan eller till och med utöka rättsverkan av avtalet.   

 

4.5. Ändring av kontraktsinnehåll 

 

Problemet som tolkning och utfyllnad löser är att det parter inte förutsett är en 

situation som behöver regleras. Avtalsparterna trots deras kommersiella kompetens 

har antingen gjort ett misstag eller underlåtit att reglera en särskild del i avtalet. 

Domstolens hjälp är därför behövligt i särskilda situationer, dock så kommer det 

med nackdelen att parterna inte kan lita fult på sina slutna avtal. Därför att det finns 

en risk för att motparten går till domstolen och yrkar på ett ändrat kontraktsinnehåll. 

Ändringar för att i efterhand jämna ut ojämlikheter bör ha en negativ förändring för 

omsättningen av avtal på marknaden.53  

Det finns även positiva aspekter med att ge domstolarna möjligheterna att 

ändra i kontraktsinnehållet. Det innebär att prestationer balanseras mot varandra. I 

ett försök att skapa en rättvis marknad istället för en fri marknad är det möjligt att 

säkerheten i avtalsrätten skapar en ännu större positiv inverkan på omsättningen av 

avtal i samhället. Domstolens ändring av kontraktsinnehåll sker för att skydda 

parterna från sig själva och från orimliga resultat. I det ovan refererade fallet NJA 

2012 s 3 säger HD att försäkringsbolaget har haft möjligheten att göra denna 

undantagsklausul tidigare, då de har haft insikt om oklarheten i klausulen och har 

gjort modifieringar i andra avtal till försäkringstagare.  Här har domstolen sett ett 

behov av att ändra kontraktsinnehållet eftersom den ena avtalsparten agerat för att 

låta avtalsvillkoret vara tvetydligt. Det skulle kunna jämföras med att parten agerat i 

                                              

 

 

 

52 Prop. 1975/76:81 s. 109. 
53 Se ovan kapitel 2.4 ”Ändamålstolkning”.   
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ond tro. HD förändrar avtalet inte bara på grund av det orimliga resultatet utan 

också men hänsyn till omständigheten att försäkringsbolaget medvetet lämnat 

klausulen oklar. Problemet med domstolens förändring av avtalsinnehåll kan 

beskrivas som Samuelsson gjort:  

”…avtalstolkning vore speciellt. Som om vi hade att göra med ett fält helt utan 

bindande regler och principer, där domstolarna kan avgöra uppdykande tvister 

efter eget gottfinnande.”54  

Att domstolen har möjligheten att bedriva en skönsmässig bedömning utan 

bindande regler behöver begränsas.  

 

4.6. Domstolens avtalsrättsliga begränsningar 

 

4.6.1. Övervakande rudimentär avtalsfrihet 

 

Domstolen ska ändra kontraktsinnehållet med målsättningen att hindra orimliga 

resultat och därför skydda parterna. Det är domstolens utövande av den 

övervakande rudimentära avtalsfriheten.55 De begränsningar domstolen måste ta 

hänsyn till är vilken roll domstolen har mellan lagstiftaren och avtalsparterna. 

Domstolen ska arbeta för att tillgodose behovet av en främjande prejudikatbildning 

på ett flexibelt vis. Som organet mellan lagstiftare och de avtalsrättsliga parterna är 

den begränsad till att arbeta i den riktning lagstiftaren önskar, annars kommer 

makten förloras. Samtidigt måste avtalsparterna lämnas spelrum att avtala inom sina 

kommersiella syften. Avtalsfriheten är viktig men domstolens roll i detta 

sammanhang gör att det blir en övervakande rudimentär avtalsfrihet. 

De dispositiva lagarna och de redan fastställda prejudikaten lämnar en bred 

yttre gräns för domstolens övervakande av avtalsfriheten.. Det kan anses vara både 

                                              

 

 

 

54 Samuelsson, Tolkningslärans gåta s. 39.  
55 Se ovan kapitel 3.2 ”Den gamla avtalsfriheten”. 
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en fördel och en nackdel. Domstolen har lite rättsligt stöd till ändringar av avtal. 

Därför är det viktigt med framtida utvecklingar av prejudikat för att nå ändamål som 

främjar rättsområdet och de samhällsintressen som är relevanta. Det innebär att 

domstolen även har en frihet som inte finns på många andra rättsområden även fria 

på grund av dessa. Det är få fall dessa begräsningar prövat, men diskuterats av 

Lindskog och Håstad i uttalanden från skiljaktige i högsta domstolen.56 Inget av 

justitieråden vill begränsa domstolarnas rätt att förändra avtal, det som skiljer sig åt i 

uttalandena är hur domstolen bör redovisa hur de genomför den övervakande 

rudimentära avtalsfriheten i praxis.  

 

4.6.2. NJA 1999 s 629 – Sydkraft-Skandia fallet 

 

Tvisten i målet mellan Sydkraft och Skandia-Nord gällde domvilla för tolkning och 

tillämpning av ett försäkringsavtal. Tillämpningen som domstolen genomfört hade 

inte haft materiellt stöd i avtalet och hade inte åberopats i rätten. HD yttrar att: 

”Utfyllning, som innebär att ofullständiga viljeförklaringar kompletteras enligt 

allmänna normer…”57 Domstolens val att ignorera parternas klagan mot HDs 

förändring av avtalet, skedde med stöd av att en vanlig tolkning av vad parterna 

menat inte har gett något resultat, Därför kunde domstolen välja att utfylla avtalet 

med den rimligaste lösningen tillgänglig.  

En av sakerna som är anmärkningsvärt med Sydkraft-Skandia fallet är HDs 

uttalande gällande tillämpningen av utfyllnad. Här är HD öppna med att de 

använder dold kontroll och inte öppen för att lösa problemet. Dock så brister 

resonemangen kring hur utfyllnad ska tillämpas. Det som istället sägs är att 

omständigheter som bedöms vid utfyllnad, generellt ska anses vara 

rättstillämpningsfakta. Än en gång så utökar HD sin egen makt över avtalsrätten.  

 

                                              

 

 

 

56 NJA 2009 s 500 och NJA 2012 s 535. 
57 NJA 1999 s 629. 
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4.7. Slutsatser som andningspaus och nytt fotfäste 

 

Innan den komparativa aspekten presenteras så ska en kort sammanfattning göras 

för att få perspektiv på området och bygga grunden för den komparativa delen. 

Domstolens behörighet kommer utifrån lagstiftarens makt och sker till fördel för de 

kommersiella parterna. Utan funktionsfördelningen så kommer avtalsrätten att bli 

alldeles för svårmanövrerad. Den före detta fria avtalsfriheten har blivit en 

övervakande rudimentär avtalsfrihet och det är domstolen som sköter övervakandet. 

Den övervakande rudimentära delen är grunden till att det finns en avtalsfrihet men 

om orimliga resultat uppstår så är det upp till domstolen att rättvist förändra dessa 

resultat. Detta kan göras på flera olika sätt men huvudsyftet är att skapa ett avtal i 

linje med avtalets verkliga syfte. Avtalets syfte ska läsas utifrån den kommersiella 

miljön avtalet finns i och vad en förnuftig person, i avtalsparternas situation, skulle 

uppfatta syftet att vara. Proportionerliga åtgärder krävs för att förhindra avtalets 

orimliga resultat. Vad som främst saknas är tydligare definitioner för orimliga 

resultat och hur orimlighet ska kunna utläsas ur avtalet. Det kan vara ur domstolens 

perspektiv, en motsvarande kommersiell part eller en lekman. Därför är domstolens 

makt byggd på dessa fira tolkning av vad orimliga resultat är i det individuella fallet 

och hur den väljer att förändra avtalet.  
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5. En komparativ studie 

 

5.1. Inledande ord 

 

Syftet med den komparativa aspekten är för inspiration de lege ferenda i svensk rätt. 

I den engelska avtalsrätten har den rättspolitiska diskussionen varit betydligt mer 

omfattande på området. För att förstå de engelska kriterierna för dess engelska 

tolkningslära krävs det en grundläggande förståelse för uppbyggnaden av deras 

avtalsrätt. Efter det så kan man se vad som har varit relevant i den fortsatta 

utvecklingen av läran. 

 

5.2. Engelsk avtalsrätt 

 

I engelsk rätt har prejudikat motsvarigheten av svensk lagtexts rättsvärde.58 Svensk 

avtalsrätt använder skälighetsbedömningar gällande kommersiella avtal och tillämpar 

fri bevisföring.59 Mest talande för hur den engelska avtalsrätten utvecklats och hur 

den ser ut idag är vad Lord Hoffmans fem principer stadgar i fallet Investors 

Compensation Scheme v. West Bromwich Building Society (ICS). Detta mål gällde en tvist 

där investerare förlorat pengar på grund av vårdslös rådgivning och sedan blivit 

ersatta av Investor Compensation Scheme för dessa förluster. Frågan gällde tolkning av en 

klausul som tog bort ett krav i överlåtelseavtalet. Domstolen beslutade att syftet 

med avtalet gjorde att klausulen kunde ges mindre mening än vad den getts vid 

första anblick. I ICS radar Lord Hoffman upp fem principer för tolkningen och 

dessa har gjort ICS till ett av de mest citerade fallen. 

Sammanfattat, av mig, så är principernas mening den nedan: Första principen 

stadgar att tolkningen av kontrakt ska baserar på betydelsen av vad en reasonable 

                                              

 

 

 

58 Adlercreutz, Avtalsrätt I s. 326f..  
59 Rosengren, Engelsk avtalstolkning i ett svenskt perspektiv, SvJT s 1 & NJA II 1915 s 251. 
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person med all bakgrundsinformation som bör ha varit tillgänglig för parterna skulle 

uppfatta kontraktets betydelse att vara.  Andra principen bygger på the reasonable 

persons förståelse av ordalydelsen av kontraktet. Tredje principen utesluter 

förhandlingar innan avtalsslutet och subjektiv partsvilja. Fjärde principen gäller 

betydelse av ord, focus läggs på det semantiska och ska stödjas på omständigheter 

kring avtalet. Sista principen i ICS stadgar att tolkningen av kontrakt ska baserar på 

hur en reasonable person förstår avtalet. Detta med all bakgrundsinformation som bör 

ha varit tillgänglig för parterna. Femte principen utesluter även förhandlingar innan 

avtalsslutet och subjektiv partsvilja. Fokus läggs istället på betydelsen av ords 

naturliga mening.  

Observera att ICSs fem principer inte ska ses som regler utan mer som 

vägledande principer för domstolen.60 Lord Hoffmans syn har fått ett omfattande 

stöd, bland annat av Lord Reid i L Schuler AG v Wickman Principerna har haft en 

betydande roll för tolkningen av den engelska avtalsrätten och ledning kommer 

därför tas från dessa i denna studie. Det ska nämnas att det finns 

meningsmotståndare på.61 Här väljer vi dock att fokusera på Hoffmans åsikter på 

området. Lord Hoffmans principer bör användas inte som mall för att utveckla 

svensk rätt, eftersom de har utvecklats utifrån engelsk rätt. Kan trots det inspiration 

tas från den rättsliga diskussionen som följt principerna. Detta då de har fungerat 

som en värdefull grund för det fortsatta arbetet med principerna.  

 

5.3. Resonabel person 

 

Princip ett och två i ICS använder uttrycket reasonable person. I engelsk rätt så är det 

lätt att använda ett generellt uttryck som beskriver allt väldigt precist. Denna 

motsägelsefulla företeelse kan i viss utsträckning attribueras till det engelska språkets 

beskrivande utformning. Detta visar sig även i att rekvisitet reasonable person används 

                                              

 

 

 

60 Rosengren, Engelsk avtalstolkning i ett svenskt perspektiv, SvJT s 1 s. 10.  
61 Attorney General of Belize & Charter Reinsurance co ltd v Fagan. 
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för de två första bedömningsprinciperna. Både för hur a reasonable person uppfattar 

kontraktet i dess helhet och hur denne uppfattar specifika ordalydelser.  

Vid första anblick är en reasonable person en normalt förnuftig person som är 

objektivt med hänsyn till kontraktssituationen, att denne agerar rationellt utifrån 

situationen given, utifrån alla existerande omständigheter och de som bör varit 

tillgänglig denne. Vad som faktiskt utgör a reasonable person utvecklas inte i särskilt 

mycket mer utöver det som står i princip ett och två. Ser man till en annan 

referenspunkt, UNIDROIT principerna, så anses en reasonable person spegla vad som 

kan förväntas av en person med samma kunskaper och förutsättningar. 

“…reasonable persons of the same kind as the parties would give to it in the 

same circumstances. The test is not a general and abstract criterion of 

reasonableness, but rather the understanding which could reasonably be 

expected of persons with, for example, the same linguistic knowledge, technical 

skill, or business experience as the parties.”62 

Denna definition är snarlik den av Lord Hoffman. I svensk rätt saknas en enkel 

definition för att förklara vad en reasonable person är. För de lege ferenda med engelsk 

rätt som utgångspunkt och UNIDRIOT principerna som vägleder är resultatet som 

följer är a reasonable person vad som förväntas av en kommersiellt förnuftig persons 

uppfattning av avtalet. Med de yttre parametrarna. Att denne någorlunda förnuftiga 

person har kunskaper och bakgrundsfakta som parterna har eller bör kunna 

förväntas ha. Uttrycket förnuftig persons är då en normal person med motsvariga 

kommersiella förkunskaper och annan information gällande avtalssituationen 

förståelse av enskilda definitioner och kontraktets helhet.  

 

 

 

                                              

 

 

 

62 UNIDROIT principles avsnitt 4.2. 
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5.4. Unreasonable resault  

 

Ovan har orimliga effekter av avtalet tagits upp och behandlats. Det finns en 

avgörande definition för när domstolen bör ändra i avtalet även i engelsk rätt, det är 

unreasonable resault. I ICS samt L Schuler AG v Wickman Machine Tool Sales Ltd 

diskuteras begränsningarna för domstolars förändring av avtal: 

“The more unreasonable the result the more unlikely it is that the parties can 

have intended it, and if they do intend it the more necessary it is that they shall 

make that intention abundantly clear.”63 

Domstolen ställer ett krav på parterna att om det är ett villkor som kan uppfattas 

som orimligt så är det upp till dem att förtydliga att villkoret motsvarar den 

gemensamma partsviljan och inte ett misstag.  

Huvudregeln är att domstolen endast göra ingrepp i kommersiella avtal om det 

inte är en regel som skapar ett orimligt resultat. Dock så har de engelska domarna 

tillsammans med Lord Hoffman skapat undantagsregler som gradvis har blivit en 

grund för domstolens rätt att ändra i avtal. Lord Hoffman I Chartbrook Ltd v 

Persimmon Homes Ltd uttrycker:   

”I do not think that it is necessary to undertake the exercise of comparing this 

language with that of the definition in order to see how much use of red ink is 

involved.”64 

Vilket är en utveckling mot att ändra det som krävs i ett avtal för att uppnå den 

önskade effekten, istället för som det tidigare var då domstolen gjorde så små 

ändringar i avtalet som möjligt för att få ett acceptabelt resultat. Det Lord Hoffman 

syftar till är att när domstolen väl finner att den har behörighet att träda in i avtalet 

så ska denna inte begränsa sig till att göra minimalt med förändringar. Istället ska 

                                              

 

 

 

63 L Schuler AG v Wickman Machine Tool Sales Ltd s. 251. 
64 Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd paragraf 23-25. 
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målsättningen vara att skapa den lämpligaste lösningen utifrån avtalet och 

omständigheterna kring avtalet. 

Det finns starka kritiker till Lord Hoffmans syn på friheten att nå den 

lämpligaste lösningen i avtalet. Som Lord Mustill sa i Charter Reinsurance Co Ltd v 

Fagan: 

“There comes a point at which the court should remind itself that the task is to 

discover what the parties meant from what they have said, and that to force 

upon the words a meaning which they cannot fairly bear is to substitute for the 

bargain actually made one which the court believes could better have been 

made. This is an illegitimate role for a court.” 65 

Det som kan utläsas av fallet och Lord Mustills perspektiv är att domstolen ska vara 

försiktig med att förändra avtal. Eftersom domstolen då tar på sig rollen att berätta 

för parterna vad de skäligen avtalat om. Detta anser han vara långt över domstolens 

roll som skiljelösare. Även i Attorney General of Belize v Belize Telecom Ltd diskuteras 

begränsningarna av domstolens makt:  

“The court has no power to improve upon the instrument which it is called 

upon to construe, whether it be a contract, a statute or articles of association. It 

cannot introduce terms to make it fairer or more reasonable. It is concerned 

only to discover what the instrument means. However, that meaning is not 

necessarily or always what the authors or parties to the document would have 

intended.” 66 

Fallet visar främst på engelska rättens negativa inställning till förändringar som 

utökar avtalet, likt utfyllnad. Domstolen ska endast fokusera på avtalets syfte och 

inte på vad som är rättvist. De två fallen ovan är negativt inställda till domstolens 

kontroll över avtal. Båda fallen vill förhindra orimliga resultat men inte längre än att 

                                              

 

 

 

65 Charter Reinsurance Co Ltd v Fagan  paragraf 388. 
66 Attorney General of Belize v Belize Telecom Ltd paragraf 16. 
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avtalet ges sitt menade syfte. I jämförelse med Lord Hoffman som vill gå betydligt 

längre i rättstillämpningen för att uppnå det mest önskade resultatet.67  

 

5.5. Subjektiv och objektiv avtalsrätt 

 

Som nämns i lord Hoffmans första princip är det ett objektivt synsätt som den 

engelska avtalsrätten bygger på. Tolkningen av avtalet ska utgå från hur en 

utomstående förnuftig betraktare68 uppfattar avtalet baserat på den information som 

är tillgänglig eller som rimligen borde vart tillgänglig. I svensk rätt så är synsättet att 

man ”genom tolkning av förklaringen, varvid hänsyn naturligtvis bör tagas icke blott 

till dennas ordalydelse utan till samtliga omständigheter, som kunna vara av 

betydelse för ett riktigt bedömande av dess innebörd.”69. Svensk rätt har övergått till 

att främst vara beroende av det objektiva materialet.70 

Den ursprungliga och uttalade metoden för avtalstolkning i svensk rätt är att 

den ska utgå från den ursprungliga partsviljan trots det visar praxis att det är den 

objektiva bedömningen som tillämpas.71 Hur ska då domstolen förhålla sig till 

subjektiva kontra objektiva bedömningsgrunder? Det främsta argumentet inom den 

engelska rätten mot den subjektiva läran är att det inte går att begränsa subjektiva 

bedömningsgrunder.72 Därför finns det mycket information att ta i beaktning och 

tvistekostnaderna för samhället och parterna kommer att bli väldigt höga. Då den 

subjektiva läran en gång i tiden hade stort genomslag i svensk avtalsrätt, så var inte 

kostnaderna orimliga eftersom domstolen har möjlighet att begränsa 

bedömningskriterierna till det som är relevant. Därför är detta argument till viss del 

felaktigt. Dock så har den svenska avtalsrätten övergått till en mer objektiv 

                                              

 

 

 

67 Jämför även Lord Hoffmans Red Inc-rule. 
68 Se. Rosengren, Engelsk avtalstolkning i ett svenskt perspektiv, SvJT s. 10 för val av definition.  
69 NJA II 1915 s 251. 
70 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 150 & Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s. 20.  
71 Se NJA 1997 s 382 
72 Lewison, The Interpretation of Contracts s. 16.  
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tolkningslära.73 Detta kan förklaras med att det i realiteten är nästintill omöjligt att 

finna de subjektiva intentionerna hos parterna. Det data som domstolen har 

tillgänglig kan omöjligen täcka alla aspekter och den kan heller inte behandlas inom 

rimlighetens gränser. Utöver det så kan, och kommer antagligen, de subjektiva 

intentionerna att skiljas åt. Därför är det effektivaste sättet att bedöma parternas 

intentioner med objektiva bedömningskriterier.  

För framtida funderingar kring utvecklingen av lagstiftningen bör det nämnas 

att det går att kombinera de olika lärorna. Detta bör göras med målsättningen att nå 

ett så rättvist resultat som möjligt i så många olika situationer som möjligt. Ett land 

som använder ett sådant tillvägagångssätt är Tyskland. I Tysklands tolkningslära 

finns det samverkande subjektiva och objektiva element.74  

 

5.6. Förändra avtal 

 

I fallet Prenn v Simonds åsidosätter domstolen förutsebarheten i avtalet för att skydda 

parterna mot ett orimligt resultat. Fallet handlar om ett kontrakt mellan två 

kommersiella parter där avtalet stagade att köparen skulle ta del av säljarens vinster. 

Säljaren var ett dotterbolag. Vad som inte var tydligt var att det fanns ett 

moderbolag och att det var beroende av vinstflödet mellan dotterbolaget och 

moderbolaget under de avtalade åren. Domstolen, med Lord Wilberforce i 

ledarrollen, fann att resultatet av att när det endast var dotterbolaget som 

inkluderades i avtalet innebar det en orimlig snedfördelning i prestationer. På grund 

av detta hade köparen aldrig gått med på avtalet om inte moderbolagets vinster även 

var inkluderat. I och med det gick domstolen in och skyddade köparens intressen 

och skapade ett rättvisare avtal.  

                                              

 

 

 

73 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s. 20 & Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 150. 
74 Grönfors, Tolkning av fraktavtal s. 12. 



42 
 

Enligt min uppfattning så är domstolen alldeles för beskyddande i denna 

situation. En kommersiell part ska kunna inse skillnaden mellan ett moderbolag och 

dess dotterbolag. Lord Wilberforce utvecklade i domen: 

“I find to be dangerous: a man in or. Simmonds' position — a professional 

man — entering into relations with the source of finance and benefits to come, 

might decide, in his own interest, that if he could not get all the protection he 

wanted, the risk of partial protection was one to accept; that Mr. Prenn had to 

be trusted to act fairly.” 75 

Nackdelen med att förändra avtal till fördel för en av parterna är att domstolen tar 

på sig rollen som beskyddare. När den gör det så ger det intrycket att den har bättre 

kunskap om hur ett avtal ska vara uppbyggt och vad som är kommersiellt rimligt. 

Utifrån en ändamålsinriktad analys så kan man se att engelsk rätt beaktar ändamålet 

med avtalet I kommersiella fall blir därför det kommersiella syftet med avtalet 

väldigt styrande.76 Det innebär flera saker. Främst att förändringen av avtalet ska ske 

efter kommersiellt sunda kriterier och värderingar. Det ska följa och främja 

ekonomiskt sunt förnuft. Det innebär även att parterna ska behandlas som 

kommersiella parter och inte konsumenter. Därför ser man till ändamålet det 

kommersiella syftet bör försiktighet iakttas gällande att vara för beskyddande av 

parternas rättigheter.77 Sist så ställer förståelse av avtalets kommersiella syfte krav på 

domstolens kommersiella kompetens.  

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

75 Prenn v Simmonds s. 1385. 
76 Se Premium Nafta v. Fili Shipping. 
77 Jämför citatet ovan och den generella regeln Business Efficacy-test.  
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5.7. Domstolens kommersiella kompetens 

 

Domstolens kompetens på de rättsområden den hanterar är ett svårt område. Deras 

rättsliga kunnande är såklart väldigt högt med den kommersiella kompetensen, i 

detta fall kan brista. I Skanska Rashleigh Weatherfail v Somerfieldstores diskuterar 

Neuberger LJ kommersiella fall och domarens roll i dessa.  

Judges are not always the most commercially-minded, let alone the most 

commercially experienced, of people, and should, I think, avoid arrogating to 

themselves overconfidently the role of arbiter of commercial reasonableness or 

likelihood. 78 

Huvudpunkten för en domare och dess domstol bör att skapa en rättsverkan som 

gör att det icke fungerande avtalet kan anses vara affärsmässigt hållbart. Avtalet ska 

spegla den branschpraxis som finns på området samt fortfarande vara ekonomiskt 

sunt. Detta i sin tur kommer vara främjande för omsättningen av 

affärstransaktioner. För att främja affärsklimatet hävdar Lord Diplock i The Antaios 

Compania Neviera SA v Salen Rederierna AB att:  

“…if detailed semantic and syntactical analysis of words in a commercial 

contract is going to lead to a conclusion that flouts business commonsense, it 

must be made to yield to business commonsense.” 79 

Lord Diplock argumenterar för behovet av att bygga ett affärsmässigt hållbart 

rättssystem, eftersom det främjar affärsklimatet. Därför bör de ändringar som vidtas 

i avtal alltid vara baserade på det kommersiella sammanhanget och syfta till att 

främja det kommersiella syftet i avtalet. Det ställer höga krav på domarna eftersom 

det är deras ansvar att följa det kommersiella syftet. Domare som inte har affärer 

som sin främsta expertis utan juridik. Det krävs erfarenhet och kunskap för att 

förändra avtal.  

                                              

 

 

 

78 Skanska Rashleigh Weatherfail v Somerfieldstores [2006] EWCA Civ 1732 paragraf 22. 
79 The Antaios Compania Neviera SA v Salen Rederierna AB [1985] 1 AC 191 s. 201. 
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Diskussioner kring domstolens erfarenhet och kunskap i kommersiella 

avtalssituationer har tidigare tagits upp gällande svensk rätt.80 De är eniga om att 

domare inte är de främsta experterna på området och inte alltid de bästa för 

tvistelösning på kommersiella områden. Ur engelsk rätt så kan det utläsas att domare 

bör agera försiktigt och särskilt undvika att förändra avtal vid osäkerheter kring det 

kommersiella syftet och vad förändringarna gör med det kommersiella syftet av 

avtalet. 81 Det är något svenska domstolar också bör ha i åtanke. Krävs det att 

domstolen agerar, trots sådana osäkerheter, finns det kommersiella aktörer att 

rådfråga, för att få ett nytt affärsmässigt hållbart avtal. Sker detta kan ansvaret för 

avtalets förändringar fortfarande ligga inom ramen för domstolens makt över 

avtalet.  

 

 

                                              

 

 

 

80 Se kapitel 4.5 ändring av kontraktsinnehåll ovan. 
81 Skanska Rashleigh Weatherfail v Somerfieldstores [2006] EWCA Civ 1732 paragraf 22. 
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6. Domstolens civilrättsliga makt  

 

6.1. Inledande ord 

 

I detta kapitel besvaras huvudfrågeställningen: Vilken makt har domstolen att förändra 

avtal mellan kommersiella parter? Dessa argument kommer att stödjas på den 

information som finns tillgänglig och som jag tidigare presenterat. Det ska 

analyseras utifrån ändamålen som ligger bakom dagens regler. 

 

6.2. HDs roll 

 

Utgångspunkten för det svenska rättsväsendet, är att domstolen agerar för att tolka 

de lagar lagstiftaren infört. Det är HDs uppgift att klargöra hur lagarna ska tillämpas. 

Detta sker efter HDs egna diskretion och de har ingen konstitutionell skyldighet att 

utnyttja de förarbeten som lagstiftaren byggt lagen på.82 I fallet NJA 2012 s 535 

utvecklar justitieråd Lindskog egna åsikter, i ett skiljaktiguttalande.83 Lindskog 

utvecklar rörande högsta domstolens roll och dess ansvar.84 Enligt Lindskog har 

rättsutvecklingen gått i den riktningen att HD har tagit över mer ansvar för 

rättsbildningen. Speciellt så kan det utläsas ur HDs avgöranden och att det läggs vikt 

vid att en rättsregel preciserar och redovisas. Lindskog stödjer detta med att de 

rättspolitiska argument som ligger bakom regeln oftast räknas upp och värderas.85 

Detta uttalande står i strid med Håstads skiljaktiga mening i fallet NJA 2009 s 500 

där han påtalar att HD helst ska undvika att uttala sig om rättsregeln som bildas av 

prejudikatet utan HD ska låta sakomständigheterna tala för sig själva. Resultatet av 

                                              

 

 

 

82 Lindskogs skiljaktiga mening i NJA 2012 s 535. Det rättsliga värdet bedöms utifrån SvJT 2012 s 313 och jag 
har behandlat det som rättslig doktrin och inte ett uttalande i högsta domstolen. 
83 I både NJA 2009 s 500 och NJA 2012 s 535 är det skiljaktiguttalanden som behandlats. Uttalanden har 
ingen relevant aspekt för domskälen. Istället är det justitieråden som tagit sig friheten att skriva egna 
reflektioner kring domstolens ur ett rättspolitiskt perspektiv. 
84 Lindskogs skiljaktiga mening i NJA 2012 s 535.  
85 A.a. 
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Håstads synsätt blir att prejudikaten lämnas öppna för fortsatt tolkning i domstolen. 

Domstolen ger mindre vägledning till utomstående. Avtalsparterna i detta fall blir 

tvingade att antingen lämna mer till slumpen, eller vara väldigt strikta gällande 

tydligheten av avtal.  Det blir väldigt lite binder nästa prejudikat i domstolen 

eftersom sakomständigheterna nästan alltid kommer att variera och ger därför 

domstolen en obegränsad makt över avtalet. 

Enligt Lindskog har HD utvecklat en mer medveten rättsbildning och 

rättsbildningen har förskjutits från lagstiftning till prejudikat. Anledningen till detta 

behöver inte vara att HD har tagit makten från lagstiftaren utan snarare tvärtom. 

Det är enligt Lindskog mer en fråga om att lagstiftaren bedrivit maktflykt86 och 

lämnat sitt ansvar då HD använder domar och tar över normbildningen med 

prejudikat när det krävs. Denna utveckling är inte farlig för rättssäkerheten, enligt 

Lindskog, eftersom lagstiftaren har den slutgiltiga makten om det vore så att HD går 

för långt i sin rätt att skapa prejudikat. Därför påverkas inte demokratin och de 

maktfördelningsprinciper som byggts upp i det svenska rättssamhället. 

Resonemanget är sant till en viss grad, men i min mening så försätts lagstiftaren i en 

svagare och svagare position desto längre tiden går. Tar HD över vissa rättsområden 

kommer kompetensen förflyttas och gapet mellan de olika institutionerna kommer 

att bli svårare att överkomma.  

Med den kommersiella avtalsrätten i bakgrunden kan maktförflyttningen även 

där skapa större och långvariga effekter på det affärsmässiga klimatet. Det ska läggas 

till att det bör anses vara positivt för avtalsparterna att det inte är lagstiftaren utan 

domstolen som utövar den främsta kontrollen. Hade lagstiftaren varit den som 

främst var ansvarig för kontrollen av avtalen hade denne med stor sannolikhet 

skapat omfattande regleringar i preventivt syfte. Domstolens existens gör att 

lagstiftaren inte behöver eller vill reglera för extensivt på avtalsrättens område. 

Lagstiftaren förskjuter makten över avtalen till domstolen. 

                                              

 

 

 

86 Se Lindskogs skiljaktiga mening i NJA 2012 s 535 där han refererar till Pauliine Koskelo, Tidskrift för 
Juridiska föreningen Finland 2012 s. 312. 
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En av de främsta nackdelarna när domstolen sköter regelutvecklingen är den 

begränsade förutsebarheten. Förutsebarheten begränsas i och med att prejudikat 

saknar övergångsbestämmelser.87 Ytterligare nackdelar är att det saknas en instans 

att överklaga till. Det är rimligen svårt att överklaga ett mål till HD när de själva 

nyligen infört den prejudicerande regeln.88 Det finns inget beredningsarbete de utgår 

från i en specifik situation, vilket gör regeln vinklad och inte allmänt skriven. Satsar 

domstolen på att sträcka regeln över flera situationer blir det ett obiter dictum 

prejudikat. Ett obiter dictum prejudikat är ett prejudikat byggt på ett resonemang 

som HD fört gällande rätt utanför det aktuella fallet som domen gäller.89 Dessa har 

inte med målet att göra utan skrivs för att precisera en rättsregel. På grund av att det 

inte hör till faktiska omständigheter så tenderar dessa prejudikat att vara sämre 

skrivna. Samhällsdriva motiv kommer utifrån HDs utgångspunkt oc är det som 

kommer forma rättsbildningen i avtalsrätten.  

Huvuduppgiften är för domstolen att möta behovet av rättsbildning med 

prejudikat. Utvecklas rättsbildningen på grund av detta så krävs det ofta ytterligare 

prejudikat för att skapa en adekvat rättsbildning.90 Fördelarna är däremot starkare. 

Domstolen innehar en enorm flexibilitet och en väldigt hög juridisk kompetens. Till 

skillnad från lagstiftaren så behöver den inte begränsa i ett preventivt syfte på 

samma sätt utan kan vara försiktigare med prejudikatbildningen. Det som 

domstolen dock behöver är en förståelse för de kommersiella situationerna som 

avtalen uppstår i för att bygga en bra prejudicerande grund.  

 

 

 

 

                                              

 

 

 

87 Lindskogs skiljaktiga mening i NJA 2012 s 535. 
88 Se Asp i SvJT 2011 s. 668. 
89 Nationalencyklopedin, obiter dictum. 
90 Lindskogs skiljaktiga mening i NJA 2012 s 535. 
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6.3. Kommersiell kompetens 

 

Det är ett svårt arbete att förstå, tolka och sen förändra avtal. Det är höga krav på 

såväl avtalstolkare som domare, när de ska genomföra sitt arbete. Enligt Andersen, 

Madsen & Nørgaard krävs det mer än avancerade juridiska kunskaper på flera olika 

rättsområden. Det krävs även en social och psykologisk begåvning samt en 

begåvning i att skapa lösningar.91 Det ska läggas till att domstolarna då arbetar med 

svårhanterligt kommersiellt material, höga krav på kvalitet och kravet att det är 

affärsmässigt sunt.   

I kommersiella avtalssituationer är det oftast två parter med erfarenhet, 

specialiserad kunskap och goda incitament att vara väldigt insatta i avtalssituationen. 

Avtalsparterna har ofta professionella rådgivare som skriver avtalen. Mellan 

kommersiella parter och deras professionella rådgivare kan man förvänta sig att det 

finns en stor mängd kunskap och kompetens inom området. En allmän domstol kan 

inte rimligen matcha sådan kunskap och kompetens. Det går att argumentera för att 

det är problematiskt att efter avtalet har ingåtts låta en utomstående part med sämre 

insikter och kompetens genomföra relevanta ändringar i avtalet. Dock behöver 

domstolen aldrig rycka in så länge de kommersiella parterna avtalar rätt. Det är vid 

deras misstag som domstolen måste kliva in och förändra avtalet, med ändamålet att 

skydd parterna från sig själva.  

Domstolens brist på kommersiell kompetens hindrar inte eller begränsar den 

att genomföra förändringar av avtal på området. Vid för stora oklarheter finns det 

akademisk kompetens att rådfråga. Det kommer alltid att finnas en diskrepans 

mellan den akademiska lösningen och den kommersiella. De kommersiella parterna 

och deras rådgivare bör inneha högst kompetens och bör därför få väga in vid 

skapandet av regler för utfyllnad av kommersiella avtal. Vad som krävs är en 

utomstående part som kan behandla meningsskiljaktigheter inom och utanför 

                                              

 

 

 

91 Andersen, Madsen & Nørgaard, Aftaler og mellemmænd s. 312. 
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regelverket. Därför är slutsatsen att domstolen är nödvändig och kan med rätt 

vägledning vara det bästa alternativet för lösning av kommersiella avtalstvister. 
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7. Slutsatser  

 

7.1. När domstolen kan förändra avtal 

 

Domstolars makt att förändra blir först aktuell när domstolen kan anses behörig att 

förändra avtalet. Det sker vid orimliga resultat. Utifrån motiven bakom 36 § AvtL 

finner man en vilja från lagstiftaren sida att utöka denna behörighet och ge en grund 

för domstolens tolkningsarbete. Tolkningsarbetet för att se om ett avtal kan ändras 

startar om det finns ett behov av att förändra avtalet. För att domstolen ska finna ett 

behov krävs tydligt en förståelse av syftet med avtalet mellan parterna.92 

Utifrån syftet så får domstolen se om det uppstår ett orimligt resultat av det 

ursprungliga avtalet och om detta kan avhjälpas med rätt tillämpning av tolkning 

eller utfyllnad.  Hänsyn måste då tas till en rad omständigheter och ändamålen 

bakom regler, principer, avtalet och den fria marknaden. Finner domstolen att 

avtalet resulterar i något som kan anses vara orimligt, samt att detta kan avhjälpas 

utan att skapa ett nytt orimligt resultat, är domstolen behörig att förändra avtalet. 

 

7.2. Begränsningar för domstolens förändringar av avtal 

 

När det etablerats att domstolen bör förändra avtalet är nästa fråga vad domstolen 

får göra. I dessa situationer måste domstolen förhålla sig till den tvingande 

lagstiftning som finns på området, reglerna för tillämpningen av de rättsliga 

principer och den allmänna rättsutvecklingen på området. Samtidigt har domstolen 

ett ansvar gentemot parterna, samhället och lagstiftaren. Sett till ovan nämnda 

faktorer får domstolen en omfattande och kontrollerande roll. Begräsningarna är få 

så länge domstolen kan rättfärdiga förändringarna utifrån ändamålen. Rollen blir att 

                                              

 

 

 

92 Se ovan kapitel 2.3 ”Gränsdragningen för orimliga resultat”, NJA 1974 s 526 & NJA 1983 s 385. 
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kontrollera avtalsfriheten och vara organet som nu infört den övervakande 

rudimentära avtalsfriheten.93 

Förändringar sker då i linje med den praxis på området gällande främst 

tolkning och utfyllnad. En intressant problemställning är i vilken utsträckning 

domstolen genomför förändringen. Alternativen är att domstolen antigen gör 

minsta möjliga ändring för att förhindra ett orimligt resultat eller tar större ansvar 

och förändrar det orimliga resultatet till ett så önskvärt resultat som möjligt. I linje 

med ändamålstolkningen så är rättsläget, enligt mig, att domstolen kommer 

genomföra en så stor ändring som krävs för att skapa det mest rimliga resultatet. 

Detta är även i linje med Lord Hoffmans Red Inc-rule, men inte med all engelsk 

rätt. Nackdelen är såklart att detta tillvägagångsätt förbiser en funktion med avtalet. 

Avtal är fördelning av risk och kompensation. Domstolen tar istället på sig att i 

efterhand fördela risken och därför finns det även anledning att agera restriktivt. 

Det finns fall då domstolen tagit sig stora friheter och parterna reagerat på detta.94 

Det är inte troligt att domstolen, i dagens rättsläge, kommer begränsa sig. 

Domstolen kommer lämna det öppet för egen tolkning av de individuella fallen, för 

bestämmandet av dessa begränsningar för förändringar. Domstolens begränsningar 

utgörs främst av deras tolkningsarbete. Domstolen kan inte förändra avtalet utan att 

skapa en rimligare effekt av ett tidigare orimligt avtal. Det bedöms med hänsyn till 

syftet av avtalet. Tvingande lagstiftning är även en begränsande faktor, utöver det så 

har domstolen stora friheter gällande när den får ändra i avtal.  

  

7.3. Domstolars makt över avtal mellan kommersiella parter 

 

Domstolens civilrättsliga makt är länken mellan lagstiftaren och de kommersiella 

parterna som agerar på den svenska marknaden. Domstolens makt kommer utifrån 

dess uppgift och rätt att tolka lagstiftarens lagar. Denna makt har emellertid utökats 

                                              

 

 

 

93 Uttrycket är lånat, se ovan kapitel 3.2. ”Den gamla avtalsfriheten”.  
94 Se NJA 1999 s 629. 
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genom lagstiftarens inaktivitet. Detta kan ses som ett tecken på att lagstiftaren 

antingen vill lämna området öppnare för de kommersiella parterna eller att denne 

förlitar sig på domstolen för att reglera dessa frågor. I dag har domstolen en 

möjlighet till relativt obegränsad makt med endast en inaktiv lagstiftare som det övre 

kontrollorganet. Det finns vissa rättsäkerhetsbrister med ett sådant upplägg. Det är 

min uppfattning att den enda aktiva kontrollen är den kontroll via tillsättandet av 

positioner i domstolarna. Tillsättandet baseras inte då endast av synen på ett 

rättsområde. Därför ställer det höga krav på domstolens integritet, arbetet som 

genomförs och domstolens kommersiella kompetens.  

Hur domstolen ska förhålla sig till genomförda avtal är en svår fråga. Antingen 

så ska avtal och avtalsparterna vara fria från domstolen, med hänsyn till 

avtalsfriheten.95 Eller så ska domstolen ta hänsyn till att avtal bygger på ett utbyte. 

Därför så ska de avtal som sluts ses utifrån ett perspektiv där parterna ska få 

jämförbara prestationer från varandra.96 För att denna balans ska råda krävs det att 

rättssystemet griper in vid olika tillfällen för att bejaka det jämlika utbytet i 

avtalsrätten. Motsatsvis så skulle mindre aktivitet innebära en större rätt till 

avtalsfriheten för de kommersiella parterna. Rättigheter innebär dock även 

skyldigheter. Utan domstolens hjälp sätts ett krav på kommersiella aktörers 

kommersiella och juridiska kompetens. Alternativet blir att parterna måste skriva 

klart och tydligt, istället för att gömma sig bakom rättsliga skydd. Det kommer kräva 

ett större engagemang och mer resurser för slutandet av ett avtal. Utöver det 

kommer antagligen försäkringar som kan skydda mot orimliga resultat bli vanliga. 

En ökning av avtalsfriheten, i dagens rättssamhälle, skulle sannolikt innebära 

påfrestningar för marknaden och en minskning i omsättningen av avtal.  

 

 

                                              

 

 

 

95 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 175. 
96 A.a. s. 175. 
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7.4. Slutsatser de lege ferenda 

 

Det har inom avtalsrätten, särskilt inom den kommersiella avtalsrätten, funnits 

försök att unifiera avtalsrättsliga regelverk. Det är emellertid så att det är väldigt få 

regelverk som har kunnat tillämpas på en majoritet av världens länder. Den mest 

framgångsrika unifieringen av regler inom den kommersiella avtalsrätten, får nog 

anses vara CISG. Syftet med implementeringen av CISG var att minska 

transaktionskostnader med hjälp av ett rättskydd för kommersiella transaktioner.97 

Dock så har det inget rättsvärde för bedömningen av nationella domstolars makt. 

CISG skulle kunna användas som modell för framtida unifieringar, men i min 

mening är detta avlägset. Detta med anledningen av att en total unifiering av regler 

på avtalsrättens område inte är möjlig i dagens samhälle. Detta baserat på att 

grunderna för avtalsrätten skiljer sig så avsevärt i olika rättssamhällen. Eftersom 

lagarna skiljer sig är det logiskt att anta att tolkningslärorna som avspeglar de 

nationella regelverken kommer skilja sig minst lika mycket. Med hänsyn till detta bör 

de lege ferenda främst vara fokuserat på nationell lagstiftning och sedan på 

jurisdiktionsproblem. 

Utveckling av lag har ofta skett utifrån hur rättssamhället ser ut innan lagen. 

Därför är det viktigt att se till hur parterna avtalar och hur domstolen tidigare dömt 

för att tolka de lagar vi redan har. Tidigare har det existerande handelsbruket och 

partsbruket föranlett lagar såsom KöpL och AvtL.98 Lagstiftning på avtalsrättens 

område har en enligt mig en betydande nackdel, nämligen att lagstiftning, särskilt 

tvingande lagstiftning, gör rättsområdet svårmanövrerat. Avtalsrätten har i Sverige 

ett behov av att vara flexibelt och öppet för att marknaden ska må bra. Lagstiftning 

kan sätta käppar i hjulen för nya avtalsrättsliga konstruktioner. Parterna kan inte ges 

det yttersta ansvaret eftersom de omöjligen kan vara i kontroll över alla aspekter av 

                                              

 

 

 

97 CISG, explanatory note. 
98 Vahlén, L., Avtal och tolkning s. 198. 
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avtalet. Dock så finns det grund för att sätta krav i vissa situationer, likt i tidigare 

presenterade svensk praxis.  

Lagstiftning är svår att ändra och det tar tid. Det är därför bättre att behålla 

avtalsrätten i domstolens makt tills det börjar begränsa de allmänna intressena. De 

lege ferenda kommer domstolens roll att öka och ny lag eller egna nya rekvisit leder 

domstolen till egna prejudicerande resonemang istället för att det fortsätter på 

exempelvis basen av 36 § AvtL. Domstolen behöver dessutom inte lag eller tidigare 

prejudikat för ny prejudikatbildning och har därför möjligheten till väldig makt över 

avtalsrätten. Framtida utveckling bör ligga kring principerna om tolkning och 

utfyllnad. Det jag främst skulle vilja se, i rättsutvecklingen, vore prejudikat som 

bygger på rekvisiten orimliga resultat och en förnuftig persons uppfattning av syftet 

med avtalet. Det vore fördelaktigt med klara riktlinjer för behörighetsproblematiken 

och en kritisk granskning av maktproblematiken för domstolen i civilrätten. Det 

finns en del motståndare, i den rättsvetenskapliga diskussionen, till en sådan 

utvecklig.99 I min mening är det dock behövligt för tydligare riktlinjer just gällande 

när domstolen får ändra avtalet med tolkningsläran och hur tillämpningen bör ske.  

Exempel för hur dessa riktlinjer skulle kunna se ut vore graden av orimlighet, 

som skulle kunna höjas eller sänkas beroende på vilket typ av avtal som slutits 

mellan parterna. Bedömningskriterier som kan förtydligas är det om parternas 

inbördes relation. Det faktum att en part är underlägsen är ett sådant mått som 

domstolen kan förtydliga och ge kraft till. Detta har gjorts i fråga om konsumenter 

som har varit extra skyddsvärda. Trots att det inte är ett lika stort skyddsintresse så 

kan domstolen välja att vara tydlig gällande bedömningsgrunderna så att parterna 

kan arbeta utefter dem. När domstolen finner att ett orimligt resultat uppstått, är det 

enligt min uppfattning möjligt de lege ferenda, att fokusera på en starkare generell 

regel. 

                                              

 

 

 

99 Se Samuelsson, Tolkningslärans gåta s. 45 & 52. 



55 
 

För det fortsatta arbetet med att förändra avtal behövs även tydligare riktlinjer 

för tillämpningen av rättsreglerna som förändrar avtalet. Domstolen borde 

tydliggöra tolkningsläran och rekvisiten som den använder. Prejudikat för hur 

avtalets syfte bedöms och precisera ett rekvisit om en förnuftig persons, som är i ett 

kommersiellt sammanhang, uppfattning av syftet med avtalet, bör utvecklas.   De 

lege ferenda bör vara starkt vinklat mot att väga ändamålen bakom avtalsrätten, 

syftet med det individuella avtalet och omsättningsintresset. Utifrån det bör 

domstolen agera rättvist och förhindra orimliga resultat. Det krävs dock mer, för att 

utvecklas behövs transparens som leder till förutsebarhet för parterna. Då kan 

parterna internt reglera resultatet och minska behovet av domstolens ingrepp.  

Det finns ett behov av transparens i domstolen för att parterna ska kunna 

förutse konsekvenser av sitt handlande.  Kan ett regelverk av rättsliga principer 

utformas för domstolens förändring av avtal, så kan avtalsparterna enklare 

formulera avtalen så att de förhåller sig på ett sådant sätt som de är nöjda med. 

Avtalsskrivningen skulle bli positivt influerad av ett tydligare regelverk att förhålla 

sig till. I framtiden ger tydligare bedömningsgrunder domstolen en säkerhet. Det 

skapar förutsebarhet i avtalsrätten vilket i sin tur främjar avtalsklimatet och den fria 

marknaden. Tydliga regler ligger i de flesta parters intresse, såväl avtalsparterna som 

domstolen och även samhället i stort. Ett avtalsfrämjande klimat med tydliga praxis 

för avtalsrättsliga regler kring för ändringar av avtal innebär enklare handel med 

Sverige.  
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