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Sammanfattning

Avtalet  som instrument  bygger  på  principen om likställighet  mellan parterna.  Detta
innebär att vardera parten måste ta ansvar för det de förbundit sig till i avtalet. Under
senare tid har sociala skyddssynpunkter lett till allt större inskränkingar i avtalsfriheten,
detta genom konsumentskyddslagstifning till förmån för den generellt svagare parten.
Tanken med avtal är att reglera parternas inbördes relationer i en viss situation. Trots
detta händer det att avtal är ofullständiga eller oklara, hur fastställs då vad som skall
gälla  mellan  parterna?  Syftet  med  arbetet  var  att  fastställa  om  särskilda
tolkningsmetoder och/eller regler används vid tolkning av konsumentavtal, samt i vilka
sammanhang i så fall. Rättsläget har undersökts med hjälp av den traditionella juridiska
metoden. Resultatet visar att avtalstolkning är ett område där lagregler i princip saknas,
men tolkningsregler  och principer  finns  att  hämta   i  doktrin  och praxis.  Vad gäller
konsumentförhållanden är det främst oklarhetsregeln som blir aktuell och då i samband
med bruket av standardavtal. Regeln innebär att avtal tolkas till nackdel för den som
utformat  dem,  oftast  näringsidkaren.  De  vanliga  tolkningsmetoderna  har  också
tendenser till konsumentskydd, vilket visar sig i domstolarnas rättstillämpning. 



Abstract

The agreement  as  an instrument  builds on the principle  about  equality  between the
parties, equal bargaining power. That means that each one of the parties have to take
responsibilities for what they have undertaken themselves in the agreement. During late
time social protection views have caused limitations in the liberty of agreements, this
through  consumer  protection  legislation,  in  general  to  benefit  the  weak  party.  The
purpose of the agreement is to regulate the mutual relationship between the parties in a
certain situation. Despite this, agremeents are sometimes incomplete or unclear, in that
case how do you establish what will apply between the parties? The purpose of this
essay  was  to  find  out  if  special  interpretation  methods  and  rules  are  used  at
interpretation of consumer agreements, and if so in which context. The research is based
on the traditional legal method, which means taking the law, the study, practice and
doctrine into consideration. The result shows that agreement interpretation is an area
lacking of  law regulations,  but  interpretation rules  and methods  exist  to  retrieve  in
doctrine and practice. As regards consumer relationship’s the rule of uncertainty is the
most current, it says that agreements are interpreted to disadvantage for the party that
has  formulated  them,  and  that  is  most  often  the  businessman.  The  common
interpretation methods have however also tendencies to consumer protection.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Tanken med avtal är att reglera avtalsparternas inbördes relationer i en viss situation.
Trots  detta  händer  det  att  avtal  är  ofullständiga  eller  oklara  och  därav  inte  ger
omedelbara svar på alla frågor som kan dyka upp. Hur fastställs då vad som skall gälla
mellan parterna? Det saknas i stort sett lagregler som talar om hur parterna skall förfara
i sådana situationer. Eftersom omständigheterna växlar mycket finns inga enhetliga eller
entydiga  lösningar  att  tillgå  och  avgörandena  blir  därför  i  hög  grad  präglade  av
omständigheterna  i  det  specifika  fallet.  Trots  detta  kan  vissa  generaliseringar  göras
främst baserade på rättspraxis, eftersom domstolarna eftersträvar rättssäkerhet och viss
regelmässighet i sin verksamhet. Dessa regler som därav kan fastställas är dock vaga,
vilket  får  till  följd  att  det  snarare  handlar  om  principer  eller  metoder  än  regler
uppbyggda på bestämda rekvisit.1 

Avtalstolkning är den verksamhet genom vilken ett avtals innehåll och rättsverkningar
fastställs.  Tolkning  är  ett  vidsträckt  begrepp  och  brukar  därför  indelas  i  inskränkt
tolkning och utfyllning.  Tolkning blir  aktuellt  när  ett  avtal  finns  och frågan blir  att
fastställa de handlingsregler som framgår av detta. Vid tveksamhet i sådana fall får den
konkreta  situationen  förbises  och  ledning  istället  sökas  i  hur  tvister  av  detta  slag
vanligen avgöres med hjälp av en utfyllande rättsregel.2  All avtalstolkning bör dock
beakta sambandet med andra bestämmelser i avtalet och enskilda bitar bör formas så att
de passar in i helheten och samarbetet mellan parterna.3

Avtal bygger i grunden på principen om likställighet mellan parterna. Detta innebär att
vardera parten måste ta ansvar för det de förbundit sig till i avtalet. Enligt den klassiska
liberala  avtalsrätten  skulle  samhället  ingripa  endast  vid  grova  ogiltighetsfall  för  att
skydda en part. Under det senare århundradet har dock sociala skyddssynpunkter lett till
allt större inskränkningar i avtalsfriheten genom lagstiftning som ofta är tvingande till
förmån för den generellt svagare parten, t.ex. arbetstagare och hyresgäster och under
senare tid har särskilt konsumentskyddssynpunkten lyfts fram. Domstolarna har sedan
länge  eftersträvat  att  skydda  konsumenter,  särskilt  i  samband  med  bruket  av
standardavtal.  Den  dolda  och  ineffektiva  kontrollen  av  eventuellt  missbruk  av
överlägsen ställning har genom lagstiftning kompletterats med en öppen och effektiv
kontroll.4 

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att klargöra om särskilda tolkningsmetoder och regler används
vid tolkning av konsumentavtal samt i vilka sammanhang i så fall. 

1.3 Metod 

Jag har använt mig av den traditionella juridiska metoden, det vill säga beaktande av
rättskällorna förarbeten, lag, praxis samt doktrin. Det insamlade materialet har sedan
bearbetats  och  sammanställts  enligt  en  deskriptiv  metod.  Eftersom  området  saknar
1 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 9 f.
2 A.st.
3 Taxell, Avtalsrätt, s. 84
4 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 13 f.
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uttryckliga lagregler är arbetet i huvudsak baserat på doktrin och praxis, om och där
eventuella  lagrum  finns  redovisas  givetvis.  Vid  litteratursökningen  har  databaserna
Lucia  och  Libris  använts,  med  sökord  som  avtalsrätt,  avtalstolkning,  standardavtal,
tolkningsmetoder, konsumentavtal samt oklarhetsregeln. 

1.4 Avgränsning

Arbetet är avgränsat till att enbart behandla regler och principer i svensk rätt. Arbetet
behandlar inte heller någon särskild avtalsrätt. 
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2. Allmänt om avtalsrätten 

Den grundläggande  principen inom avtalsrätten  är  att  avtal  skall  hållas,  pacta  sunt
servanda, detta innebär att den som avgett ett rättsligt förpliktande löfte till någon annan
är bunden att handla efter detta. Bundenheten är sanktionerad i rättsordningen vilket
innebär  att  den  som  avgett  löftet  är  underkastad  rättsliga  påföljder  om  detta  inte
uppfylls.5 Avtalsrätten  behandlar  inte  bara  avtal,  utan  även  andra  typer  av
rättshandlingar,  det  vill  säga  viljeförklaringar  som  har  till  syfte  att  förändra  eller
upphäva ett rättsförhållande.6 Avtalsrätten kan vidare delas in i tre grupper; regler om
avtalsslut, regler om ogiltighet samt regler om avtalstolkning.7 

Avtal  kan  vara  av  skiftande  slag,  men  gemensamt  för  dem alla  är  att  parterna  vill
åstadkomma en förändring eller säkerställa något bestående.8 Avtalets grundstenar kan
sägas  vara  vem,  vad,  när  och  var.  Det  vanliga  är  att  dessa  grundstenar  regleras  i
parternas avtal och de praktiska problemen uppkommer först när det är oklart vad de har
kommit överens om.9 

Avtalsrätten bygger på principerna om avtalsfrihet och avtalsbundenhet.10 Som viktiga
element i avtalsfriheten framträder rätten att själv välja när, om vad och med vem man
vill  ingå  avtal.  Avtalsfriheten  begränsas  dock  av  de  tvingade  regler  som finns.  De
tvingande reglerna  hindrar  parterna  ifrån  att  ge  avtalet  ett  innehåll  som strider  mot
tvingande rätt, men de dispositiva reglerna lämnar parterna i princip full frihet att avtala
som de önskar.11 

2.1 Avtalstolkning

Det  är  vanligt  förekommande  att  avtal  som träffas  inte  är  heltäckande.  Sådant  som
reglerats i avtalet kan vara otydligt eller motstridigt och då måste avtalet tolkas.12 Ett
ofullständigt avtal  måste fyllas ut och kompletteras för att  ett  fungerande avtal skall
komma till stånd.
 
Ofta råder det oklarhet kring vad ett avtal innebär eller vilka rättsverkningar detta har.
Är  avtalet  ett  köpeavtal  kan  t.ex.  köpare  och  säljare  hävda  olika  saker  angående
leveranstiden. I det första fallet kan det röra sig om bevissvårigheter i fråga om vad som
avtalats,  köparen  hävdar  att  säljaren  muntligen  lovat  en  veckas  leveranstid  medan
säljaren hävdar att han sagt två veckor. I det andra fallet är det klart vad som skriftligen
avtalats, men avtalet är skrivet på ett sådant tvetydigt sätt att det kan läsas som om det
gällde den ena eller andra veckan. Ett klassiskt sådant exempel är begreppet ”skälig
tid”.13 

Ett tredje fall är att avtalet inte ger något svar på tvistefrågan, vilket kan bli aktuellt
exempelvis om köparen vill häva köpet och få pengarna tillbaka. Säljaren kan invända

5 Lehrberg, avtalstolkning, s. 11
6 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 27
7 A.a. s. 29
8 Ramberg & Ramberg, Avtalsrätten en introduktion, s. 15
9 A.a. s. 17
10 A.a. s. 18
11 A.a. s. 20
12 A.a. s. 79
13 Lehrberg, Avtalstolkning, s. 12
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att köparen måste vänta ytterligare en vecka innan han har rätt att häva. I det här fallet
måste det avgöras vad som skall gälla om tvisten förs till domstol.14

Avtalstolkning går sålunda ut på att fastställa vilka rättsverkningar som följer av avtal
och andra rättshandlingar. De frågor som dyker upp är dels vilka rättsföljder som kan
härledas direkt ur avtalet som rättsfaktum, s.k. tolkning, dels vilka rättsföljder i övrigt
som rättsordningen kopplar till avtalet, s.k. utfyllning.15 Den självklara utgångspunkten
för all avtalstolkning är avtalets ordalydelse, denna antas ge uttryck för partsavsikten.16

2.1.1 Anbud – accept modellen

För att överhuvudtaget kunna tolka innehållet i ett avtal måste det först fastställas om ett
avtal kommit till stånd.17 I 1 § första stycket AvtL stadgas att avtal kommer till stånd
genom  utväxlande  av  anbud  och  accept.  Anbudet  och  accepten  ska  vara
överensstämmande och lämnas in i tid. Dessa två begrepp är grundläggande för hela
avtalsslutandet.  För  att  ett  avtal  skall  komma  till  stånd  krävs  att  det  föreligger  två
viljeförklaringar, en i form av ett anbud och en i form av en accept. 18  Även en sen eller
oren accept kan medföra att ett avtal kommer till stånd. Den sena eller orena accepten
ses som ett nytt anbud och rollerna är därmed ombytta.19 När det har konstaterats att
parterna har ett avtal återstår att reda ut vad de har avtalat om, det vill säga vad parterna
är skyldiga att prestera enligt avtalet.20

2.2 Tolkningsregler och rättskällor

I  stort  sett  saknas  allmänt  tillämpliga  regler  för  avtalstolkning.  De  principer  som
tillämpas har formats i doktrinen och i domstolarnas rättstillämpning.21 I AvtL lämnas
ämnet oreglerat men vissa av lagens regler, särskilt 6 § andra stycket och 32 § första
stycket  har  dock  indirekt  fått  stor  betydelse  som  utgångspunkter  vid  tolkningen.  I
förarbetena  återfinns  uttalanden  om  att  viljeförklaringarnas  innehåll  skall  fastställas
genom tolkning, varvid hänsyn även bör tas till övriga omständigheter som kan vara av
betydelse för en korrekt bedömning. Vad beträffar utfyllning av avtal är lagstiftningen
beträffande olika avtalstyper mycket omfattande, exempelvis gällande köp, hyra och
arrende m.m.22

Det  finns  flertalet  rättsfall  som  aktualiserar  avtalsrättsliga  frågor  som  har  med
avtalstolkning att göra. Det finns dock få rättsfall som lämnar generella och preciserade
slutsatser  rörande  tolkningsreglerna  och  om  det  finns  sådana  är  domarna  ofta
svårtolkade  vilket  medför  att  den  juridiska  litteraturen  får  en  större  betydelse.  De
tolkningsregler och principer som utgör grundstenar för domstolarnas avgöranden har
ofta formulerats i doktrinen.23

14Lehrberg, Avtalstolkning, s. 12
15A.a. s.13
16 Ramberg & Ramberg, Avtalsrätten en introduktion, s. 79
17Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 31
18A.a. s. 63
19Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 90
20 Ramberg & Ramberg, Avtalsrätten en introduktion, s. 69
21Lehrberg, Avtalstolkning, s. 27
22A.a. s. 32
23A.a. s. 32
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En utgångspunkt vid tolkning är att parterna har avtalsfrihet inom vissa gränser vilket
parterna brukar uttrycka i en muntlig överenskommelse eller i ett skriftligt kontrakt.24

Språket är trots det ett osäkert verktyg och det är inte ovanligt att parterna skrivit eller
sagt någonting annat än de menat. Om parterna är överens om att tillämpa avtalet som
det  var  tilltänkt  uppstår  inga problem,  men ofta  är  misstaget  till  fördel  för  den ena
parten. Det kan då tänkas att den andre parten vill häva avtalet.25

Tolkningsreglerna är ett nödvändigt komplement till reglerna om att avtal skall hållas
och deras uppgift är att fastställa vilken tolkning som motsvarar det korrekta innehållet i
det avtal som skall hållas. Kort sagt gäller det att avgöra om tvistefrågan är reglerad och
i så fall hur.26

2.3 Tolkning och utfyllning

Avtalstolkning brukar definieras som den verksamhet genom vilket en rättshandlings
innehåll  och  rättsverkningar  fastställs.  Avtalstolkning  består  av  olika  moment  som
skiljer  sig  åt  vad gäller  både utgångsmaterial  och tillvägagångssätt.  Inom ramen för
avtalstolkning  görs  därför  åtskillnad  mellan  tolkning  i  inskränkt  mening  och
utfyllning.27  

Tolkning  i  inskränkt  mening  är  förfarandet  genom vilket  rättshandlingens  betydelse
fastställs. Denna betydelse ligger sedan till grund för beslutet om rättsverkningar. Med
andra ord preciseras vilket innehåll avtalet har som rättsfaktum, ofta beaktas lydelsen
men  även  parternas  uppfattningar  tillvaratas.  Tolkning  handlar  i  första  hand  om
bevisfrågor, vad är sagt eller skrivet? Vilka avsikter och uppfattningar har parterna? Hur
skall  en  vag  eller  tvetydig  avtalstext  tolkas?  Vem  har  rätt  om  parterna  har  olika
uppfattningar? För att svara på dessa frågor finns rättsliga prioriteringsregler som anger
vilken av olika tänkbara tolkningsmöjligheter som bör prioriteras före en annan.28 Det
händer att parterna har uppmärksammat att avtalet kan innehålla motstridande element
och därför har dessa valt att infoga klausuler om prioritetsregler. Sådana regler anger
vilken eller vilka handlingar som ska ha företräde i så fall. Vid fall då detta inte regleras
i  avtalet  finns  rättsliga  prioriteringsregler  som underlättar  valet  mellan motstridande
avtalselement. Utgångspunkten för de rättsliga prioriteringsreglerna är att partsviljan i
största möjliga mån bör vara avgörande. Prioritetsreglerna anger också vissa tumregler
som exempelvis att individuella bestämmelser går före standardvillkor och handskriven
text går före maskinskriven text.29

 
Eftersom avtal är bindande blir konsekvensen att de måste tolkas. De avtalsinnehåll som
ska vara bindande måste fastställas, för att kunna ligga till grund för verkställighet. Det
är  dock  omöjligt  att  förutse  och  reglera  alla  frågor  som kan  komma upp,  eftersom
oförutsedda svårigheter kan uppstå. Om avtalet är giltigt måste domstolen kunna gå in
och bestämma vad som ska gälla på den eller de punkter där avtalet inte ger besked.
Denna verksamhet definieras som utfyllning.30

Utöver  tolkning  erfordras  alltså  utfyllning  för  att  fastställa  rättshandlingens
rättsverkningar. De rättsverkningar som åsyftas är de som inte följer av rättshandlingens
24 Lehrberg, Avtalstolkning, s .27
25 A.a. s. 27
26A.a. s. 25
27A.a. s. 15
28 A.a. s. 16
29 A.a. s. 180 f. 
30A.a. s. 16
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innehåll. Då tillämpas, eller konstrueras, rättsregler som anger vad som skall gälla när
inget är avtalat på en viss punkt. De tvingande rättsreglerna utgör ramarna för vilket
resultat som kan uppnås.31 

Skillnaden  mellan  tolkning  och utfyllning  utgörs  av  det  material  som används  som
rättsfakta  vid  avtalstolkningen.  Genom  tolkning  fastställs  avtalets  betydelse  utifrån
innehållet, genom utfyllning fastställs vad som skall gälla i avtalets obesvarade frågor.32

Utfyllning  omfattar  inte  bara  fastställandet  av  parternas  förpliktelser  utan  även
rättsverkningarna av avtalet, exempelvis vilka sanktioner som blir aktuella om en part
inte  uppfyller  sina  i  avtalet  gjorda  åtaganden  eller  genom  utfyllning  fastställda
förpliktelser.33

Det som utmärker tolkning är att den i första hand tar sikte på att fastställa avtalets
innehåll i det enskilda fallet, tolkningen är också i stor utsträckning ickejuridisk då den
består av språkvetenskap, psykologi, logik etc. Tolkning går ut på att fastställa vilken
betydelse  parternas  ord,  tecken,  uppträdande  eller  uttrycksmedel  i  övrigt  skall
tilläggas.34 Motsatsvis sker utfyllning till störst del med hjälp av allmänna regler eller
överväganden av juridisk karaktär. Exempel på sådana normer är dispositiva lagregler,
naturalia negotii35, seder samt allmänna rättsgrundsatser. I sista hand får domstolen ta
till en slumpmässig lämplighetsbedömning i det enskilda fallet.36

Gränsdragningen mellan tolkning och utfyllning är inte knivskarp. Vid tolkning kan det
ibland vara nödvändigt  att  gå utanför ordalydelsen för  att  fastställa innebörden i  ett
större sammanhang. Då får ledning sökas i omständigheterna vid avtalets tillkomst och i
sista hand i rent rättsliga överväganden. Eventuella kompletteringar av avtalet måste
dock ske i ”avtalets anda”, dvs. i analogi med dettas övriga beståndsdelar.37

Värt att nämna är också att de tvingande rättsreglerna inklusive jämkningsregler, såsom
36  §  AvtL,  utgör  en  yttersta  ram  för  vilka  rättsverkningar  en  viljeförklaring  kan
tilläggas. Om avtalsinnehållet står i strid mot en tvingande regel får avtalet vika mot
denna. Utfyllning kan inte ske i strid med tvingande rätt.38 

31Lehrberg, Avtalstolkning, s. 17
32A.a. s. 17
33A.a. s. 17
34A.a. s. 18
35Regler i ett avtalsförhållande som hör naturligt samman med avtalstypen och därför gäller utan
uttrycklig överenskommelse mellan parterna.
36Lehrberg, Avtalstolkning, s. 18
37A.a. s. 19
38A.a. s. 21 f.
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3. Konsumentavtal

Den teoretiska grunden i avtalsrätten är att alla parter har förmåga att tillgodose sina
intressen. Det finns dock tillfällen där detta inte stämmer och underlägsna parter måste
skyddas. Detta var känt redan på 1900-talets början, men trots detta var det inte förrän
på 1970-talet som konsumentskyddet verkligen utformades i form av AVLK, HemfL
samt  KKöpL.  Det  marknadsrättsliga  konsumentskyddet  har  senare  förstärkts  genom
MFL.39

Enbart civilrättsliga bestämmelser räcker inte till för att tillgodose skyddsbehovet, det
gäller  framförallt  att  försöka  undvika  att  konfliktsituationer  uppstår.  Det  finns
marknadsrättsliga  bestämmelser  som  tryggar  att  svagare  part  får  information  och
hindrar vilseledande eller oskäliga avtalsvillkor. Det är också viktigt för konsumenterna
att inte bara ha rätt utan att också få rätt. För att detta skall bli lättare finns möjligheter
till förenklad rättslig prövning genom t.ex. ARN.40  Domstolarna har också sedan länge
strävat efter att skydda konsumenterna särskilt i samband med bruket av standardavtal.41

3.1 Standardavtal

AvtL bygger på tanken att  parterna skall  utväxla skriftliga meddelanden eller avtala
muntligt eftersom den tillkom under en tid då datatekniken var okänd och möjligheterna
till  kommunikation via telefon var outvecklade. Den tekniska utvecklingen har dock
medfört att vi nu kan meddela oss med varandra på ett annat sätt vilket har påverkat
sättet att avtala och därav också avtalsinnehållet. Det är inte ovanligt att en stor del av
avtalen  är  förutbestämda  genom  upprättade  standardavtal  och  klausuler,  och  ofta
erbjuds inga möjligheter till ändringar eller tillägg, ”take it or leave it”.42 

AvtL är utformad med tanke på enskilda avtal, det vill säga sådana som i sin helhet
utformas individuellt. Detta är dock inte normalförfarandet och istället ingås avtalen i
stor utsträckning helt eller delvis med standardvillkor som bas. Standardavtalen är idag
vanliga  och  många  gånger  dominerade  inom  näringslivet,  både  i  avtal  mellan
näringsidkare men även i konsumentförhållanden.43 De individuella inslagen i avtalen
består ofta bara av vem, vad, när och hur. Förekomsten av standardavtal har således fått
stor betydelse för avtalsrätten och avtalstolkningen.44 I samband med standardavtalets
utbredning har nya problem inom avtalsrätten uppstått,  avtalsrätten har också fått  en
mer gemenskaplig anda. 45

3.1.1 Definition  

Det finns ingen legaldefinition på standardavtal. En språklig definition säger att avtalet
är standardiserat på något sätt, det vill säga samma avtalstext används för flertalet avtal.
Standardisering  kan  vara  aktuellt  i  ett  enskilt  avtalsvillkor  men  också  gällande  ett
komplett avtal.46 Standardavtalet kan växla i omfattning och ambitionsnivå, det normala
är dock att de standardiserade villkoren är samlade i standardformulär. Dessa formulär

39Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 39
40A.a.  s. 39 f.
41Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 13 f.
42Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 137 
43 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 11
44 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 137
45 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 11 f.
46 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 138
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är  ofta  omfattande  och  betecknas  ofta  ”allmänna  leveransbestämmelser”,  ”allmänna
avtalsvillkor”  osv.  Standardformulären  är  vanligen  förtryckta  eller  på  annat  sätt
mångfaldigade,  dessa  kännetecknas  av  att  parterna  bara  behöver  fylla  i  individuellt
överenskomna villkor som t.ex. leveranstid, antal och pris.47 

3.1.2 Syfte och funktion 

Den vanligaste funktionen är att effektivisera avtalets ingående, eftersom möjligheten
att kunna hänvisa till standardiserade texter medför tidsvinster och kostnadsbesparingar.
En  annan  funktion  är  att  åstadkomma  specifika  bestämmelser  på  områden  som  är
oreglerade  i  lag,  exempelvis  AB  04  för  byggnadsentreprenader.  Former  för
konfliktlösning samt tillvägagångssätt  för att  påkalla rättigheter regleras också ofta i
standardavtal.48

Fördelarna  med  standardavtal  är  det  förenklade  förfaringssättet  vid  avtalsslut  i  de
enskilda  fallen,  en  ökad  förutsebarhet  och  möjligheter  att  göra  riskanpassningar.
Nackdelarna visar sig särskilt i den riskförskjutning som ofta blir till förmån för den
starkare parten, särskilt i konsumentförhållanden.49 

3.1.3 Problematik

Den traditionella  synen  i  Sverige  är  att  samma avtalsrättsliga  regler  skall  gälla  för
standardavtal och individuellt förhandlade avtal. Standardavtal stöter dock på problem
som  inte  har  någon  motsvarighet  i  de  individuellt  förhandlade  avtalen.  Ett  sådant
problem är hur standardvillkor införlivas med det enskilda avtalet, ett annat problem är
hur standardavtal skall tolkas. Det finns numer belysande och aktuell praxis från HD
som starkt  betonar  skillnaden  mellan  standardvillkor  och  individuellt  överenskomna
villkor. Ett huvudproblem är hur oskäliga standardvillkor ska motverkas, här ses särskilt
till  konsumentskyddet.  Lagstiftaren  har  fått  i  uppgift  att  förskjuta  balansen  mellan
parterna till konsumentens förmån genom begränsningar av avtalsfriheten.50

Grundproblemet med standardavtal är att avgöra om parterna tagit del av och förstått
den standardiserade delen av avtalet. Har parterna inte gjort detta blir frågan istället i
vilken  omfattning  parterna  skall  bli  bundna  av  detta.  Att  parterna  inte  läser
standardavtalen medför problem, det är då teoretiskt sett svårt att förklara hur de skall
vara  bundna  av  detta  då  någon  gemensam  partsvilja  rent  faktiskt  inte  föreligger.
Skillnaden på olika typer av standardvillkor framgår av 10 § och 11 § AVLK, där är
tanken att  de villkor  som parterna aktivt  beaktat  inte har samma behov av skydd. I
samband  med  detta  är  det  viktigt  att  uppmärksamma  partsställningen,  kraven  är
nämligen olika för näringsidkare och konsumenter. I 2 § AVLK jämställs konsument
med  någon  som  handlar  huvudsakligen  för  ändamål  som  faller  utanför
näringsverksamhet.51

3.1.4 Utveckling 

Standardavtalen är ofta ensidiga, vilket innebär att de är upprättade av den ena parten.
Villkoren  utformas  vanligen  av  säljaren  eller  en  organisation  på  dennes  sida  vilket

47 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 12
48Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 138
49 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 16 f. 
50 A.a. s. 21 Se också kapitel 4.
51Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 139 f.
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medför att villkoren blir säljarvänliga. Vid sidan av detta förekommer dock i växande
utsträckning  gemensamt  upprättade  standardavtal,  så  kallade  ”agreed  documents”.
Sådana är  upprättade  i  samarbete  mellan  berörda  parter  på  båda  sidor,  syftet  är  att
frambringa  villkor  där  parternas  rättigheter  och  skyldigheter  harmoniserar.
Partsbalansen  i  avtalet  blir  i  stor  grad  påverkad  av  parternas  inbördes
styrkeförhållanden.52

Många  företag  har  egna  standardformulär  men  utvecklingen  går  mot  att  företagen
istället försöker nå fram till enhetliga branschvillkor. Det har också blivit vanligt med
samarbeten  mellan  branschorganisationer.  På  konsumentområdet  är  detta  ovanligt
eftersom  det  saknas  en  representativ  konsumentorganisation  på  de  flesta  områden.
Privata  konsumentorganisationer  är  svagt  utvecklade  i  Sverige,  istället  fungerar
konsumentverket/KO  som  representant  för  konsumenterna  i  förhandlingar  med
näringslivets  branschorganisationer  vad  gäller  utformandet  av  standardavtal  för
konsumentförhållanden.53

3.2 Hur blir standardavtalet del av det individuella avtalet? 

Ett kännetecken för standardavtalsrätten är att den starkare avtalsparten ofta vägrar att
frångå standardvillkor till förmån för individuellt avtalade villkor. Motparten ställs då
inför valet av att goda dessa som helhet eller inte alls. En privatperson förhandlar sällan
eller  aldrig  med  en  bank  om  villkoren  för  borgenslån  och  konsumenter  sätter  sig
vanligtvis inte in i vad standardvillkoren innebär.54 

För att standardavtal ska bli bindande i ett avtalsförhållande krävs att de standardiserade
villkoren  införlivas  i  det  enskilda  avtalet.  Det  saknas  generella  regler  för  hur
standardvillkor införlivas i det enskilda avtalet, rättsläget är delvis osäkert och frågan är
omdiskuterad.55

3.2.1 Bifogande av standardvillkor

Standardvillkor som bifogas med avtalet kan bli del av det individuella avtalet. Men
trots att detta rekvisit är uppfyllt kan det under vissa omständigheter ifrågasättas om
standardvillkoren kan räknas som en del av avtalet. Tyngande klausuler, av exempelvis
friskrivningskaraktär skall tydligt kungöras för motparten för att de skall kunna göras
gällande.  Klausuler  av  tyngande karaktär  som genom en undanskymd eller  oväntad
placering  undandrar  uppmärksamheten  ska  diskvalificeras,  detta  är  ett  uttryck  för
utländsk rättspraxis och rimligtvis gäller detta även i Sverige.56 I Sverige finns det också
stöd  för  detta  i  rättsfallet  NJA 1975 s.  545  där  HD uttalar  att  ett  åsidosättande  av
kontraktsbestämmelser som är uttryckta på undanskymda ställen kan förekomma i vissa
fall, särskilt om bestämmelsen är tyngande och part inte fäst uppmärksamhet vid denna. 

3.2.2 Hänvisning utan bifogande

I vissa fall kan det räcka med en hänvisning till standardvillkoren för att de ska bli en
del  av  det  individuella  avtalet.  Det  finns  flertalet  rättsfall57 från  HD gällande  avtal

52 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 13 f.
53 A.a. s. 14
54 A.a. s. 12 f.
55 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 64
56 A.a. s. 65
57 Se NJA 1936 s. 521, 1949 s. 609, 1969 s. 285 och 1980 s. 46
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mellan  köpmän  där  standardvillkor  blivit  inkorporerade  genom  hänvisning.
Bedömningsfrågan blir huruvida hänvisningen varit effektiv eller ej, det kan tillexempel
föreligga  brister  i  hänvisningens  synbarhet.  I  praxis  har  det  lämnats  öppet  för  en
möjlighet  att  göra  åtskillnad  på  standardvillkorens  innehåll.  Hänvisningsmetoden
beträffande skiljeklausuler har underkänts, men klausuler av annat slag kan godtagas.
Det ovanstående kan därför ses som exempel på samma princip som nämndes under
3.2.1, dvs. en särbehandling av tyngande och oväntade klausuler.58

Om motparten är konsument  eller annars inte branschkunnig krävs delgivning av de
bestämmelser  som  är  av  tyngande  karaktär,  även  om  hänvisning  skett  i
köpehandlingen.59 Detta framkom i rättsfallet NJA 1979 s. 401 som handlar om ett köp
av ett  monteringsfärdigt  hus.  Tvistefrågan i  fallet  var huruvida en indexklausul som
köparen inte  fått  ta  del  av  kunde vara  bindande.  HovR ansåg att  en hänvisning till
klausulen räckte eftersom denna var allmänt förekommande vid sådana köp, köparen
skulle därför vara bunden. HD ansåg däremot att stränga krav måste uppställas för att
villkor av sådant slag skall anses vara införlivat med avtalet. En indexklausul måste
betecknas som en tyngande klausul eftersom den kan medföra en betydande prisökning.
I detta fall hade också ett bestämt belopp, utan reservation för eventuella prishöjningar
uppgivits i köpesumman.

3.2.3 Intolkning utan hänvisning

Vad  gäller  frågan  om  och  under  vilka  omständigheter  standardvillkor  kan  bli
avtalsinnehåll utan hänvisning, var läget i svensk rätt länge ovisst. Rättsfall från senare
tid  har  dock  klarlagt  frågan.  I  konsumentförhållanden  kan  sådana  villkor  bli
avtalsinnehåll, men en större försiktighet är självklart påkallad.60  

Ett  sätt  att  inkorporera standardvillkor i avtalet  är  att  säljaren i  efterhand lämnar en
garanti med bestämmelser som i viss mån begränsar köparens befogenheter. Eftersom
garantins  bestämmelser  tillkännagivits  efter  avtalsslutet  har  det  förekommit  stor
tveksamhet kring huruvida det har blivit en del av avtalet, om köparen inte känt till
dessa i förväg kan han inte heller ha godkänt dem.61

Liknande metoder för att införliva standardvillkor i avtalet har i andra fall varit med
acceptabla.  En  kund  kan  bli  bunden  av  ensidigt  upprättade  standardvillkor  utan
hänvisning under vissa förutsättningar. Detta blir  aktuellt om företaget som uppställt
villkoren enligt allmän erfarenhet brukar sluta avtal på standardiserade villkor, företaget
är dominerande inom sin bransch eller kunderna på förhand haft möjlighet att ta del av
villkoren. Detta är vanligt förekommande inom exempelvis försäkringsbranschen och
bankväsendet.62

Rättsfallet  NJA  1978  s.  432  belyser  problematiken.  Frågan  var  om  ett  resebolags
allmänna  chartervillkor  blivit  bindande  för  en  resenär  som  inte  deltagit  i
gruppaktiviteter.  Tiden för  hemresan hade flyttats  tillbaka två timmar  och resenären
missade därför flyget. I resevillkoren stod att resenärer senast dagen före avresa skulle
kontakta  platsledningen  för  eventuella  ändringar.  HD  ansåg  att  researrangören  är
berättigad att anta att resenären tagit del av resevillkoren före avresan, om inte särskild

58 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 66 f.
59A.a. s. 67
60A.a. s. 68 f.
61A.a. s. 68 ff.
62A.a. s. 70
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anledning att anta annat finns. HD utgår från att konsumenter i allmänhet är medvetna
om förekomsten av allmänna resevillkor. Det åvilar därför resenären att själv ta del av
och sätta  sig  in  i  dessa.  Oavsett  om resenären tagit  del  av  dessa  eller  ej,  anses  de
allmänna resevillkoren utgöra del av det träffade avtalet. 

Det finns ett minimivillkor gällande bundenhet av standardvillkor. Motparten skall utan
svårighet haft möjlighet att ta del av standardvillkoren, även om någon driftighet från
dennes sida kan fordras. Vad som i övrigt krävs för att villkoren ska bli bindande beror
på avtalets typ, parternas ställning och den ifrågavarande klausulens innehåll. Oväntade
och tyngande klausuler kräver givetvis ett mer effektivt tillkännagivande än sedvanliga
klausuler.  Utgångspunkten  vid  sådan  bedömning  blir  ofta  dispositiva  rättsregler,
branschbruk och allmänna bruk som anger hur villkor brukar tillföras avtalet kan också
få betydelse. Det är också värt att nämna att även om ett villkor enligt dessa regler blivit
del  av  avtalet,  så  kan  part  ändå  skyddas  med  hjälp  av  reglerna  i  36  §  AvtL  om
korrigerande tolkning och jämkning av oskäliga avtalsvillkor.63 

3.2.4 Båda parter bifogar egna standardavtal

I vissa fall händer det att båda parterna använder standardvillkor och att vardera parten
hänvisar till och bifogar sina utan att det klargörs vilka villkor som skall gälla. Avtalet
kan då gå om intet på grund av denna oöverensstämmelse, men om avtalet trots detta
kommer till stånd, vilka villkor ska då gälla? Parterna kan ha bifogat olika villkor om
förutsättningarna för hävning vid dröjsmål eller fel, friskrivningsklausuler, villkoren han
vara olika beträffande huruvida priset är rörligt eller fast. Det som antas ligga närmast
till  hands  är  att  den  naturapresterande  partens  villkor  skall  gälla,  oftast  säljarens,
speciellt eftersom dessa kan ha haft betydelse för prissättningen. Men även köparens
eller beställarens villkor kan vara betydelsefulla när det gäller företag med omfattande
upphandling. Konsumentsynpunkter aktualiseras dock inte här.64

63 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 72
64 A.a. s. 72 f.
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4. Tolkningsmetoder och regler 

Vid avgörande av avtalsrättsliga tvister har domstolarnas uppgift under senare årtionden
utvidgats till att även omfatta en kontroll över partsbalansen, denna kontroll skall ha en
preventiv verkan mot ett missbruk av avtalsfriheten. Kontrollen har på senare tid blivit
framträdande  framför  allt  genom  tillkomsten  av  konsumentskyddslagstiftningen.
Domstolarnas möjligheter till att utöva sådan kontroll var tidigare begränsad, på grund
av avsaknad av lagstiftning, men på senare tid har metoder utvecklats för att komma till
rätta med missbruk genom standardavtal.65

Domstolarnas  bestämmelser  om vad som är att  räkna som avtalsinnehåll  har  ibland
kallats dold kontroll av avtalsvillkor. En form av sådan kontroll är att ”borttolka” eller
på  något  annat  sätt  komma  runt  oskäliga  avtalsvillkor.  Sett  ur  ett
rättssäkerhetsperspektiv är den öppna kontrollen dock effektivare och därför att föredra.
Tvingande lagstiftning är en metod för att påverka partsbalansen och komma till rätta
med oskäliga avtalsvillkor, i nuvarande skede utgörs denna av den alltmer omfattande
konsumentskyddslagstiftningen.  36  §  AvtL  har  exempelvis  implementerats  för  att
möjliggöra en effektiv och öppen kontroll av avtalsinnehållet, genom åsidosättande eller
jämkning  av  oskäliga  avtal.  Genom  AVLK  infördes  också  en  kontroll  av  särskilt
standardavtal,  med  möjlighet  att  utfärda  förbud  mot  oskäliga  avtalsvillkor,  den  s.k.
förbudsmetoden. AVLK ligger idag till stöd för en grundlig sanering av standardavtal
av olika slag. Syftet är att 36 § AvtL ska kunna användas när avtalsvillkor tillämpas,
trots att dessa förbjudits enl. AVLK.66 

36 § AvtL har lett till ökade möjligheter att jämka eller förbigå oskäliga avtalsvillkor,
särskilt i konsumentrelationer. Detta innebär i praktiken att avtalet tillämpas utan det
föreliggande villkoret, att villkoret inte tillämpas i det aktuella fallet eller att en annan
bestämmelse sätts in istället. Fullständig ogiltighet kan också bli aktuellt, men det är
inte  tanken  att  ogiltighet  skall  vara  det  normala  resultatet.  36  §  AvtL  ger  också
domstolarna möjlighet att ändra andra delar av avtalet, det blir då fråga om något som
liknar  tolkning eller  utfyllning eftersom utgångspunkten blir  parternas  intressen och
omständigheterna kring avtalsslutet.67 Av förarbetena framgår också att domstolarna bör
ha  full  frihet  att  välja  de  lösningar  som  är  de  mest  praktiska  och  bäst  tillgodoser
parternas yrkanden.68 Syftet med 36 § AvtL är att skapa ett komplement till AVLK, så
att förbjudna villkor enligt den lagen kan angripas på civilrättslig väg. Det måste dock
föreligga skillnad mellan  MD:s prövning enligt  AVLK och den bedömning  som de
allmänna domstolarna gör vid tillämpning av generalklausulen.69

Den objektiva tolkningen, bokstavstolkningen, var länge dominerande i svensk rätt. En
frigörelse från denna kom under 1800-talet då viljeprincipen fick sitt genombrott och
den subjektiva tolkningsprincipen gjorde sitt intåg. Den subjektiva tolkningsprincipen
har  utgångspunkt  i  vad  avtalets  parter  avsett.70 Som  en  reaktion  mot  detta  kom
tillitsprincipen,  som innebar  att  läran  om förklaringsmisstag hade  stor  betydelse  för
tolkningsverksamheten,  den  avgörande  vikten  skulle  läggas  på  mottagarens  tillit.
Mottagarens tolkningsversion skulle ges företräde endast om tilliten var befogad, inte
bara  individuellt  betingad,  tillitsprincipen  gav  därför  uttryck  för  en  objektiv

65Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 92
66A.a. s. 92 f.
67A.a. s. 94
68 Prop. 1975/76:81 s. 109
69 A.prop. s. 107
70 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 32 f.
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tolkningsmetod.71 Den  svenska  avtalsrätten  bygger  på  en  grundinställning  om  att
avtalstolkningen skall  vara objektiv och detta är också en gemensam utgångspunkt i
doktrinen.72

4.1 Val av tolkningsmetod

Det är inte alltid lätt att veta vilka olika tolkningsmetoder som finns att tillgå, och valet
mellan dessa är inte alltid helt lätt. Det finns dock ett rättsfall från HD som illustrerar
hur detta kan gå till. NJA 1990 s. 24 handlar om ett entreprenadavtal, där beställaren har
gjort tilläggsbeställningar. I samband med detta har han också fått in ett avtalsvillkor att
betalning inte behöver ske innan samtliga arbeten slutförts. Tvisten i fallet är sålunda
när  betalning  skall  ske,  entreprenören  hävdar  att  det  ska  ske  vid  slutbesiktningen,
köparen anser att betalningstidpunkten skall förläggas till ett senare tillfälle när även
återstående  arbeten  utförts.  Kortfattat  har  domstolen  att  utreda  begreppet  samtliga
arbeten och vad detta avser.

I fallet saknas underlag för en partsorienterad tolkning, en sådan tolkning kan således
inte  bli  avgörande  och  den  naturliga  utgångspunkten  för  tolkningen  blir  därför  att
fastställa  vilken  innebörd  begreppet  ”samtliga  arbeten”  kan  anses  ha  i  allmänt
språkbruk. Därefter måste undersökas om avtalets innehåll i övrigt eller branschpraxis
ger anledning att tolka begreppet på ett annat sätt. Begreppet ”samtliga arbeten” har i
allmänt  språkbruk  en  bestämd  innebörd,  det  måste  anses  hänföra  sig  till  hela  den
arbetsprestation  som  entreprenören  åtagit  sig  att  utföra.  Detta  medför  att
slutbesiktningen enligt allmänt språkbruk inte kan vara avgörande om det konstateras att
entreprenören måste utföra fler icke bagatellartade arbetsuppgifter.  

Av  ett  antal  bestämmelser  i  AB  72  framgår  att  en  slutbesiktning  i
entreprenadförhållanden  förbinds  med  särskilda  rättsverkningar.  Entreprenaden  skall
anses avlämnad till beställaren vid tidpunkten för godkännandet, detta medför också en
skyldighet  för  beställaren  att  betala  den  obetalda  delen  av  kontraktssumman.
Slutbesiktningen  har  också  en  betydelse  för  bestämmandet  av  den  tidpunkt  då
entreprenörens skyldighet att redovisa mervärdesskatt inträder. Frågan är därför om den
allmänna  betydelsen  av  slutbesiktning  skall  vara  avgörande  för  tolkningen  av
entreprenadavtalens hänvisning till att samtliga arbeten utförts. 

Vid en sådan bedömning måste till  en början beaktas i  vilken utsträckning parterna
avsåg att anknyta till eller avvika från de normala entreprenadvillkoren. I fallet var det
tydligt att de klausuler som var föremål för tvisten var sådana där parterna avsett att
avvika  från  standardregleringen.  Bestämmelserna  i  AB  72  kunde  således  inte
tillerkännas  någon  större  betydelse  för  tolkningen  av  just  dessa  avtalsvillkor.  Den
bransch- och norminriktade metoden avvisas således på grund av att den omtvistade
bestämmelsen inte byggde på någon standardreglering. 

Ett avtal bör ses som en sammanhängande helhet vilket medför att ledning för tolkning
av en specifik klausul kan hämtas från andra klausuler i avtalet. I det aktuella fallet har
administrativa  föreskrifter  fastställt  att  slutbetalning  skall  ske  sedan  entreprenaden
godkänts.  Om  parterna  avsett  att  stamma  tidpunkt  skulle  vara  avgörande  för  de
ifrågavarande räntebetalningarna hade en liknande formulering säkerligen använts, att
så  inte  är  fallet  utgör  således  stöd  för  att  en  annan  tidpunkt  åsyftats.  Den
systeminriktade  metoden  ansågs  därför  inte  heller  vara  tillämplig  eftersom

71 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 33 f.
72 A.st.
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bestämmelsen  om  betalningstidpunkten  inte  överensstämde  med  avtalets  övriga
systematik, det vill säga uppbyggnaden av AB 72.

En viss osäkerhet följer av den formulering som använts i fråga om räntan på krediten
för mervärdesskatten. I fallet anges att ränta skall utgå från den dag då entreprenören
senast  ska  betala  skatten  med  hänsyn  till  den  tidpunkt  då  samtliga  arbeten  utförts.
Tillägget är så oklart att det ligger närmast till hands att uppfatta det så att om arbetena
inte  är  slutförda  vid  den  tidpunkt  då  entreprenören  är  skyldig  att  betala  skatten  så
behöver inte beställaren heller betala ränta.

En tolkning av avtalsklausulerna i överensstämmelse med allmänt språkbruk kan inte
anses leda till orimliga resultat. De ifrågavarande klausulerna kan till en viss grad anses
oförmånliga för entreprenören, men entreprenören hade möjlighet att skyndsamt utföra
samtliga arbeten. Beställaren av entreprenaden ville kanske ha dessa klausuler för att
försäkra  sig  om att  entreprenören  snabbt  skulle  rätta  till  eventuella  fel  och  brister.
Eftersom entreprenören i det här fallet var ett av Sveriges största företag ansågs inte
heller den skälighetsinriktade metoden tillämplig. Entreprenören hade också kunnat få
betalt  tidigare  om  återstående  arbeten  utförts  snabbare.  Det  enda  som  återstod  var
således att tillämpa den språkinriktade metoden. Nedan redogörs närmare för de olika
tolkningsmetoderna.

4.1.1 Partsorienterad metod

Större delen av de kontraktsrättsliga bestämmelserna är dispositiva, syftet med detta är
att  lämna regleringen av individuella  kontraktsförhållanden åt  parterna  själva.  Detta
gäller främst  det  medvetet åsyftade och genomtänkta avtalsinnehållet.  Det är  den så
kallade partsavsikten som bör realiseras, även om dessa avsikter står i strid med vad
som kommit uttryck i parternas viljeförklaringar.73 

Den gemensamma partsavsikten är ofta svår att bevisa och principen upprätthålls därför
med hjälp av dolusregeln, se kap 4.1.6. Tolkning enligt den gemensamma partsavsikten
eller  dolusregeln  brukar  benämnas  partsorienterad  tolkning  eftersom den  utgår  från
parternas syften och uppfattningar.74 När den partsorienterade metoden är tillämplig går
den före alla andra tolkningsregler, detta är doktrinen enlig om.75

4.1.2 Språkinriktad metod

När en partsorienterad tolkning inte kan bli avgörande för avtalsinnehållet blir istället
den uttryckta förklaringen central.76 Den givna utgångspunkten vid all avtalstolkning är
avtalets  ordalydelse.  Ordalydelsen antas  ge uttryck för  parternas gemensamma vilja.
Undantagsvis kan avtalet tolkas med hjälp av så kallad korrigering, detta innebär att
avtalet  tolkas  i  strid  mot  en  entydig  ordalydelse,  detta  blir  endast  aktuellt  vid
omständigheter där den gemensamma partsavsikten kan ifrågasättas.77 Detta framgår i
rättsfallet NJA 1984 s. 288 där den muntliga informationen angående en klausul ansågs
ha större betydelse än den språkliga lydelsen. Utgångspunkten vid bedömningen var vad
konsumenten rimligen kunnat förutse om klausulens ekonomiska konsekvenser. 

73 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s.216 
74 A.a. s. 216 f.
75 Fohlin Avtalstolkning, s. 36
76Lehrberg, Avtalstolkning, s. 81
77 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 148 f.
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Språket förmår inte alltid förmedla tanken, ord som används kan vara flertydiga eller
obestämda vilket får till följd att betydelsen blir svår att utröna. Sammanställningen av
orden kan också orsaka oklarheter. En språkinriktad metod ger därför inga säkra resultat
och denna bör därför överges eller kombineras med andra metoder.78 Rättsfallet NJA
1988 s. 488 illustrerar svårigheterna med den språkinriktade metoden. I fallet är frågan
hur begreppet ”lämnat kvar” skall tolkas. Underinstanserna och HD har olika åsikter om
huruvida uttrycket är klart eller ej. HD fann till  slut att uttrycket ”lämnat kvar” inte
skulle avse kortare stunder, i rättsfallet var det fråga om 15-20 min. 

Den språkinriktade metoden möter speciellt på svårigheter om parterna medvetet använt
oklara uttryck. Trots att språket är tydligt och bestämt är det inte säkert att det skall
läggas till grund för avtalstolkningen. Detta beror på att parterna kan ha avsett något
annat. Det räcker med att den ena parten inte avsett det som uttalats, då måste någon
annan tolkningsmetod tillämpas.79

4.1.3 Norminriktad metod

Syftet med den dispositiva rätten är att reglera avtalets ”luckor”, det vill säga fylla ut de
delar  där  avtalet  saknar uttryckliga bestämmelser,  på detta sätt  underlättas  parternas
arbete för att få till stånd ett fullständigt avtal. De normer som uttrycks i den dispositiva
rätten har därför stor betydelse för att fastställa innehållet av de oreglerade delarna av ett
avtal. Att ett avtal är ofullständigt behöver dock inte innebära att dispositiv rätt skall
fylla luckan, här blir det istället en bedömningsfråga huruvida dispositiv rätt eller den
gemensamma partsavsikten skall tillmätas störst betydelse.80

Det presumeras att otydliga avtal bör tolkas så att den förpliktade medförs det minst
betungande resultatet, det är då fråga om tolkning enligt den s.k. minimumregeln. För
att  kunna avgöra  vad som är  minst  betungande krävs  en  hänvisningspunkt  och den
naturliga är  att  den dispositiva rätten utgör en sådan punkt.  Minimumregeln innebär
därför att avtalsinnehåll skall uttryckas tydligt, annars finns en risk att avtalstolkningen
lägger dispositiv rätt till grund för tolkningen. Motpartens förpliktelse tolkat enligt den
dispositiva rätten kan då bli mindre än den hade varit enligt ett tydligt avtal. Slutsatsen
blir alltså att den som påstår att någon annan har en förpliktelse också har bevisbördan
för detta påstående.81

Även normer som inte är uttryckligen reglerade i lag kan ha betydelse, sådana normer
kan ha etablerats genom handelsbruk eller i  branschpraxis.  Dessa normer kan också
fungera som utfyllning av avtalet och påverka tolkningen, om förhållandet regleras i fast
etablerade normer är det naturligt att dessa tillåts påverka avtalstolkningen. Det finns
också uttryck som är omöjliga att förstå utan en undersökning av språkbruket inom den
aktuella  branschen,  exempelvis  ”fetthalten  i  torrmjölk”  och  ”avtalsenlig  lön”.82

Språkbruket inom branschen räcker dock inte alltid till som vägledning, vilket framkom
i  NJA  1990  s.  24.  I  fallet  saknade  ett  uttryck  någon  bestämd  betydelse  och
branschpraxis kunde därför inte tillmätas någon betydelse. 

Den  norminriktade  metoden  kan  tillgripas  när  ett  avtal  innehåller  motstridiga
bestämmelser, detta händer inte sällan när standardavtal kompletteras med tillägg eller

78 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 148 ff.
79 A.a. s. 152 f. 
80 A.a. s. 153
81 A.a. s. 154 
82 A.a. s. 154 f. 
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ändringar. Det kan också bli aktuellt vid friskrivningar. Enligt rättspraxis gäller numera
att den som påstår att exempelvis ett visst pris har avtalats också skall bevisa detta.83 

4.1.4 Ändamålsinriktad metod

Vid fastställande  av  avtalsinnehåll  kan  det  vara  viktigt  att  klargöra  vilken funktion
avtalet var avsett att fylla, dvs. avtalets ändamål. När ändamålet är fastställt fås en bättre
förståelse  för  mångtydiga  uttryck  eller  avtalets  ”luckor”.  Sett  ur  ett  processrättsligt
perspektiv är det viktigt för parterna att  förklara vilket avtalets ändamål är eftersom
domstolen saknar möjlighet att lägga sådant till grund för avtalstolkningen, enl. RB 17
kap 3 § 2 stycket.84 

Numer är det vanligt att avtal inleds med så kallade ingresser, där bakgrunden till och
syftet med avtalet brukar framgå. Ingressen uppfattas ofta som meningslös men denna
skall inte underskattas eftersom den kan påverka avtalstolkningen i stor utsträckning.
Om båda parternas ändamål med avtalet framgår av ingressen bör avtalet tolkas mot
bakgrund av dessa syften. Det kan vara av rättslig betydelse att  ange i  vilken miljö
avtalet slutits. Tolkningen kan bli olika beroende på om avtalet slutits i öppenhet och i
samverkan,  eller  om  avtalet  slutits  på  fientlig  väg  genom  ett  förlikningsavtal
exempelvis. Av ingressen framgår också parternas syften vid avtalsslutet, om syftena
inte längre är de samma kan tolkningen sålunda påverkas.85

Den vanliga utgångspunkten är att parterna har menat det som sagt eller skrivits. Det
uttryckta  skall  också  ha  någon betydelse  enligt  betydelseregeln.  Det  finns  också  en
tolkningsregel som föreskriver att situationer av samma slag skall behandlas på samma
rättsliga  sätt.  Detta  innebär  att  en  generell  formulering  tolkas  framför  en  konkret
formulering.86

4.1.5 Systeminriktad metod 

I vissa fall består avtalens uppbyggnad av en systematik där avtalsbestämmelserna ingår
i  ett  konsekvent  och logiskt  system.  Vid tolkningen av enskilda  bestämmelser  i  ett
sådant  avtal  är  det  naturligt  att  försöka  hitta  en  lösning  som överensstämmer  med
avtalets övriga bestämmelser, så att den systematiska uppbyggnaden inte förstörs. Det
finns  också  tolkningsregler  som anger  att  skrivet  går  före  tryckt,  det  som kommer
senare tar över det tidigare och det som är preciserat gäller framför det som är allmänt.87

Vid en systeminriktad metod kan tolkningen underlättas genom att avtalskontexten och
det  bakomliggande  syftet  beaktas.88 Vid  hänsynstagande  till  avtalets  övriga
sammanhang bör uppmärksammas att endast sådana omständigheter som varit synbara
för motparten kan beaktas vid tolkningen. Dessa omständigheter skall ha varit synbara
före eller  vid avtalsslutet,  endast  undantagsvis kan omständigheter  som parterna fått
vetskap om senare beaktas.89

83 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 155
84 A.a. s. 157 f. 
85 A.a. s. 158
86 A.a. s. 158
87 A.a. s. 160 f.
88 A.a. s. 160 f.
89 Lehrberg, Avtalstolkning, s. 99 f. 
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4.1.6 Ondtros- och Dolusprincipen

Det är vanligt att problem i samband med fastställandet av ett avtals innehåll hänger
samman med missförstånd mellan parterna. På grund av detta är det viktigt att försöka
hindra att sådana missförstånd uppkommer. Principen om ond tro eller dolus innebär att
den som känt till att motparten hade en annan uppfattning angående avtalet blir bunden
av motpartens uppfattning, den ondtroende parten får bära risken för missförståndet.
Regeln fungerar som drivkraft till att eliminera riskerna för missförstånd i samband med
avtalsslutet.90 Ondtrosregeln är indirekt lagfäst i AvtL 6 § 2 stycket (passivitetsregeln),
32 § 1 stycket (regeln om förklaringsmisstag) och i 33 § (om tro och heder).

Den onda tro som åsyftas i regeln är den som rör medvetandet om en annan persons
insikter. Den ena parten måste alltså först ha en uppfattning och den andre parten skall
sedan ha en insikt om den uppfattningen. Praxis visar olika krav på fastställandet av en
parts avsikt eller insikt. Ibland krävs att han haft insikt, ibland räcker det att han måste
ha insett.  Att han bort inse kan också i vissa fall vara tillräckligt, haft anledning att
räkna med är en annan variant. Desto lägre kraven på måttet av insikt blir, desto längre
blir också avståndet till grundtanken med regeln om ond tro. Syftet med regeln är att
förhindra  att  motparten  blir  medvetet  lurad  genom  att  avvärja  missförstånd.  Att
eventuellt ha insett något är inte ett högt mått av illojalitet, vilket torde medföra en stor
försiktighet i tillämpningen av regeln. Förutsättningarna och beviskraven för ond tro bör
därför inte sänkas alltför mycket.91 

När den ena parten har en mycket starkare ställning kan det vara frestande att tillämpa
ondtrosregeln även om motparten bara borde ha insett risken för missförstånd. I NJA
1986 s. 596 ansågs det åvila försäljaren att klargöra avtalets betydelse för konsumenten.
Om den ena parten intar  en överlägsen ställning i avtalsförhållandet kan det  således
finnas skäl att utsträcka ondtrosregeln.92 

4.1.7 Skälighetsinriktad metod

Enligt  36 § AvtL kan oskäliga avtalsvillkor  jämkas,  detta  har  en generell  effekt  på
avtalstolkningen. Eftersom det numer finns uttryckligt lagstöd för jämkning av oskäliga
avtalsvillkor är det inte längre nödvändigt med en dold kontroll. Trots detta kommer
domstolarna säkert  även i  framtiden att  ge  företräde åt  den metoden där  ett  skäligt
avtalsinnehåll fastställs. Metoden att först fastställa ett oskäligt avtalsinnehåll och sedan
jämka detta med hjälp av 36 § AvtL får således stå åt sidan. 

4.1.8 Oklarhetsregeln 

Oklarhetsregeln  tillämpas  med  försiktighet  och  torde  ha  störst  berättigande  vid
standardavtal, som tillhandahålls av den ena parten utan samförstånd med den andra.
Dessa situationer föranleder ett starkt rättspolitiskt intresse av att ensidigt utformade
villkor inte får ge förmåner till den överlägsne parten.93 Oklarhetsregeln kom till uttryck
redan i  den gamla romerska rätten. Den förhärskande betydelsen av regeln är att  ett
avtal, eller viljeförklaring, i tveksamma fall skall tolkas till nackdel för den utformat
texten eller på annat sätt införlivat den i avtalsförhållandet. Regeln går ut på att avtalet

90 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 161
91 A.a. s. 162
92 A.a. s. 163
93 Lehrberg, Avtalstolkning, s. 153
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tolkas till  nackdel för den part  som bär ansvaret för att  avtalet blivit  otydligt på en
speciell punkt.94  

Oklarhetsregeln hör till de klassiska mer omskrivna tolkningsreglerna. Om ett uttryck i
ett avtal ger utrymme för olika tolkningar eller om bestämmelsen annars är vag ökar
domstolarnas frihet vid avtalstolkningen. Detta kom till uttryck i NJA 1979 s. 483 där
HD uttalar att avtalstexten inte var tillräckligt klar för att kunna tillmätas någon större
betydelse. Det  största  skälet  idag  till  att  beakta  oklarheter  är
konsumentskyddssynpunkten,  det  som  är  självklart  för  fackfolk  kan  förorsaka
missförstånd hos vanligt folk, dvs. konsumenter. Oklarhetsregeln i försäkringsrätten har
tidigt aktualiserats i doktrin och praxis.95

Den verkliga innebörden av oklarhetsregeln är  att  oklarheter kring avtalets innebörd
tolkas  till  nackdel  för  den  som  formulerat  och  tillhandahållit  den  specifika
bestämmelsen.  Regeln  drabbar  alltså  den  som  haft  störst  möjlighet  att  avvärja
oklarheten.  Det  huvudsakliga  användningsområdet  för  oklarhetsregeln  är  vid
standardiserade avtalsvillkor på tryckta formulär som tillhandahålls av den ena parten.
Oklarheten  behöver  inte  vara  av  språklig  karaktär,  den  kan  också  vara
redigeringsmässig.  Avtalstexten  kan  vara  redigerad  på  ett  sätt  som  leder  en
ouppmärksam läsare  på  villovägar,  eller  så  kan  viktiga  bestämmelser  undantas  från
uppmärksamheten på andra sätt.96 

Det  finns  två  varianter  av  oklarhetsregeln.  Regeln  om tolkning  contra  stipulatorem
fordrar inte att oklarheten beror på att bestämmelsen är bristfälligt utformad. Den kan
sålunda tillämpas även när det inte säkerligen kan sägas att bristen borde ha undanröjts
vid avtalsslutet. Även en felfritt utformad bestämmelse kan orsaka tolkningsproblem i
en situation som parterna inte rimligen kunnat räkna med vid avtalsslutet. Oklarheten
behöver inte heller  klassificera sig till  någon speciell  avtalsbestämmelse.  Den andra
regeln,  tolkning till  nackdel  för  den som haft  bäst  möjlighet  att  avvärja  oklarheten,
lägger inte vikten vid vem som utformat bestämmelsen, det viktiga är istället vem som
haft  störst  möjlighet  att  förutse den situation där oklarhet  uppkommit.  En kortfattad
sammanfattning av dessa två varianter är att oklarhetsregeln innebär att tolkningen skall
ske till nackdel för den som bär skulden till oklarheten eller haft störst möjlighet att
undanröja eller förhindra denna.97

Om det inte föreligger någon brist i avtalsklausulen, eller kan antas att någondera parten
haft  större  möjlighet  att  avvärja  bristen,  tolkas  klausulen  till  nackdel  för  den  som
utformat eller erbjudit den. I det sistnämnda fallet tillämpas regeln med försiktighet och
bör sannolikt ha störst rättfärdigande vid standardavtal.98

Vad gäller  konsumentförhållanden har oklarhetsregeln lagfästs i  10 § AVLK, regeln
gäller  avtalsvillkor  som  inte  varit  föremål  för  individuell  förhandling.  Paragrafens
innebörd är att oklara avtalsvillkor skall tolkas till fördel för konsumenten.99 Lagen är
grundad  på  EG-direktiv  och  innehåller  både  marknadsrättsliga  som  civilrättsliga
bestämmelser. I 11 § AVLK stadgas innebörden av oklara avtalsvillkor. Det framgår av
paragrafen att regeln skall tolkas till konsumentens förmån. En otydlig premiss är dock
att avtalet inte varit föremål för individuell förhandling, eventuell förekomst av sådan
94 Lehrberg, Avtalstolkning, s. 151 f. 
95 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 95
96 A.a. s. 96
97 Lehrberg, Avtalstolkning, s. 152
98 A.a. s. 152 f. 
99 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 96
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förhandling bevisas enl. 12 § av näringsidkaren.100 HD:s tillämpning av oklarhetsregeln
har  på  senare  tid  blivit  allt  mer  omfattande  vilket  torde  bero  på
konsumentskyddssynpunkten.101

Av  praxis  framgår  att  särskilt  höga  krav  på  tydlighet  ställs  i  vissa  utmärkande
situationer.  Detta  gäller  särskilt  vid  tyngande  eller  överraskande  avtalsklausuler,
exempel på sådana är friskrivningsklausuler. I praxis tolkas dessa restriktivt och mot
bakgrund av dispositiv rätt.102 I konsumentrelationer torde allmänt sett högre krav ställas
på att näringsidkaren klargör avtalsvillkoren, speciellt när avtalet är av stor ekonomisk
betydelse för konsumenten.103 

I rättsfallet NJA 1988 s 408 krävde en försäkringstagare ersättning för musikutrustning
som stulits från hans bil när han under 15-20 min lämnat den för att hjälpa en kamrat att
bära in sin musikutrustning från bilen till bostaden. Enligt försäkringsvillkoren utgick ej
ersättning om försäkringstagaren lämnat kvar egendomen i bilen. HD ansåg att uttrycket
inte  var  entydigt,  en  möjlig  tolkning  kunde  vara  att  det  inte  omfattade  att
försäkringstagaren förlorat den omedelbara uppsikten över bilen och egendomen när
han lämnat  bilen för  ett  ändamål  som hade ett  naturligt  samband med färden.  Med
hänsyn till att det var fråga om en konsument ansåg HD därför att det måste ha ålegat
försäkringsbolaget  att  uttryckligen  ange  en  sådan  begränsning  i  villkoren.
Försäkringstagaren hade därför rätt till ersättning. 

Oklarhetsregeln  utformas  ofta  som  en  culparegel,  exempelvis  i  försäkringsrättsliga
sammanhang. Det  rättspolitiska  motivet  är  att  skydda  konsumenterna  och  att  ge
näringsidkarna  större  drivkraft  till  att  utforma  tydliga  avtalstexter.104 Syftet  är  med
oklarhetsregeln är därav främst preventiva ändamålsskäl. När en part som på något sätt
bär  skuld  till  en  oklarhet  får  stå  tillbaka  för  motparten  uppstår  en  drivkraft  till  att
försöka undanröja tveksamheter vid avtalsslut.105 

4.1.8.1 Avtalsvillkorslagen

AVLK  infördes  för  att  komma  till  rätta  med  oskäliga  avtalsvillkor  i
konsumentförhållanden.  Lagen  är  tillämplig  vid  utbud  av  varor,  tjänster  och  andra
nyttigheter  till  konsumenter  för  i  huvudsak  enskilt  bruk,  eller  ändamål  som  faller
utanför näringsverksamhet.106 

AVLK säger inte vilka omständigheter som skall beaktas vid oskälighetsbedömning. En
förutsättning för tillämpning av AVLK är att det rör sig om tillämpning av avtalsvillkor
som  inte  varit  föremål  för  individuell  förhandling.  Avtalsvillkor  som  strider  mot
tvingande  rätt  betraktas  generellt  som oskäliga  eftersom de  vilseleder  konsumenten
beträffande  hans  rättsliga  situation.  Ofta  känner  inte  konsumenter  till
konsumentskyddsbestämmelser  som  gör  de  aktuella  avtalsvillkoren  civilrättsligt
ogiltiga.  Vad  gäller  avtalsvillkor  som avviker  från  dispositiv  rätt  är  det  svårare  att
avgöra vilken ställning som skall tas.107 I förarbetena till AVLK sades att avvikelser från
dispositiv rätt som ger näringsidkaren en förmån eller berövar konsumenten en rättighet

100 Lehrberg, Avtalstolkning, s. 153 
101 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 96
102 Lehrberg, Avtalstolkning, s. 163
103 A.a. s. 165
104 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 98
105 Lehrberg, Avtalstolkning, s. 167
106 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 301
107 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 182
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leder till en orimlig balans mellan parterna.108 Vid bedömning skall dock även andra
faktorer, såsom t.ex. pris och övriga avtalsvillkor beaktas.109 

En annan grupp avtalsvillkor som kan bedömas som oskäliga är sådana som fått  en
vilseledande  eller  oklar  utformning.  Trots  att  konsumenter  ofta  inte  studerar
standardavtalens  villkor  skall  det  i  alla  fall  finnas  en  möjlighet  att  få  en  riktig
uppfattning om detta. Motsägelsefulla och ofullständiga villkor kan därför bedömas som
oskäliga, speciellt om de rör viktigare delar av avtalet. För att lösa det här problemet
finns tvingande lagregler i KKöpL. Exempel på sådana situationer finns särskilt inom
försäkringsbranschen.110

4.1.9 Tolkning av standardavtal

Den grundläggande principen om att avtalstolkningen skall utgå från partsavsikten är
inte till  någon stor hjälp vid tolkning av standardavtal.  Standardvillkoren ägnas inte
någon större uppmärksamhet vid avtalsslutet och är i de flesta fall inte ens på tal mellan
parterna vilket medför att det inte finns något underlag för att fastställa en gemensam
partsavsikt, särskilt vid ensidigt upprättade standardvillkor. Tolkning av standardavtal
föranleder därför att andra tolkningsmetoder tillgrips.111  

Om standardvillkoren mot förmodan varit  föremål för individuella förhandlingar blir
läget  annorlunda.  Utgångspunkten  blir  då  den  gemensamma  partsavsikten  och
domstolarna utgår ifrån att de villkor som blivit framförhandlade också återger parternas
avsikter. Det är en allmänt hävdad tolkningsprincip att individuellt avtalade villkor ges
företräde  framför  allmänna  villkor.  Med  detta  menas  att  villkor  som  ifyllts  eller
tillskrivits avtalet ges företräde framför bestämmelser i formuläret vid tveksamma fall.
Rent praktiskt innebär detta att skrivet går före tryckt, handskriva ändringar eller tillägg
går före maskinskriven text. Om parternas individuella avtal och standardformuläret inte
stämmer överens går det individuella avtalet före.112

Det  vanliga  är  också  att  allmänna  avtalsvillkor  får  ge  vika  för  särskilda  muntliga
förpliktelser  eller  åtaganden,  muntligt  går  således  före  tryckt.  Här  finns  flertalet
avgörande av HD beträffande fastighetsköp, där konkreta utfästelser om fastighetens
skick  tar  över  generellt  hållna  friskrivningar  i  standardiserade  köpekontrakt.  Det  är
också  naturligt  att  preciserade  avtalsvillkor  ges  företräde  framför  allmänt  hållna
avtalsvillkor,  detta  gäller  också  i  fall  där  två  klausuler  i  samma  formulär  inte
överensstämmer,  då  ges  företräde  för  den  klausulen  som  ställer  upp  närmare
bestämmelser. Vid tolkning av standardklausuler saknas det ofta tolkningsdata av värde,
vilket medför att en objektiv tolkning av klausulens lydelse blir aktuell. Om en sådan
tolkning inte  ger  något  resultat  använder sig  domstolarna av en friare  tolkning mot
bakgrund av dispositiv rätt.113

Eventuella förarbeten till standardavtal har endast marginell betydelse för tolkningen.
Ett undantag från detta är gemensamt upprättade standardavtal av kvalificerad natur,
exempelvis AB 92. Anledningen till att förarbeten inte beaktas är att de är upprättade av
den ena parten och har på så vis ett eget partsintresse, de är oftast inte heller tillräckligt
genomarbetade.  Den part  som upprättat  standardavtalet  kan inte räkna med att  hans
108 Prop. 1994/95:17 s 65
109 Prop. 1971:15 s. 70 f.
110 Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 68 ff.
111 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 47
112 A.a. s. 47 f. 
113 A.a. s. 48 f.
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syften  tillmäts  någon  betydelse  vid  tolkningen.  Det  faktum  att  författaren  av  ett
standardavtal haft för avsikt att friskriva sig kan inte läggas som grund för tolkning av
en  oklar  klausul.  Istället  skall  tolkningsprinciper  som är  till  nackdel  för  författaren
tillämpas, exempelvis oklarhetsregeln som nämnts ovan.114

En huvudprincip i svensk rättspraxis är att friskrivningsklausuler och andra tyngande
klausuler  i  ensidigt  upprättade  avtal  skall  tolkas  restriktivt  mot  författaren.  Det  är
särskilt här oklarhetsregeln kommer till rätta. De klausuler som avses är sådana som
innebär friskrivningar från skadeståndsansvar och/eller andra påföljder i samband med
fel, dröjsmål osv. Motiveringen till att använda en sådan princip är att oklarheten går ut
över den som formulerat villkoret. Även här synliggörs den dispositiva rättens indirekta
verkan, bedömningen av vad som utgör en friskrivning sker med utgångspunkt i  de
dispositiva  reglerna.  En  restriktiv  tolkning  medför  ett  resultat  som  ligger  närmare
dispositiv rätt än en tolkning till  fördel för författaren. Den rättspraxis som utformas
idag  har  en  benägenhet  att  formulera  tolkningsregeln  ännu  skarpare  i
konsumentförhållanden. I sådana situationer finns ett uttryckligt krav på tydlighet och
klarhet vid formulering av klausuler.115

Principen om restriktiv tolkning är en form av dold kontroll från domstolarnas sida.
Denna kontroll är rättspolitiskt motiverad med syfte att försöka begränsa omfattningen
av ensidiga standardvillkor. Kontrollen har praktisk betydelse i och med att den skapar
en  osäkerhet  om  varaktigheten  för  långtgående  friskrivningsklausuler.  Den  största
betydelsen har den dock vid oklara klausuler  som är allmänt  hållna.  Den som skall
formulera ett standardvillkor bör sträva efter att göra detta så koncist som möjligt så att
formuleringen täcker det åsyftade.116

114Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 49
115 A.a. s. 52 f.
116 A.a. s. 54

2



5. Slutsatser och diskussion

Avtalet  som kommunikationsmedel  bygger  som ovan nämnts  på likställighet  mellan
parterna, med den innebörden att vardera parten måste ta ansvar för det han förbundit
sig till i avtalet. I det moderna samhället har dock konsumentskyddssynpunkter lett till
inskränkningar  i  avtalsfriheten,  detta  genom lagstiftning till  förmån  för  den svagare
parten.  Grundtanken  med  avtal  är  att  parternas  inbördes  relation  skall  regleras,  det
händer dock att avtal är ofullständiga, eller annars oklara beträffande någon punkt. Ett
sådant avtal måste tolkas. Avtalstolkning definieras i doktrinen som fastställandet av
avtalets rättsverkningar. 

Avtalsrätten bygger på en teori om att alla parter har förmåga att tillgodose sina egna
intressen, denna teori stämmer inte vid konsumentförhållanden. Domstolarna har i sin
rättstillämpning sedan länge strävat efter att skydda konsumenterna särskilt i samband
med bruket av standardavtal. Ett standardavtal är enligt lagen ett avtal som inte varit
föremål för individuell förhandling. Den allt vanligare förekomsten av standardavtal har
naturligtvis haft en stor betydelse för avtalsrätten och avtalstolkningen. Standardavtalen
har  flertalet  fördelar,  i  form av kostnadsbesparingar  och effektivisering i  allmänhet.
Men det finns också nackdelar, särskilt i form av riskförskjutningar som ofta blir till
nackdel  för  konsumenterna.  Enligt  min  mening  kan  det  diskuteras  huruvida
kostnadsbesparingarna  och  effektiviseringarna  blir  så  stora  egentligen.  Genom  att
effektivisera avtalsslutet allt för mycket torde riskerna för oklarheter också bli större, så
den tids- och kostnadsbesparing som görs i samband med avtalsslutet kan eventuellt gå
om intet vid en eventuell tvist om avtalsinnehållet. 

Vad gäller standardavtal finns det främst två problem som skiljer sig från den allmänna
avtalsrätten. Dessa är hur standardvillkor blir en del av det individuella avtalet samt hur
standardavtal  skall  tolkas.  Huvudproblemet  är  hur  oskäliga  standardvillkor  skall
motverkas speciellt i konsumentförhållanden. För att ett villkor eller en klausul skall
kunna tolkas måste det först avgöras om denna blivit en del av avtalet överhuvudtaget.
De standardiserade avtalsvillkoren måste införlivas i det individuella avtalet, för detta
finns olika tillvägagångssätt som  tar mer eller mindre konsumenthänsyn. 

Ett sätt att inkorporera standardvillkor i det individuella avtalet är att bifoga dem med
avtalet.  Det  finns  dock  omständigheter  där  detta  tillvägagångssätt  kan  diskuteras.
Tyngande  klausuler,  såsom  exempelvis  friskrivningsklausuler  får  inte  ha  en
undanskymd eller oväntad placering som på något sätt  undandrar uppmärksamheten.
HD har i sin rättstillämpning valt att frångå sådana villkor om de är tyngande och part
inte fäst uppmärksamhet vid dessa. I doktrinen står inte uttryckligen att finna hur detta
fungerar  i  konsumentförhållanden.  Men enligt  min  mening  lämnar  principen  dörren
öppen för att ta hänsyn till konsumenter, ”part inte fäst uppmärksamhet vid dessa” kan
tolkas olika beroende på vem som är motpart och tolkningen blir sannolikt inte lika
sträng om motparten är konsument. 

Standardvillkor kan också inkorporeras genom hänvisning, men utan bifogande. Även
här är tendensen att HD gör åtskillnad på vilken typ av klausul som åsyftas, det vill säga
större  krav  ställs  på  klausuler  som  är  tyngande  eller  annars  oväntade.   För  detta
tillvägagångssätt  finns  dock  praxis  som säger  att  enbart  hänvisning inte  är  nog när
motparten är konsument, i sådana fall måste också delgivning ske. Slutsatsen blir alltså
att enbart en hänvisning till standardvillkor inte räcker vid konsumentförhållanden. 
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Standarvillkor kan också bli del av det individuella avtalet även utan hänvisning. Om
motparten i sådana fall är konsument är givetvis en större försiktighet påkallad. Detta är
vanligt förekommande inom exempelvis försäkringsbranschen. För standardavtal gäller
alltså först att avgöra om villkoret blivit en del av det individuella avtalet och enligt mig
tas hänsyn till konsumenter vid den bedömningen.

Vad beträffar de olika tolkningsmetoderna som finns att tillgå, så finns det sådana som
tar  mer  och  andra  som  tar  mindre  hänsyn  till  konsumenter.  Den  partsorienterade
tolkningen  kan  oftast  inte  användas  vid  tolkning  av  standardavtal,  just  för  att
partsavsikten är svår att utröna. Om en partsorienterad tolkning är tillämplig går denna
före alla andra tolkningsmetoder, detta är doktrinen enig om och jag kan inte annat än
hålla med. Parternas syften skall ligga till grund för tolkning i största möjligaste mån,
något annat vore respektlöst mot avtalsfriheten. 

Om en partsorienterad tolkning inte ger något resultat blir ordalydelsen central, det blir
alltså  fråga  om en  språklig  tolkning.  Den  språkliga  tolkningen  känns  vid  en  första
anblick som en neutral tolkningsmetod, men sett ut ett konsumentperspektiv ter det sig
inte  lika  klart  enligt  min  mening.  Detta  är  också  konstaterat  i  praxis,  där  sägs  att
bedömningen skall utgå från vad konsumenten rimligen kunnat förutse om klausulens
konsekvenser.  Standardavtal  är  ju  ofta  upprättade  av  motparten,  där  dennes  språk
används,  ett  språk som sannolikt  kan vara nytt  och obekant  för konsumenten vilket
eventuellt skulle kunna resultera i en tolkning till nackdel för konsumenten. 

Den dispositiva rättens funktion är att fylla ut de luckor där avtalet saknar uttryckliga
bestämmelser.  De  normer  som uttrycks  i  den  dispositiva  rätten  har  därför  fått  stor
betydelse för avtalstolkningen.  Den norminriktade tolkningen är enligt  mig inte  den
mest förmånliga för konsumenter. Normer kan ha etablerats genom handelsbruk eller
branschpraxis, normer som konsumenter sannolikt ofta därför inte känner till.  Enligt
praxis gäller också att den som påstår något också har bevisbördan för detta, vilket torde
vara till nackdel för konsumenterna. Den ändamålsinriktade tolkningen får i sådant fall
ses som ett bättre alternativ i konsumentförhållanden, eftersom den utgår från parternas
syften. Den systeminriktade metoden går ut på att klausulen tolkas i överensstämmelse
med avtalets övriga systematik. Denna tolkningsmetod torde inte heller vara den bästa
ur  konsumentsynpunkt,  eftersom  det  ofta  är  motparten  som  tillhandahåller
standardavtalet bygger ju detta på en systematik med partsintresse, ett partsintresse som
sannolikt  inte  är  tillförmån  för  konsumenten.  En  fördel  med  den  systeminriktade
metoden är  dock att  det  preciserade  ges  företräde  framför  det  allmänt  hållna  vilket
kanske kan ha någon fördel för konsumenten.

Den  tolkningsregel  som  enligt  mig  torde  ha  en  större  betydelse  vid  tolkningen  av
konsumentavtal är den som är inriktad på motpartens onda tro. Regeln föreskriver att
någon varit  i  ond tro  om han känt  till  att  motparten  haft  en  annan uppfattning om
avtalet.  Hur  stor  denna  insikt  om  motpartens  uppfattning  skall  vara  varierar  från
situation till  situation och det  är  här  konsumentskyddet  kommer  in  enligt  mig.  Om
motparten  är  konsument  torde  domstolarna  inte  ställa  lika  höga  krav  på  insikt  hos
näringsidkaren. En tolkning enligt denna regel borde alltså oftast vara till förmån för
konsumenten. Insiktsrekvisitet skall dock inte sänkas allt för mycket, följden kan då bli
att tillämpningen av regeln blir allt för enkel med konsekvenser för rättssäkerheten.

Den tolkningsregel som kanske är den mest centrala vid tolkning av konsumentavtal
(standardavtal) är oklarhetsregeln. Regeln har ett rättspolitiskt stöd i form av att ensidigt
utformade avtalsvillkor inte får slå igenom till fördel för den överlägsne parten. Regeln
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innebär att oklara avtal skall tolkas till nackdel för den som tillhandahållit avtalet, vid
bruket  av  standardavtal  är  det  oftast  näringsidkaren som tillhandahåller  avtalet.  Det
råder således ingen tvekan om att oklarhetsregeln är den regel som tar störst hänsyn till
konsumenter. Oklarhetsregeln har också fått lagstöd vad gäller konsumentförhållanden
vilket torde ge den en högre rang än andra tolkningsmetoder. Oklarhetsregeln bör dock
inte tillämpas för enkelt och på det sättet missbrukas. 

Oklarhetsregeln  är  enligt  min  mening  den  regel  som  ställer  högst  krav  på
näringsidkaren.  Att  oklarhetsregeln  numer  har  lagfästs  torde  enligt  mig  öka
näringsidkarnas incitament till att utforma tydliga och klara avtalsvillkor, vilket i sin tur
förhoppningsvis  kan leda till  att  oklarhetsregeln inte  behöver tillgripas  allt  för  ofta.
Istället för att som idag fungera som en tolkningsmetod bör regeln i framtiden ha en
större  preventiv  verkan.  Även  här  är  dock  ett  visst  mått  av  försiktighet  att
rekommendera enligt mig. Om oklarhetsregeln tillämpas allt för lättvindigt kan det leda
till fler tvister mellan näringsidkare och konsumenter på grund av att konsumenter kan
bli medvetet oförsiktiga i samband med avtalsslut när de vet att de finns en väg ut. Även
här  kan  diskuteras  hur  rättssäkerheten  skulle  påverkas  av  ett  sådant  tillämpande.
Konsekvenserna  av  en  överdriven  tillämpning  av  oklarhetsregeln  torde  således  bli
negativa för både näringsidkare och konsumenter. Oklarhetsregeln skall inte enligt mig
likställas med 36 § AvtL.

När  det  gäller  tolkning  av  standardavtal  används  samma  tolkningsmetoder  som för
vanliga avtal, med undantaget att den partsorienterade tolkningen ofta blir svår då någon
gemensam  partsavsikt  inte  finns.  Huvudprincipen  i  svensk  rättspraxis  är  att
friskrivningsklausuler  och  andra  tyngande  klausuler  i  standardavtal  skall  tolkas
restriktivt mot författaren, enligt oklarhetsregeln. Detta är enligt mig ett tecken på stort
konsumentskydd. Praxis idag har också uttryckliga krav på tydlighet och klarhet vid
konsumentförhållanden. 

Eftersom  utvecklingen  i  standardavtalsrätten  går  mot  gemensamt  upprättade
standardavtal vore det önskvärt med privata konsumentorganisationer i Sverige. I takt
med den ökade användningen av standardavtal torde konsumentverket och KO få ”fullt
upp”  och  fler  konsumentorganisationer  vore  därför  önskvärt.  Sådana  organisationer
skulle kunna främja balansen mellan parterna och många tvister skulle säkerligen kunna
undvikas på så sätt. 

Domstolarna  använder  olika  tolkningsmetoder  för  olika  situationer.  Det  finns  alltså
ingenting  som  föreskriver  att  exempelvis  en  språkinriktad  metod  skall  användas
uteslutande.  Tillvägagångssättet  blir  istället  att  olika  metoder  prövas  och  efter  en
sammanvägning  fastställs  avtalsinnehållet.  Avtalstolkningen delas  in  i  objektiva  och
subjektiva metoder, men enligt min mening är all avtalstolkning subjektiv på ett eller
annat sätt. Även om två avtalstolkare använder samma metod kan resultaten bli olika,
tolkningen torde sålunda ha en subjektiv prägel trots att  en objektiv metod används.
Denna subjektivism torde också ofta medvetet eller omedvetet sträva efter att skydda
den svagare parten – konsumenten.
   
Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  konsumenthänsyn  vid  avtalstolkning  tas  främst  i
situationer  där  ensidigt  upprättade  standardavtal  används.  Först  av  allt  gäller  att
fastställa om standardvillkoret blivit en del av det individuella avtalet och för detta finns
olika metoder. Metoderna tar enligt min åsikt hänsyn till konsumenter, det ställs stora
krav på att tyngande och oväntade klausuler tydliggörs för konsumenten. Den som skall
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upprätta ett standardavtal bör sträva efter att uttrycka sig så klart och tydligt som möjligt
för att uppnå rättslig hållbarhet. 

Avtalstolkning är svårt och kommer troligen så att förbli. Trots att det egentligen saknas
uttryckliga lagbestämmelser på detta område är rättsläget ändå relativt klart enligt mig.
Det finns gott om riktlinjer att finna i doktrin och praxis, riktlinjer där konsumenthänsyn
säkerligen tas även om detta inte uttryckligen framgår! 
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Bilaga 

Lag avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (1915:281)

1 § Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2-9 §§
sägs, bindande för den, som avgivit anbudet eller svaret.

6 § Svar, som innehåller, att anbud antages, men som på grund av tillägg, inskränkning
eller förbehåll icke överensstämmer med anbudet, skall gälla såsom avslag i förening
med nytt anbud.

Vad  nu  är  sagt  äge  dock  icke  tillämpning,  där  den,  som  avgav  svaret,  anser  det
överensstämma  med  anbudet  och  mottagaren  måste  inse  detta.  I  ty  fall  åligger  det
denne,  om han icke vill  godtaga svaret,  att  utan oskäligt  uppehåll  giva meddelande
därom; underlåter han det, skall avtal i enlighet med svarets innehåll anses hava kommit
till stånd.

32 § Den,  som avgivit  en  viljeförklaring,  vilken  i  följd  av  felskrivning  eller  annat
misstag  å  hans  sida  fått  annat  innehåll  än  åsyftat  varit,  vare  icke  bunden  av
viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller bort
inse misstaget.

Varder  en  avgiven  viljeförklaring,  som  befordras  genom  telegram  eller  framföres
muntligen genom bud,  till  följd  av  fel  vid  telegraferingen  eller  oriktigt  återgivande
genom budet till innehållet förvanskad, vare avsändaren, ändå att mottagaren var i god
tro,  icke  bunden  av  förklaringen  i  det  skick  den  framkommit.  Vill  avsändaren  av
anledning som nu sagts icke låta förklaringen gälla, åligger det honom dock att giva
mottagaren meddelande därom utan oskäligt uppehåll efter det förvanskningen kommit
till hans kunskap; underlåter han det, och var mottagaren i god tro, vare förklaringen
gällande sådan den framkommit.

33 § Rättshandling, som eljest vore att  såsom giltig anse, må ej  göras gällande, där
omständigheterna vid dess tillkomst voro sådana, att det skulle strida mot tro och heder
att  med  vetskap  om  dem  åberopa  rättshandlingen,  och  den,  gentemot  vilken
rättshandlingen företogs, måste antagas hava ägt sådan vetskap.

36 § Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med
hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade
förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att
det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får
avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende.

Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för
den  som  i  egenskap  av  konsument  eller  eljest  intager  en  underlägsen  ställning  i
avtalsförhållandet.

Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om villkor vid annan
rättshandling än avtal.

I fråga om jämkning av vissa avtalsvillkor i konsumentförhållanden gäller dessutom 11
§ lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Lag (1994:1513).
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Avtalsvillkorslagen (1994:1512)

2 § I lagen avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför
näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband
med hans näringsverksamhet, oavsett om den är offentlig eller privat.

10 § Om innebörden av ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell
förhandling är oklar, skall vid en tvist mellan en näringsidkare och en konsument
villkoret tolkas till konsumentens förmån.

11 § För avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling gäller 36 §
första stycket lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på
förmögenhetsrättens område med följande begränsningar.

Omständigheter som inträffat efter det att avtalet ingåtts får inte beaktas till
konsumentens nackdel på så sätt att ett avtalsvillkor som annars vore att anse som
oskäligt inte kan åsidosättas eller jämkas.

Jämkas ett avtalsvillkor eller lämnas det utan avseende, skall, om villkoret strider mot
god sed och medför en betydande obalans till konsumentens nackdel, avtalet gälla utan
andra ändringar, om konsumenten begär det och om avtalet kan bestå med i övrigt
oförändrat innehåll.

12 § Om inte annat visas, anses ett avtalsvillkor inte ha varit föremål för individuell
förhandling.
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