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Sammanfattning 
Oklarhetsregeln är en omdiskuterad tolkningsregel och det finns mycket forskning om regeln 

inom konsumentförhållanden samt inom försäkringsrätten. Ett område som däremot inte 

behandlats nämnvärt inom den rättsvetenskapliga forskningen är regelns ställning i 

kommersiella avtalsförhållanden. När det gäller kommersiella avtalsförhållanden där parterna 

utgörs av jämbördiga näringsidkare inom samma bransch kan oklarhetsregeln inte motiveras 

med samma ändamålsresonemang som vid konsumentförhållanden. Problemet som denna 

uppsats syftar till att bringa klarhet i är därför oklarhetsregelns ställning som tolkningsregel i 

dessa förhållanden. För att besvara detta krävs en genomgång av oklarhetsregelns och 

oklarhetsrekvisitets definition inom förarbeten, rättspraxis och rättsvetenskaplig doktrin samt i 

vilka situationer regeln faktiskt tillämpas inom kommersiella förhållanden. I syfte att ge viss 

insikt i hur oklarhetsregelns ställning i kommersiella förhållanden kan komma att utvecklas i 

framtiden genomförs även en genomgång av den syn på regeln som råder inom rättspraxis och 

den rättsvetenskapliga doktrinen. 

 

Inom ramen för denna studie har ett fullständigt svar inte kunnat presenteras för samtliga 

frågeställningar. De slutsatser som ändå kan dras är att det inom förarbetena inte ges någon 

klar definition av oklarhetsregeln inom kommersiella förhållanden samt att det råder en viss 

oenighet inom doktrinen kring oklarhetsregelns definition och huruvida det finns en eller flera 

varianter av regeln. Oklarhetsrekvisitet ges en generell definition inom förarbeten och 

rättspraxis genom att det fastställs vad som inte utgör en oklarhet. En oklarhet utgörs enligt 

rättspraxis av en avtalstext som är så pass oklar att den inte kan anses läggas till grund för ett 

avgörande i en tolkningstvist. Oklarhetsregelns tillämpningsområde i kommersiella 

förhållanden utgörs främst av standardavtal och särskilt inom företagsförsäkringar. Gällande 

regelns framtid är det inte möjligt att urskilja en tendens. Det råder även i detta avseende 

oenighet inom doktrinen, en del menar att oklarhetsregeln spelat ut sin roll och andra att 

oklarhetsregelns betydelse på senare tid ökat. Högsta domstolen (HD) har börjat ta avstånd 

från regeln med hänvisning till att regelns tillämpningsområde är begränsat. Ett 

förutsebarhetsresonemang kan föras gällande ovan anförda resultat då rättsläget medför 

svårigheter för parterna vid avtalsskrivandet. Trots att vissa argument talar för oklarhetsregeln 

anser uppsatsförfattaren att regeln inte ligger i linje med övrig avtalsrätt och att det bör finnas 

en processuell möjlighet för domstolen att hänvisa parterna till omförhandling i de 

avtalsförhållanden som behandlas i uppsatsen.  
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1 Inledning 
Trots att oklarhetsregeln kom till uttryck redan i den gamla romerska rätten och sedan länge 

tillämpats flitigt i både internationellt och i svensk rättspraxis är regelns definition fortfarande 

oklar. Regeln kan förenklat ges innebörden att en oklar avtalstext tolkas till nackdel för den 

part som upprättat texten eller på annat sätt infört den i avtalsförhållandet. Oklarhetsregeln är 

en mycket omdiskuterad tolkningsregel.1 Det finns de som menar att oklarhetsregeln är 

föråldrad och inte längre har en given plats i svensk avtalstolkningslära. Ett belysande 

exempel är att Ramberg och Ramberg menar att regeln inte är en viktig regel för att fastställa 

avtalsinnehåll annat än möjligen inom försäkringsavtalsrätten och att HD klargjort att 

oklarhetsregeln spelat ut sin roll. Adlercreutz och Gorton menar däremot att regeln på senare 

tid fått en ökad betydelse inom vissa områden från att tidigare enbart ha haft karaktären av en 

hjälpregel.2 Ett vanligt argument mot oklarhetsregeln är att regeln alltför hårt straffar den part 

som anses skyldig till oklarheten på grund av att denne upprättat eller tillhandahållit 

avtalstexten samt att det kan vara en ren tillfällighet vem av parterna som föreslår en viss 

avtalsklausul. 

 

Ett område där oklarhetsregeln är tillämplig men inte behandlats nämnvärt inom 

rättsvetenskapen är då oklarhet uppkommer i avtalsförhållanden mellan två jämbördiga 

näringsidkare inom samma bransch. I sådana avtalsförhållanden kan oklarhetsregeln inte 

motiveras med samma ändamålsresonemang som vid konsumentförhållanden. Det kan istället 

ifrågasättas huruvida oklarhetsregeln har en given plats i de avtalsförhållanden där parterna är 

mer jämbördiga och har liknande erfarenhet då de är verksamma inom samma bransch eller 

om samma eller i själva verket bättre lösningar kan uppnås med andra avtalstolkningsmetoder. 

Denna uppsats syftar därför till att undersöka oklarhetsregelns ställning inom svensk 

kommersiell avtalsrätt samt att diskutera huruvida oklarhetsregeln faktiskt bör ha en plats i 

svensk kommersiell avtalstolkningslära. 

 

                                                 
1 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 110 f., Huser, 1983, s. 174 samt Lehrberg, 2014, s. 195. Se även Bernitz, 
2013, s. 96 samt Ramberg och Ramberg, 2016, s. 185 f. 
2 Se avsnitt 3 nedan. Ramberg och Ramberg, 2016, s. 186 f., vari hänvisas till NJA 2010 s. 416, samt Adlercreutz 
och Gorton, 2010, s. 111. 
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1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera oklarhetsregelns ställning i svensk 

kommersiell avtalsrätt, med fokus på standardavtal där avtalsparterna är jämbördiga 

näringsidkare inom samma bransch. Syftet besvaras närmare genom följande frågeställningar: 

- Hur definieras oklarhetsregeln i rättspraxis och rättsvetenskapen och vad innebär 

begreppet oklar i detta sammanhang? 

- När och hur tillämpas oklarhetsregeln i svensk rättspraxis i ovan nämnda situationer? 

- Vilka åsikter råder inom den rättsvetenskapliga doktrinen gällande oklarhetsregelns 

ställning i kommersiella förhållanden? 

- Är oklarhetsregeln en väsentlig tolkningsregel i kommersiella förhållanden?  

 

Uppsatsen behandlar främst oklarhetsregeln i de situationer där båda avtalsparterna är aktiva 

inom samma bransch samt sett till företagens storlek3 är jämförbara. Näringsidkare inom 

samma bransch är, förutsatt att deras verksamheters storlek och erfarenhet är likvärdiga, 

generellt sett relativt jämbördiga avtalsparter. Då de är aktiva inom samma bransch känner 

parterna till de vedertagna termer och det handelsbruk som används inom branschen. Om 

båda parterna är erfarna har de ofta även erfarenhet av att tillämpa liknande standardavtal och 

villkor samt att upprätta eller granska avtalsvillkor. Motiveringen till det valda syftet är 

således dels att utreda huruvida oklarhetsregeln har en given plats i svensk kommersiell rätt i 

sådana förhållanden och dels att utesluta diskussion om skyddsintressen och 

partsinekvivalens. Som exempel på ett avtalsförhållande som faller inom syftet kan ges två 

ungefärligt jämbördiga företag, till storlek och erfarenhet, inom byggbranschen som gör 

affärer med varandra om uppförande av en fastighet, eller delad entreprenad och sluter ett 

avtal om detta förhållande. Ett perfekt förhållande mellan parternas storlek och erfarenhet 

eftersträvas inte då det i princip aldrig förekommer, det är snarare att likställa med en utopi. 

Avtalsförhållanden som skulle kunna falla inom syftet är ett avtal inom telekombranschen, 

mellan exempelvis Telia och Ericsson. Företagen är inom samma bransch och är relativt lika 

till storlek. Vad som dock faller utanför uppsatsens syftesområde är avtalsförhållanden som 

omfattar affärer mellan väldigt stora bolag och småbolag, även om de är inom samma 

bransch. Ett exempel på ett avtalsförhållande som faller utanför uppsatsens syftesområde på 

grund av företagens olika storlekar skulle kunna vara då Skanska ingår ett avtal om en VVS-

entreprenad med ett VVS-företag. 

                                                 
3 Vid bedömningen av storlek betraktas parametrarna omsättning och antal anställda.  
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Det kan framstå som intressant att ha en frågeställning om vilka åsikter som råder inom den 

rättsvetenskapliga doktrinen, då åsikter inom doktrin inte har en rättsskapande kraft. Motivet 

bakom denna frågeställning är att en genomgång av åsikter inom doktrin visar den allmänna 

uppfattningen om oklarhetsregeln inom rättsvetenskapen. Om en trend kan uppfattas av denna 

genomgång kan det ge viss insikt i hur oklarhetsregeln och dess ställning i kommersiella 

förhållanden kan komma att utvecklas i framtiden. 

 

1.2 Metod och material 

För att besvara uppsatsens syfte används främst rättsdogmatisk metod, inom vilken lagtext, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin studeras utifrån rättskällornas inbördes rättsliga hierarki för 

att utreda gällande rätt. Rättsdogmatisk metod innebär att den gällande rättens yttre system 

beskrivs. Den rättsdogmatiska metoden utvecklar även normativa ståndpunkter då gällande 

rätt rättfärdigas och kritiseras. Denna metod innefattar således både en deskriptiv och en 

normativ del. Peczenik beskriver den rättsdogmatiska metodens mål som att beskriva 

rättsordningen som ett koherent nätverk av huvudregler och undantag. För att uppnå detta mål 

använder rättsdogmatiken sig både av traditionella medel och analyser av lagens ändamål 

liksom mer moderna metoder. De olika rättsliga disciplinerna omfattar samtliga i huvudsak 

rättsdogmatiska inslag, vilka fokuserar på att tolka och systematisera gällande rätt.4 

 

Definitionen av begreppet gällande rätt bör även diskuteras i metodkapitlet.  

Uppsatsförfattarens uppfattning om gällande rätt överensstämmer i princip med Peczeniks 

definition av gällande rätt. Enligt uppsatsförfattaren beskriver Peczeniks modell på ett klart 

och tydligt sätt vad som är gällande rätt. Begreppet gällande rätt är ett klassiskt problem inom 

den allmänna rättsläran. Termen är emellertid, enligt Peczenik, dubbeltydig. Att en regel är 

gällande rätt kan betyda att en regel bör följas då den har ett normhierarkiskt högt värde, men 

det kan även betyda att en regel har en viss giltighet, vilken kan fastställas på ett objektivt sätt. 

Gällande rätt består av regler, men det är dock inte alla regler som är gällande i juridisk 

mening.5 

 

                                                 
4 Peczenik, 2005, s. 249. Som exempel på de mer traditionella medlen ges argumentation per analogiam, e 
contrario och a fortiori och för de mer moderna metoderna ges rättsekonomi. 
5 Peczenik, 1980, s. 27 f. 
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Peczenik har framställt en teori om vad som är gällande rätt.6 Denna menar han anger vilken 

rättskällelära som är godtagbar.7 

 

 
Figur 1 Peczeniks modell av gällande rätt8 

Med modellen ovan illustrerar Peczenik sin uppfattning av begreppet gällande rätt. Enligt 

denna teori vinner domar laga kraft genom villkor som uppställts i lag. Lagarna erhåller 

giltighet då de stiftats i enlighet med grundlagen och tillgodoser vissa av den sedvanerättsliga 

rättskälleläran uppställda krav. Att rättsordningen, som grundas på grundlagarna och 

rättskälleläran, tillämpas utgör en av anledningarna till att grundlagen är gällande och 

                                                 
6 Peczenik, 1980, s. 44. 
7 Peczenik, 1980, s. 48.  
8 Peczenik, 1980, s. 44. Notera att modellen genomgått en mindre textlig modifiering av uppsatsförfattaren. 
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rättskälleläran är accepterad. En annan anledning är att de erhållit vissa egenskaper, vilka 

krävs för att uppnå giltighet enligt den språkliga rules of recognition.9 

 

Att en rättsregel är gällande rätt innebär att den tillhör den gällande rättsordningen. Detta 

uppnås genom att rättsregeln stiftats i enlighet med det förfarande som en rättsregel av högre 

dignitet. Att en rättsordnings grundlagar och gällande rättskällelära är accepterad innebär att 

rättsordningen är effektiv och kännetecknas av egenskaper som skiljer den från moralregler.10 

 

Då oklarhetsregeln tillämpas när övriga avtalstolkningsmetoder inte ger vägledning för att 

fastställa ett avtals innebörd kommer uppsatsen även att redogöra för huvuddragen av 

avtalstolkning. Med avtalstolkning avses hela processen inom vilken en rättshandlings 

rättsverkningar fastställs.11 Lehrberg uppställer en normhierarki specifikt för avtalstolkning 

som ser ut enligt följande: 

 

1. ”tvingande rätt 

2. tolkning av avtalet; 

3. kvalificerad individuell utfyllning; 

4. utfyllande regler för avtalstypen;  

5. analogier till motsvarande regler för en närliggande avtalstyp etc.; 

6. allmänna utfyllande regler; 

7. allmänna rättsliga överväganden; 

8. individuell utfyllning i form av en skönsmässig bedömning.”12 

 

Rättsregler av tvingande karaktär står högst i rättskällehierarkin. Avtalsrätten har dock en viss 

särart som rättslig disciplin då parternas viljeförklaringar är den primära källan, näst efter 

tvingande rätt. Det kan sägas att dessa regler uppställer ett minimiskydd eller en rad 

minimirättigheter som griper in då avtalet inte uppfyller de krav som stipuleras genom 

rättsreglerna. Om det inte finns tillämpliga tvingande rättsregler gäller avtalet.13 Särskilt för 

förmögenhetsrätten är även att sedvanan har en väldigt stark ställning. Detta innebär att 

                                                 
9 Peczenik, 1980, s. 45. 
10 Peczenik, 1980, s. 45. 
11 Lehrberg, 2014, s. 39. 
12 Lehrberg, 2014, s. 40 f. 
13 Lehrberg, 2014, s. 39 f. 
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dispositiv lagstiftning kan åsidosättas till förmån för handelsbruk.14 Det har inom doktrinen 

vuxit fram en särskild normhierarki inom avtalstolkningen. För det fall avtalet inte ger ledning 

i tolkningsfrågan som är för handen är nästa steg att försöka hitta utfyllande regler. Även 

utfyllningen kan delas in i flera steg. I första hand görs om möjligt en så kallad kvalificerad 

individuell utfyllning, där utgångspunkt tas i avtalet i fråga, partsbruk, handelsbruk eller 

sedvänja. Skulle en sådan utfyllning inte vara möjlig ser man istället till avtalstypsspecifika 

utfyllande rättsregler, för det fall det finns sådana att tillgå. Om så inte är fallet, kan tvingande 

rättsregler även tillgripas vid utfyllnad. Om inga tillämpliga utfyllande regler finns kan 

eventuellt en analogi göras. För det fall ett analogislut inte är möjligt blir nästa steg att söka 

efter tillämpliga allmänna utfyllande regler. Saknas även sådana kan allmänna utfyllande 

regler i vissa fall konstrueras genom allmänna rättsliga överväganden. Skulle detta inte vara 

möjligt eller resultera i olämpliga slutsatser görs en så kallad individuell utfyllning, vilken 

baseras på omständigheterna i det enskilda fallet.15 

 

För att inhämta relevant material till uppsatsen används den ovan nämnda rättskälleläran. 

Oklarhetsregeln regleras inte i svensk lag i andra förhållanden än konsumentförhållanden, 

vilket resulterar i att materialet främst utgörs av rättspraxis och doktrin med tydlig anknytning 

till syftet. Vad gäller rättskällorna specifikt inom avtalstolkning saknas det i princip lagregler. 

Trots att lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

(AvtL) inte behandlar avtalstolkning uttryckligen innehåller lagen en del bestämmelser vilka 

fungerar som utgångspunkter vid tolkningen.16 I förarbetena till AvtL diskuteras hur 

rättsverkningarna av en viljeförklaring ska fastställas.17 Lagstiftning om olika avtalstyper är 

av intresse vid utfyllning.18 Vissa avtalstyper är lagreglerade i stor utsträckning medan andra 

områden lämnats oreglerade.19 Det finns en rad rättsfall som behandlar avtalstolkning och i 

denna uppsats kommer rättsfall med tydlig anknytning till syftet och vari oklarhetsregeln 

behandlas att studeras för att undersöka hur oklarhetsregeln tillämpas och utreda huruvida 

oklarhetsregeln fyller en adekvat funktion inom rättstillämpningen. För det fall det har 

                                                 
14 Se exempelvis 3 § köplagen (1990:931) (köpL), 1 § 2st AvtL, 2 § 3st och 10 § 2st AvtL. 
15 Lehrberg, 2014, s. 39 f. 
16 Lehrberg, 2014, s. 41. 
17 Se det klassiska uttalandet i Nytt Juridiskt Arkiv avdelning II (NJA II) 1915 nr. 5 s. 251, även omnämnt i 
kapitel 2 nedan. 
18 Lehrberg, 2014, s. 41.  
19 Exempel på det förstnämnda är köp, hyra och anställning och för det sistnämnda exempelvis entreprenad och 
hyra av lös egendom. 
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relevans för uppsatsens syfte kommer även vissa rättsfall gällande avtalstolkning att 

behandlas. 

 

Trots att uppsatsen, vilket kan utläsas av syftet, avgränsas till att enbart behandla 

oklarhetsregeln i kommersiella förhållanden är det emellertid inte möjligt att göra en 

fullständig studie kring oklarhetsregeln utan att nämna oklarhetsregeln i 10 § lagen 

(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AVLK) som behandlar oskäliga 

avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Det är den enda svenska lagstiftning som behandlar 

oklarhetsregeln. Detta område kommer dock enbart att behandlas i den mån det har 

anknytning till syftet och analogier kring oklarhetsregeln i kommersiella förhållanden kan 

göras. Då oklarhetsregeln inte nämns i förarbetena till AvtL görs analogier till 

specialmotiveringen20 till 10 § i förarbetena till AVLK samt det EU-direktiv21 denna paragraf 

bygger på. Vid studerandet av dessa förarbeten eftersöks en definition av oklarhetsregeln och 

oklarhetsrekvisitet. Därefter diskuteras resultatet av detta i slutsatser och kommentarer. 

 

De rättsfall som studeras i denna uppsats är främst, som ovan nämnts, rättsfall som har 

anknytning till de situationer som tagits upp i syftesmotiveringen22, med andra ord rättsfall 

där avtalsparterna utgörs av jämbördiga företag. Även rättsfall som behandlar i vilka 

situationer oklarhetsregeln tillämpas studeras och därmed rättsfall som berör avtalstolkning. 

Detta görs dels för att besvara frågeställningen som rör i vilka fall oklarhetsregeln tillämpas 

och dels även för att besvara frågeställningen om huruvida oklarhetsregeln är en väsentlig 

tolkningsregel i kommersiella förhållanden. Rättspraxis är även behjälpligt vid besvarandet av 

den första frågeställningen om hur oklarhetsregeln definieras, för det fall det finns en klar 

definition av oklarhetsregeln i rättspraxis. Vid granskandet av rättsfall som behandlar 

oklarhetsregeln kommer fokus att ligga på att utreda hur domstolen tillämpat oklarhetsregeln 

och om möjligt försöka hitta en definition av oklarhetsregeln inom rättstillämpningen. Det 

kommer även att redogöras för domstolens syn på oklarhetsregeln. 

 

Tanken med rättspraxis från HD är visserligen att vara vägledande men så för just de 

situationer som råder i det ifrågavarande fallet. Slutsatser och analogier till fall som inte är 

identiska med situationen som råder i just det rättsfallet ska göras med försiktighet. Då det 

                                                 
20 Prop. 1994/95:17 s. 100. 
21 Artikel 5, direktiv 93/13/EEG. 
22 Se avsnitt 1.1.  
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som det sällan gör, finns ultimata rättsfall som berör just den i uppsatsen givna situationen 

som uppställs i syftesmotiveringen23, tas de mest närliggande rättsfallen i beaktning och 

utifrån dessa dras de slutsatser som anses vara möjliga. Därefter diskuteras den ovan nämnda 

avtalsförhållandet och partskonstellationen i kommentarer och slutsatser dras utifrån detta.  

 

Rättsvetenskaplig doktrin studeras till viss del för att besvara frågeställningen som rör vilka 

åsikter som råder inom doktrinen gällande oklarhetsregeln i kommersiella förhållanden och 

för att utröna hur tankarna går inom doktrinen gällande regelns framtid. Den studeras även för 

att besvara frågeställningarna om oklarhetsregelns definition samt när regeln tillämpas. Den 

doktrin som studerats är främst doktrin som diskuterar oklarhetsregeln utförligt samt som 

ingående beskriver avtalstolkning. För att ge en bild av oklarhetsregeln i kommersiella 

förhållanden och ge exempel på olika infallsvinklar och åsikter har många olika verk som 

berör ämnet studerats. Dessa åsikter kommer senare att diskuteras i kommentarer och 

slutsatser för att besvara frågeställningarna om hur oklarhetsregeln definieras inom 

rättsvetenskapen, oklarhetsregelns ställning i kommersiella förhållanden och vilka åsikter som 

råder inom doktrinen. 

 

Doktrinens rättskällevärde på avtalstolkningens område och i synnerhet på oklarhetsregelns 

område i kommersiella förhållanden är större än på många andra områden, detta är ett resultat 

av att området till väldigt stor del utelämnats i lagstiftning. Oklarhetsregeln är inte lagstiftad i 

kommersiella förhållanden och därmed hämtas information från dels, som ovan nämnts, 

analogier till AVLK samt dess förarbeten och därefter rättspraxis och i sista hand i doktrin. 

Då det endast är i rättspraxis och doktrin de situationer som rör uppsatsens syfte och 

oklarhetsregeln i kommersiella förhållanden behandlas, kommer dessa att ha en stor betydelse 

i denna uppsats. Viktigt att poängtera är dock att doktrin ger utryck av författarens bild och 

åsikter inom området denne skriver om och det är på det viset doktrinen används i denna 

uppsats. Uppsatsförfattarens åsikter följer i kommentaravsnitten samt i det avslutande kapitlet 

med slutsatser. För det fall en viss fråga inte behandlas i andra rättskällor än i doktrin får 

doktrinen en större betydelse för klargörandet av rättsläget i just den frågan. Detta görs dock 

med extra stor källkritik och försiktighet. Fler doktrinförfattares bild av frågan studeras för att 

ge en helhetsbild. 

 

                                                 
23 Se avsnitt 1.1. 
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Det är även relevant att göra en nordisk utblick för att undersöka hur oklarhetsregeln 

utvecklats i de övriga nordiska länderna och därmed ta reda på om regleringen av 

oklarhetsregeln inom kommersiella förhållanden skiljer sig nämnvärt från svensk rätt. En 

sådan utredning skulle kunna bidra med nya infallsvinklar och eventuellt även ge exempel på 

andra varianter av regeln. Detta är relevant dels då oklarhetsregeln inom 

konsumentförhållanden i de olika länderna bygger på samma direktiv24 och delar i många 

avseenden samma rättshistoria.25 Dessutom finns det en tradition inom förmögenhetsrätten att 

belysa övrig nordisk rätt för att göra en liknande jämförelse och utblick. Anledningen till att 

just Norge och Danmark valts är dels av utrymmesskäl och dels av språkliga skäl samt att 

dessa länders rättsordning till stor del påminner om svensk rätt. Rättskällevärdet av nordisk 

lagstiftning, förarbeten och litteratur är dock begränsad inom den svenska rätten till det ovan 

nämnda enligt uppsatsförfattaren. Rättskällevärdet av den nordiska lagstiftning, förarbeten 

och doktrin som behandlas i denna uppsats står inte lika högt i rättskällehierarkin då de 

bygger på ett annat lands rätt. Trots att de länder som berörs i denna uppsats har liknande rätt 

och rättstradition så betyder det inte att dessa per automatik anses likvärdiga med svenska 

rättskällor i en uppsats inom svensk rätt. Av samma anledning får de inte heller samma 

rättskällestatus i svensk rätt som de har i det land vars rätt de bygger på. Då uppsatsförfattaren 

inte studerat de andra ländernas rätt i samma utsträckning som svensk rätt kan inte samma 

nivå hållas i rättsvetenskapligt avseende. Därför dras inte några långtgående slutsatser utifrån 

den information som hämtats ur nordisk rätt, den får enbart innebörden av en utblick i det 

hänseende som framförts ovan. 

 

Uppsatsens andra kapitel behandlar avtalstolkning, vilket för en expert på området kan 

framstå som överflödigt. Denna uppsats målgrupp är dock juriststudenter som läser sin 

avgångstermin, varför denna typ av genomgång är motiverad för att sätta oklarhetsregeln i sitt 

sammanhang. Oklarhetsregeln kan tillämpas först när ingen av de konventionella 

tolkningsmetoderna ger tillräcklig ledning i tvistefrågan.26 I den kontexten är det mer 

motiverat med en genomgång av de olika tolkningsmetoderna. 

 

Något bör även nämnas om det material som inte valts att ta med i denna uppsats. Det finns 

mycket mer material att tillgå än det material som valts att ta med i detta arbete. För att ett 

                                                 
24 Direktiv 93/13/EEG. För närmare genomgång av direktivet se avsnitt 3.2. 
25 Se exempelvis AvtL och KöpL. 
26 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 169. 
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examensarbete på juristprogrammet inom den givna tidsramen ska vara praktiskt 

genomförbart måste dock en viss avgränsning göras. Under dessa förutsättningar har det ovan 

nämnda materialet valts och bedömningen har gjorts att det primärt är svenska rättskällor som 

är rimliga att gå igenom. Det finns många internationella regelverk att tillgå på området, så 

som UNIDROIT principles of international commercial contracts (UPICC) och The Principles 

of European Contract Law (PECL). Dessa har studerats inom ramen för uppsatsen men av 

ovan nämnda skäl har de endast tagits med i begränsad omfattning.  Det finns även mycket 

som talar för en europeisering av avtalsrätten och särskilt avtalstolkning. Tvister som 

uppkommer mellan näringsidkare i kommersiella förhållanden tenderar att avgöras i 

skiljedomstol. En anledning är att dessa domar inte offentliggörs på samma sätt som domar 

från tvister som avgörs i allmänna domstolar. Det är möjligt att begära ut domar från 

skiljedomstolar men då det tar tid att få tillgång till dessa och av de skäl som nämnts ovan har 

skiljedomar inte valts att tas med och skiljemannarätt har inte getts utrymme i denna uppsats. 

Om uppsatsen kunde genomföras på obegränsad tid och samtliga källor hade tagits med hade 

en mer nyanserad bild av området kunnat ges och uppsatsens resultat hade blivit annorlunda. 

 

Nils Jareborgs artikel27 i Svensk Juristtidning, i vilken han bemöter kritik mot 

rättsdogmatiken, är relevant för den juridiska argumentationen i denna uppsats. Jareborgs 

jämförelse mellan svaret på en forskningsuppgift och en vetenskaplig uppgift, där den 

förstnämnda är ”så här är det!” och den sistnämnde ”så här bör det vara” är belysande i 

sammanhanget. En vetenskaplig uppgift, menar han, för resonemang kring huruvida det finns 

goda skäl för att uppfatta ifrågavarande fråga på detta vis ”för att tillgodose de syften som är 

viktiga för ifrågavarande vetenskapsområde”. Jareborg menar vidare att det finns skäl till att 

säga ”så här måste det vara!” i ett visst sammanhang. Detta underbyggs med att människan av 

naturen vill utreda sakers samspel och är problemorienterade. Den västerländska vetenskapen 

tenderar dessutom, enligt Jareborg, att genomföra sådana spekulationer på bästa möjliga sätt. 

Jareborg gör även en jämförelse mellan definitionen av rationalitet och sitt resonemang kring 

att vetenskapen är en verksamhet som endast rättfärdigas för det fall den bidrar till mänsklig 

överlevnad, välfärd och behovstillfredsställelse.28 

 

Jareborg diskuterar vidare värderingars betydelse inom rättsdogmatiken, vilket är av betydelse 

för den juridiska argumentationen i uppsatsen.  Enligt Jareborg finns det ingen värderingsfri 

                                                 
27 Jareborg, 2004, s. 1-10. 
28 Jareborg, 2004, s. 3. 
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vetenskap, istället är all form av begreppsanvändning fylld av värderingar. Detta påverkar 

dock inte värdeutsagornas29 rationalitet eller sanningsvärde. Jareborg möter kritiken om att 

rättsdogmatik inte är en vetenskap då den är kopplad till politik och moral med att dra 

paralleller till att rättssystemet bygger på politiska beslut men att detta inte leder till att 

rättsdogmatikens argumentation är att förväxla med partipolitisk argumentation. Vidare 

påpekar Jareborg att i de fall rättsdogmatisk argumentation sammanfaller med moral rör det 

sig om en argumentation baserad på fundamental moral som är baserad på bland annat 

grundläggande mänskliga värden. Jareborg menar att utan rättsdogmatikens inslag av moral 

står vi inför en ”godtycklig maktmaskin”. Avslutningsvis framhåller Jareborg att all sanning 

är en konstruktion skapad av oss själva.30  

 

Peczeniks förenklade modell av juridisk argumentation är av intresse för uppsatsen, likaså för 

den process av tolkning och värdering av rättskällorna som genomförs i uppsatsen. Modellen 

går ut på att sociala fakta, vilka avgör rättens giltighet, fungerar som bidrag till den juridiska 

argumentationen. Juristen fastställer rättskällornas giltighet genom en beskrivande och 

värderande process. Därefter följer tolkning av rättskällorna, vilken också är en process som 

utgörs av beskrivning och värdering. Tolkningsprocessen leder till den juridiska 

argumentationens produkt, kompletta, giltiga rättsregler eller en formulering av 

förutsättningar för konkreta juridiska beslut. Med denna modell vill Peczenik framhålla att två 

slags processer bör genomföras för att förstå en rättskällas giltighet, nämligen den 

beskrivande och den värderande processen. Denna modell är enligt Peczenik även tillämplig 

vid tolkning av rättskällor.31 

 

Uppsatsförfattarens syn på den juridiska argumentationen inom den rättsdogmatiska metoden 

delas med ovan anförda resonemang förda av Jareborg och Peczenik. Det finns, som 

inledningsvis nämndes i detta avsnitt, inom rättsdogmatiken en normativ del. Inom ramen för 

denna normativa del av rättsdogmatiken finns det, enligt uppsatsförfattaren, ett utrymme att 

föra en juridisk argumentation som ifrågasätter rätten och kommer med förslag och 

reflektioner om hur den skulle kunna se ut. Gällande argumentationsrationalitet, delar 

uppsatsförfattaren Jareborgs och Peczeniks åsikter som presenterats ovan i detta avsnitt. Den 

juridiska metoden handlar om att ta till sig information och argumentera utifrån detta. Det 
                                                 
29 Detta begrepp beskrivs och exemplifieras av Jareborg i ifrågavarande artikel som en viss typ av utsagor; ”Den 
här teorin är bättre än den där”. 
30 Jareborg, 2004, s. 10. 
31 Peczenik, 1980, s. 248.  
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som Jareborg tar upp gällande att juridiska argument underbyggs med vetenskapliga fakta för 

att sedan komma fram till ett resonemang om hur det måste vara är belysande för den 

argumentation som förs i uppsatsen. Hur argumentationen underbyggs och hur rättskällorna 

tolkas mer i detalj i denna uppsats liknar den process i Peczeniks modell om den beskrivande 

och värderande processen, mer om detta följer nedan.  

 

Uppsatsförfattarens syn på huruvida värderingar har och bör ha en plats inom rättsdogmatiken 

delas till stor del med Jareborgs och Peczeniks syn, som framförts ovan. Uppsatsförfattaren 

håller dock inte med om att det, som Jareborg menar, inte finns någon sanning. Detta anser 

uppsatsförfattaren dock inte är ett resonemang som måste föras i denna uppsats då det inte 

kommer att framställas några konkreta sanningar i denna uppsats utan enbart argumenteras för 

och emot saker som faller inom uppsatsens syfte. Däremot delar uppsatsförfattaren åsikten om 

att det inte finns någon värderingsfri kunskap och menar att detta inte heller är något som ska 

eftersträvas inom juridiken. För att juridiken ska föras framåt bör diskussion inom givna 

gränser föras och avvägningar göras gällande vissa principer, exempelvis då domstolen för en 

förnuftig personresonemanget inom den uttrycksorienterade avtalstolkningsmetoden32, då 

domstolen förenklat beskrivet givits det förtroendet av lagstiftaren. Det är dock viktigt att 

värderingar inte genomsyrar områden där detta inte bör göras då det finns uttrycklig lagtext 

att följa, vilket bör göras med en språklig tolkning av lagtextens lydelse och tillhörande 

specialmotivering i proposition. Samhällets värderingar, som långt tillbaka i tiden var kristna 

värderingar, är i grund och botten vad som givit upphov till all lagstiftning. Något annat som 

är viktigt är att det finns en tydlig skiljelinje mellan fakta och värderingar och det är då det 

blir komplicerat. Det krävs en god självinsikt för att inse när något är ens egna värderingar 

och när det är rättssystemets värderingar. Uppsatsförfattaren kommer att vara objektiv så långt 

det går vid tolkning och värdering av rättskällor men vid argumentation i slutsatser kommer 

värderingar att vägas in men då underbyggas av fakta och kunskap inom avtalstolkning och 

med syfte att återge uppsatsförfattarens syn på området. 

 

I denna uppsats kommer informationen att inhämtas på det sätt som framförts ovan i detta 

avsnitt där uppsatsens material behandlats. Som ovan nämnts finns det en brist på direkt 

tillämplig lagstiftning och förarbeten gällande oklarhetsregeln och avtalstolkning. Det 

material som anses kunna användas antingen direkt eller via analogier kommer att studeras av 

                                                 
32 Se avsnitt 2.2. 
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den anledning som nämnts i detta avsnitt där materialet behandlats. Detta kommer så långt det 

är möjligt användas som fakta i uppsatsen då dess rättskällevärde är högt. Förarbeten och 

lagtext kommer att tolkas med tillgripande av en språklig tolkning enligt dess ordalydelse utan 

att väga in andra faktorer än de principer och regler som gäller inom avtalsrätten.33  

 

På de områden där förarbeten och lagtext inte ger ledning eller hänvisar till rättstillämpningen 

kommer ledning sökas i rättspraxis. Rättspraxis tolkas genom att först läsa rättsfallet ifråga 

och fastställa dess innehåll.34 Därefter eftersöks den rättssats domstolen fastställt genom 

avgörandet, dess prejudikat. Detta generaliseras från ett konkret rättsfall till en generell norm 

och generella rekvisit uppställs utifrån detta.35 I ett sista steg anpassas denna rättssats till dess 

rättsliga kontext.36  

 

När det gäller den rättsvetenskapliga doktrinen består den av åsikter och doktrinförfattarnas 

syn och sammanställning av gällande rätt i författarnas kapitel om oklarhetsregeln och 

avtalstolkning inhämtas. Därefter värderas denna information och de olika åsikterna och 

framställningarna av oklarhetsregeln och avtalstolkning kommer att vägas samman dels för att 

uppsatsförfattaren ska skapa sig en egen bild och uppfattning av ämnet men även för att återge 

de olika doktrinförfattarnas åsikter. Informationen vägs även mot den information som 

hämtats ur förarbetena och lagtext som studerats. En sammanvägd produkt av detta 

presenteras på ett objektivt sätt i avsnitten om avtalstolkning och de rättsliga 

prioriteringsreglerna. En produkt av uppsatsförfattarens åsikter om doktrinförfattarnas bild av 

området och övriga åsikter på området presenteras i kommentarerna till respektive avsnitt och 

i det avslutande avsnittet37 med slutsatser. 

 

1.3 Disposition 
I detta avsnitt redogörs för uppsatsens disposition i ett övergripande avseende samt i den mån 

det är utmärkande för denna uppsats. Vad varje avsnitt innehåller framgår av 

innehållsförteckningen.  

 

                                                 
33 Lehrberg, 2006, s. 111 ff. 
34 Lehrberg, 2006, s. 148 ff. 
35 Lehrberg, 2006 s. 164 ff. 
36 Lehrberg, 2006, s. 171 ff. 
37 Se avsnitt 6. 
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Efter varje avsnitt vari det redogörs för fakta kopplat till uppsatsen syfte följer en 

kommentar.38 Efter vissa av avsnitten följer en samlad kommentar medan det i andra avsnitt 

finns en kommentar till varje underrubrik. Anledningen till detta är att det i de fall en 

kommentar följer efter varje underrubrik är motiverat utifrån syftet att ha en kommentar till 

den ifrågavarande underrubriken och i andra fall med samma motivering faller sig bättre att 

ha en samlad kommentar av underrubrikerna. I kommentarerna framförs uppsatsförfattarens 

åsikter om det som tagits upp i föregående avsnitt. Denna typ av uppdelning syftar till att 

underlätta för läsaren att på ett tydligt sätt följa vad som är uppsatsförfattarens och vad som är 

andras åsikter. I uppsatsens sista avsnitt redogörs för de slutsatser som kan dras av det som 

framfört i uppsatsen och syftar till att ge ett överskådligt besvarande av uppsatsens 

frågeställningar. 

 

2 Avtalstolkning 
För att sätta oklarhetsregeln i sitt sammanhang redogörs i detta kapitel för huvuddragen av 

avtalstolkning. Oklarhet föreligger när ingen av de konventionella tolkningsmetoderna leder 

till att avtalsinnehållet kan fastställas. Därför tillämpas oklarhetsregeln först efter en 

genomgång av de olika avtalstolkningsmetoderna genomförts.39 Avtalstolkningsmetoderna 

kan delas upp på olika sätt.40 Den uppdelning av tolkningsmetoder som presenteras i denna 

uppsats motsvarar Lehrbergs variant.41 

 

Avtalstolkning är en verksamhet inom vilken en rättshandlings innehåll och rättsverkningar 

fastställs. Att avtal bör tolkas är en naturlig konsekvens av pacta sunt servanda, principen om 

att avtal ska hållas. För att pacta sunt servanda ska upprätthållas måste det avtalsinnehåll som 

ska respekteras av parterna fastställas. Syftet med avtalstolkning är att fastställa vilka 

rättsverkningar som kan anses följa av ett avtal, med andra ord vad som kan anses vara avtalat 

mellan avtalsparterna. Avtalstolkning tillämpas då parterna är oense om vad som avtalats. 

Parterna kan inte förutse alla situationer som kan uppkomma inom ramen för deras 

avtalsförhållande. Vid tvist härom har domstolen till uppgift att ingripa och bestämma vad 

                                                 
38 Dessa avsnitt är avsnitt 2, 3, 4 och 5 samt dessa avsnitts underrubriker.  
39 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 169, Bernitz, 2013, s. 97, Lehrberg, 2014, s. 193 ff. samt Ramberg och 
Ramberg, 2016, s. 186.  
40 Detta framgår om man jämför Lehrbergs, 2014, variant med de varianter som presenteras i Adlercreutz och 
Gorton, 2010, samt Ramberg och Ramberg, 2016. 
41 Lehrberg, 2014, s. 39 ff. Se även Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 110 f. samt Ramberg och Ramberg, 2016, s. 
186 f. 
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som gäller på de punkter som inte reglerats i avtalet.42 Enligt Vahlén bör försök till 

systematisering av avtalstolkning undvikas.43 

 

Avtalstolkning är i princip inte reglerat i svensk lag. De principer och regler som tillämpas 

inom ramen för avtalstolkning har vuxit fram inom rättspraxis och den rättsvetenskapliga 

doktrinen.44 Motiven till AvtL är dock av betydelse för avtalstolkningen. Häri framhålls det 

klassiska uttalandet om att en viljeförklarings innehåll ska fastställas ”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”.45 

 

I artikel 8 lagen (1987:822) om internationella köp (CISG) behandlas avtalstolkning: 

” 1) Vid tillämpningen av denna konvention skall en parts uttalanden och övriga uppträdande 

tolkas i enlighet med hans avsikt, om den andra parten visste eller inte kunde ha varit 

omedveten om vilken avsikten var. 

 

2) Om föregående stycke inte är tillämpligt, skall en parts uttalanden och övriga uppträdande 

tolkas i enlighet med den uppfattning som en förnuftig person i den andra partens ställning 

skulle ha fått under samma omständigheter. 

 

3) Vid fastställande av en parts avsikt eller hur en förnuftig person skulle ha uppfattat den, 

skall vederbörlig hänsyn tas till alla omständigheter av betydelse, såsom 

avtalsförhandlingarna, praxis som har utbildats mellan parterna, handelsbruk och annan 

sedvänja samt parternas senare uppträdande.” 

 

Något som är viktigt att poängtera är att domstolen vid avtalstolkning gör en samlad 

bedömning av alla relevanta omständigheter. Domstolen väljer alltså inte en tolkningsmetod 

och använder sig uteslutande av denna.46 Ramberg och Ramberg har efter att ha analyserat 

HD:s rättspraxis gällande avtalstolkning kommit fram till följande gällande vilka 

omständigheter HD beaktar vid avtalstolkning kan sammanfattas enligt följande uppställning:  

                                                 
42 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 13 samt Lehrberg, 2014, s. 15 ff.  
43 Vahlén, 1960, s. 249. 
44 Lehrberg, 2014, s. 33. 
45 NJA II 1915 nr. 5 s. 251. 
46 Ramberg och Ramberg, 2016, s. 187 f.  
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1. ”Avtalets ordalydelse, 

2. Vad som skulle ha gällt om parterna inte avtalat särskilt om ett visst förhållande (t.ex. 

enligt dispositiv lag), 

3. Underförstådda avtalsvillkor,47 

4. Omständigheterna i samband med avtalsförhandlingarna,  

5. Praxis som har utbildats mellan parterna i tidigare avtalsrelationer,  

6. Parternas beteende (inklusive passivitet) efter avtalets ingående, 

7. Avtalets ändamål, 

8. Termers och begrepps betydelse i den relevanta branschen, 

9. Handelsbruk,  

10. Avtalets systematiska uppbyggnad, och 

11. Skälighet.”48 

 

En viktig utgångspunkt vid avtalstolkning är att parterna, inom ramen för vissa gränser, är fria 

att råda över avtalets innehåll.49 Vid all form av avtalstolkning är en grundläggande princip att 

utgångspunkten är den gemensamma partsavsikten.50 

 

2.1 Partsorienterad tolkning 

En utgångspunkt för ett avtalsslut är att parterna verkligen uttrycker sin viljeförklaring i 

avtalsinnehållet. Det är emellertid inte ovanligt att vad parterna uttryckt i avtalet inte till fullo 

överensstämmer med den verkliga gemensamma partsavsikten.51 

 

Som ovan nämnts är den gemensamma partsavsikten fundamental inom avtalstolkning. Det 

skriftliga avtalet betraktas enbart som ett bevismedel för vad parterna avtalat. Det första steget 

i all form av avtalstolkning utgörs av att fastställa den gemensamma partsavsikten.52 Om en 

gemensam partsavsikt kan bevisas föreligga väger denna tyngre än vad parterna uttryckt 

skriftligen eller muntligen i avtalet.53 

 
                                                 
47 Jfr. Art. 5.1.2 UPICC. 
48 Ramberg och Ramberg, 2016, s. 188. 
49 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 13 och Lehrberg, 2014, s. 33. 
50 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 57 f., Bernitz, 2013, s. 83 och Lehrberg, 2014, s. 45 f. 
51 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 57 f., Bernitz, 2013, s. 83 och Lehrberg, 2014, s. 47 f.  
52 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 57 f., Bernitz, 2013, s. 83 f. och Lehrberg, 2014, s. 47 ff. 
53 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 57 f. Bernitz, 2013, s. 83 f. och Lehrberg, 2014, s. 45 f. 
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Tolkningen av partsavsikten går främst ut på att fastställa parternas intention med avtalet, vad 

parterna gemensamt kommit överens om, vilka handlingsregler de beslutat ska gälla dem 

emellan. Att utröna den gemensamma partsviljan blir ofta en bevisfråga.54 Det är många 

gånger svårt att bevisa den gemensamma partsavsikten för det fall avsikten inte uttryckts 

skriftligen. Detta blir särskilt tydligt då det skriftliga avtalsinnehållet inte överensstämmer 

med partsavsikten.55 

 

På latin benämns den gemensamma partsviljans relevans som tolkningsregel som falsa 

demonstratio non nocet, vilket i princip innebär att rättshandlingen inte påverkas av att det 

använda uttrycket är felaktigt. Denna princip aktualiseras till exempel då parterna använder ett 

väldigt speciellt språkbruk, som kan innehålla objektiva felaktigheter eller vara svårt för 

okunniga att förstå. I vissa fall kan parterna även använt sig av en avsiktlig tvetydighet, för att 

dölja det verkliga rättsförhållandet som kanske strider mot lag. Förutsatt att den gemensamma 

partsavsikten kan fastställas blir avtalet i samtliga av ovan nämnda fall gällande parterna 

emellan. I vissa avtalsrelationer kan partsbruk, handelsbruk eller annan sedvänja vara 

avgörande.56 

 

2.2 Uttrycksorienterad tolkning 

Uttrycksorienterad tolkning är en tolkningsmetod där innehållet i den förklaring vari avtalet 

formulerats tolkas objektivt. Denna tolkningsmetod tillämpas då ingen gemensam partsavsikt 

kunnat utrönas. Parterna är vid tillämpning av denna metod bundna av deras uttryckta 

samstämmiga viljeförklaring. Denna viljeförklaring kan komma till uttryck på olika sätt, 

exempelvis genom skriftliga eller muntliga avtal. Många regler och principer som tillämpas 

inom denna metod grundas på en presumerad gemensam partsavsikt.57 

 

Trots att den gemensamma partsavsikten har en avgörande betydelse för det fall den kan 

bevisas har även avtalstexten och annan form av lydelse en stor praktisk betydelse vid 

avtalstolkning. Rent bevismässigt är en avtalstext lättare att bevisa än den gemensamma 

partsavsikten. Lydelsen väger således tungt som bevisfaktum och är ett underlag för 

presumtion. Ett skriftligt avtal förutsätts vara det parterna kommit överens om. Adlercreutz 
                                                 
54 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 57 f., Bernitz, 2013, s. 83 ff. samt Lehrberg, 2014 s. 45 f.   
55 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 57 f., Bernitz, 2013, s. 83 ff. samt Lehrberg, 2014, s. 54. 
56 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 58 samt Lehrberg, 2014, s. 52. 
57 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 59 ff., Bernitz, 2013, s. 86 f. samt Lehrberg, 2014, s. 71 f. Se även Ramberg 
och Ramberg, 2016, s. 161 f. 
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och Gorton framhåller att ett annat skäl till att lydelsen bör tillmätas en presumtionsverkan är 

att det föreligger en stor genomsnittssannolikhet för att parternas avsikt varit vad de uttryckt i 

avtalet. Detta gäller dock sällan för ensidigt upprättade standardavtal, men ett sådant avtal 

uppfyller åtminstone det grundläggande kravet på synbarhet. Adlercreutz och Gorton menar 

att ett sådant avtal därmed uppnår nödvändig subjektiv täckning såtillvida att inga 

avtalsklausuler varit svåra att uppfatta eller dolda för någon av parterna. Det är vanligt, 

särskilt vid standardavtal, att det skriftliga avtalet är det enda beviset för parternas avsikt.58  

 

Det händer att avtalstolkningen och domstolarnas slutsatser går längre än den gemensamma 

partsavsikten, bland annat i fall då en avtalsklausul är vag eller tvetydig. Domstolen måste då 

finna rätt tolkning med andra hjälpmedel än den gemensamma partsavsikten, även om inget 

tolkningsalternativ stämmer bättre eller sämre överens med den gemensamma partsavsikten. 

Det blir då svårt att motivera den uttrycksorienterade tolkningen med parternas avsikt eller 

skydd för mottagaren. Principen definieras i sådana fall som att parterna är bundna av sin 

viljeförklaring, tolkat i enlighet med i rättsordningen etablerade regler. Således har den 

uttrycksorienterade tolkningen inte enbart ändamålet att tolka avtalet i enlighet med den 

gemensamma partsviljan utan även enhetlighet och förutsebarhet i tillämpningen, för att lika 

fall behandlas lika.59 

 

Uttrycksorienterad tolkning syftar även till att motverka avsiktligt och vårdslöst vilseledande 

vid avtalsslut. Detta uppnås genom att parterna uppmuntras till att klargöra sin intention i sin 

viljeförklaring. Ett annat ändamålsskäl är att en lämplig och rimlig lösning kan finnas genom 

uttrycksorienterad tolkning.60 

 

Vid tillämpningen av den uttrycksorienterade tolkningsmetoden är målet att utreda hur en 

förnuftig person eller den gode domaren skulle ha uppfattat viljeförklaringen i fråga. I vissa 

fall kan resultatet av tolkningen dock stå i strid med avtalspartens avsikt. I sådana fall är 32 § 

1 st. AvtL tillämplig, vari föreskrivs att det är fråga om ett förklaringsmisstag. Ett sådant 

förklaringsmisstag medför att avgivaren inte är bunden av sin viljeförklaring, förutsatt att 

mottagaren insett eller bort inse misstaget. Detta misstag kan vara i tre olika varianter. Det 

första är felskrivning och är fallet då parten avsett något annat än vad denne uttryckt i sin 
                                                 
58 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 59 f. Se även Bernitz, 2013 s. 86 f., Lehrberg, 2014 s. 71 f. samt Ramberg 
och Ramberg, 2016, s. 161 f.  
59 Lehrberg, 2014, s. 73. Se även Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 60 f. 
60 Lehrberg, 2014, s. 72 ff. 
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viljeförklaring. Det andra är då parten använt sig av ord eller termer på ett sätt som inte 

används vanligen i gängse språkbruk. Det tredje fallet är då lydelsen uppfattats olika av 

parterna på grund av sin otydlighet eller tvetydighet. I det sistnämnda fallet är det fråga om ett 

förklaringsmisstag enligt 32 § 1 st. AvtL om förklaringen inte ger uttryck för partens vilja 

även vid beaktande av andra tolkningsdata.61 

 

2.3 Språklig tydning  

När den partsorienterade tolkningsmetoden inte leder till ett tillfredsställande resultat tolkas 

den uttryckta förklaringen. I linje med tillitsteorin bör viljeförklaringen tolkas på det sätt 

mottagaren haft fog för att uppfatta den, detta är dock en grov förenkling av hur det vanligtvis 

går till i praktiken. Det som studeras vid språklig tolkning är vanligen en omtvistad 

avtalsklausul.62 Vid tillämpningen av denna metod bör tolkningen isoleras till den språkliga 

innebörden av oklarheten i fråga och därmed avgränsa den från dess språkliga kontext samt 

omständigheter kring avtalsförhållandet. För att uppnå ett lämpligt resultat är det relevant att 

göra denna avgränsning snäv. Härrör oklarheten från ett ord i en klausul isoleras tolkningen 

till just det ordet. Vid nästa steg i den språkliga tolkningsmetoden tas emellertid hänsyn till 

den språkliga kontext inom vilken den omtvistade klausulen ingår. Med kontext menas övrigt 

innehåll i kontraktet, förklaringen eller avtalsdokumentet klausulen i fråga är en del av. Denna 

typ av tolkning kallas en systematisk eller systeminriktad metod.63 

 

Vid avtalstolkning blir det ofta fråga om en språklig tydning av en avtalsklausul där man utgår 

från vad som framstår som common-sense för en bildad domare.64 Språket i viljeförklaringen 

analyseras noggrant och orden och meningarna tilldelas i huvudregel den innebörd som 

överensstämmer med allmänt språkbruk. För det fall ett visst språkbruk, som avviker från 

vanligt språkbruk, används i viljeförklaringen och detta är etablerat inom en viss yrkesgrupp, 

bransch eller ort blir detta språkbruk avgörande för avtalstolkningen förutsatt att parterna är 

bekanta med språkbruket.65 

 

                                                 
61 Lehrberg, 2014, s. 88 ff. 
62 Lehrberg, 2014, s. 99 f. Se även Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 41.  
63 Lehrberg, 2014, s. 103 f.  
64 Lehrberg, 2014, s. 92 ff.  
65 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 45 f., Bernitz, 2013, s. 87 samt Lehrberg, 2014, s. 92 ff. 
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2.4 Tolkning utifrån kontexten 

Vid tolkning av en oklar eller vag avtalsklausul ger en isolerad tolkning vanligtvis inte nog 

ledning i tolkningsfrågan, även om det är det första steget66 i tolkningen. En tolkning utifrån 

avtalets språkliga kontext samt en tolkning utifrån avtalssituationen som kontext ligger därför 

nära till hands.67 

 

2.4.1 Den språkliga kontexten  
Vid tolkning av en skriftlig avtalsklausul beaktas vanligen klausulens språkliga kontext, 

såsom övriga delar av kontraktet. För det fall en avtalsklausul kan tolkas på skilda sätt utesluts 

vanligtvis den tolkning som står i strid med övriga avtalsbestämmelser. När den språkliga 

kontexten studeras kan avtalets systematik få betydelse. Rubriken avtalsklausulen ifråga är 

placerad under kan ge ledning i tolkningsfrågan.68 

 

Parterna anger ofta syftet med deras avtal eller en viss klausul. Det kan antingen följa av 

inledningen till avtalet eller av andra omständigheter. Vid tolkning av en klausul i ett sådant 

avtalsförhållande är det eftersträvansvärt att välja en lösning som uppfyller detta syfte.69 I 

vissa fall väger syftet så tungt att man väljer att inte tillämpa en klausul som strider mot 

avtalets syfte. Detta kallas att man gör ett reduktionsslut från bestämmelsen.70 

 

2.4.2 Avtalssituationen som kontext 
Avtalsklausuler med oklar eller tvetydig innebörd tolkas ofta mot bakgrund av 

avtalssituationen eller händelseförloppet som föranledde avtalets uppkomst. Omständigheter 

som uppfattats eller bort uppfattas för samtliga parter tiden före och vid avtalsslutet bör tas i 

beaktning vid denna typ av tolkning. Omständigheter efter avtalsslutet, i den mån de 

uppfattats av parterna senast då de tog del av rättshandlingen, kan också komma att tas i 

beaktning. Avgörande tidpunkten för bedömningen av huruvida rättshandlingen varit synbar 

för medkontrahenten är tidpunkten då mottagaren fått informationen tillhanda.71 

 

                                                 
66 Se avsnitt 2.2.  
67 Lehrberg, 2014, s. 133 och 127 samt Ramberg och Ramberg, 2016, s. 173.  
68 Lehrberg, 2014, 127 ff. samt Ramberg och Ramberg, 2016, s. 173. 
69 Lehrberg, 2014, s. 128 ff. 
70 Lehrberg, 2014, s. 133. 
71Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 63 ff., Lehrberg, 2014, s. 127 f. samt Ramberg och Ramberg, 2016, s. 178 ff.  
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2.5 Särskilt om tolkning av standardavtal        

När ett avtal hänvisar till ett standardvillkor för att inkorporera det till en del av avtalet blir det 

extra svårt att avgränsa det uttrycka avtalsinnehållet. Vid tolkning av standardavtal är det 

sällan möjligt att som vid annan form av avtalstolkning utgå från den gemensamma 

partsviljan. Ett standardavtals villkor är sällan föremål för förhandling vid avtalsslutet. Därför 

tillämpas andra metoder än vid individuellt avtalade villkor.72 

 

För det fall ett avtal i ett standardavtal varit föremål för individuell anses detta bäst återge den 

gemensamma partsavsikten. Principen om att individuellt avtalade villkor går före allmänna 

avtalsvillkor äger i dessa fall tillämpning. Det är även vanligt förekommande att de allmänna 

avtalsvillkoren tolkas i ljuset av de individuellt förhandlade villkoren. Detta innebär i 

praktiken att skrivet går före tryckt. Tillägg skrivna för hand och justeringar går före 

formulärtexten.73 

 

En princip inom ramen för den systeminriktade tolkningsmetoden74 som är av betydelse vid 

tolkning av standardavtal är att avtalsvillkor som är mer preciserade, exempelvis genom att 

ställa upp begränsningar eller bestämningar, går före villkor av mer allmänt hållen karaktär. 

Denna princip innebär i denna kontext att vid två motstridiga standardklausuler där den ena är 

av generell karaktär och den andra mer preciserad, går den senare före.75 En del standardavtal, 

exempelvis 2004 års Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader (AB 04), innehåller bestämmelser om kontraktshandlingarnas 

inbördes hierarki.76 

 

2.6 Kommentar 
Oklarhetsregeln blir aktuell först efter att konventionella avtalstolkningsmetoderna inte leder 

till att avtalsinnehållet kan fastställas. Regeln kan alltså inte tillgripas utan att en 

tolkningsprocess där alla metoder tillgrips genomförs och att de inte ger för handen vad den 

oklara avtalsklausulen innebär. Efter detta är det dags att gå vidare till oklarhetsregeln om vi 

ponerar att vi har ett avtal med en oklar klausul där de metoder som presenterats i förevarande 

avsnitt inte gett ledning i tvistefrågan. 
                                                 
72 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 67 f. samt Bernitz, 2013, s. 91. 
73 Bernitz, 2013, s. 91 f. 
74 Se avsnitt 2.4. 
75 Bernitz, 2013, s. 93. 
76 Se AB 04 1 kap. 3 §.  
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En intressant fråga att ställa sig är om man kan komma till samma slutsats som vid 

oklarhetsregeln genom att använda dessa metoder. Detta kommer att diskuteras vidare i 

avsnittet77 som behandlar rättspraxis. 

 

3 De rättsliga prioriteringsreglerna 
Oklarhetsregeln och minimiregeln är de två rättsliga prioriteringsreglerna. Värt att notera är 

att dessa regler ofta benämns hjälpregler och tillämpas först när den en tolkning med 

tillämpande av de konventionella avtalstolkningsmetoderna inte leder ger ledning i 

fastställandet av den oklara avtalstextens innebörd.78  

 

HD förklarade de rättsliga prioriteringsreglernas ställning i förhållande till de övriga 

principerna för avtalstolkning i Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) 2001 s. 750 som följande: ”Vid 

tolkningen av ett försäkringsvillkor har man emellertid att ta hänsyn till, utöver ordalydelsen, 

klausulens syfte, försäkringens och kundkretsens art, traditioner i fråga om formulering, 

anslutning till lagens uttryckssätt, gängse praxis osv. Man får också pröva vad som sakligt sett 

är en förnuftig och rimlig reglering. Först om något resultat inte kan uppnås vid en sådan 

prövning har man anledning att falla tillbaka på andra, mera generella tolkningsprinciper, 

såsom den s.k. oklarhetsregeln.” 

 

Avtalstolkningen beskrivs av Lehrberg som en process som genomgående präglas av olika val 

vilka till sin karaktär är rättsliga bedömningar. Skillnaden mellan de olika stadierna i 

tolkningsförfarandet är att de rättsliga prioriteringsreglerna i princip är fasta och preciserade 

och därför i större eller mindre utsträckning påverkas av tolkningssituationens olika 

element.79 

 

3.1 Oklarhetsregeln 

Avtalstolkning är många gånger en okomplicerad process, men när avtalet inte ger en tydlig 

ledning kring vad som ska gälla i en viss situation blir avtalstolkningen med ens komplicerad. 

En vanlig situation är då en avtalsklausul kan tolkas på skilda sätt och parterna åberopar olika 

                                                 
77 Se avsnitt 4. 
78 Lehrberg, 2014, s. 193 ff. 
79 Lehrberg, 2014, s. 194.  
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varianter, vilka ger minst två skilda lösningar på tvistefrågan.80 I sådana situationer kan 

oklarhetsregeln vara behjälplig.81  

 

Det finns emellertid flera olika varianter av oklarhetsregelns inom svensk doktrin och 

rättspraxis. I korthet innebär oklarhetsregeln att för det fall ett kontrakt innehåller en oklar 

formulering, ska denna tolkas till nackdel för den part som författat texten eller på annat sätt 

infört formuleringen i det individuella avtalet.82 Ramberg och Ramberg anser inte att 

oklarhetsregeln är en relevant regel för fastställandet av ett avtals innehåll. Enligt dem blir det 

sällan aktuellt vid fastställandet av ett avtals innehåll att utröna vem av avtalsparterna som 

formulerat eller tillhandahållit avtalet då övriga tolkningsmetoder och aspekter först måste 

beaktas och dessa ofta leder till klarhet i tvistefrågan. I senaste upplagan av Allmän avtalsrätt 

har författarna dock gjort ett tillägg om oklarhetsregelns relevans vid fastställandet av ett 

avtals innehåll som lyder ”I försäkringsavtalsrätten fyller oklarhetsregeln möjligen en större 

funktion än för andra avtal”. Tillägget motiveras med att försäkringsavtal är ensidigt 

upprättade av försäkringsbolagen och att det saknas underlag för att med tillgripande av de 

konventionella avtalstolkningsmetoderna få klarhet i tvistefrågan i sådana situationer. Detta 

resonemang underbyggs av tre argument; att det är vanligt att parterna inte har diskuterat 

avtalsvillkoren vid avtalsslutet, ofta ger syfte, ändamål och bakgrundsrätt inte vägledning i 

tvistefrågan och att det sällan är möjligt att klandra försäkringsbolaget för att villkoret skulle 

ha till syfte att missleda motparten.83  

 

Enligt Lehrberg finns det minst två varianter av oklarhetsregeln och dessa sammanfaller inte 

alltid. Traditionellt har regeln innebörden att ett avtal vid otydlighet ska tolkas till nackdel för 

den som formulerat texten (in dubio contra stipulatorem eller proferentem) eller på annat sätt 

åberopat texten. Denna variant av oklarhetsregeln kallas ibland även för författarregeln och 

kom till uttryck i NJA 1979 s. 483. HD ansåg i detta rättsfall att en avtalsklausul var så pass 

allmänt hållen att det inte var möjligt att utläsa något preciserat innehåll. Domstolen menade 

att det åvilade den part som föreslagit och formulerat klausulen att klargöra dess innebörd för 

sin motpart och klausulen tolkades därför till nackdel för den part som författat klausulen. En 

vanligt förekommande åsikt är att oklarhetsregeln i denna variant bör utökas till att innebära 
                                                 
80 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 110 f. samt Lehrberg, 2014, s. 92. 
81 Observera dock som ovan nämnts att oklarhetsregeln är en tolkningsregel, vilket innebär att den enbart 
tillämpas när de konventionella tolkningsmetoderna inte lett till klarhet i tolkningsfrågan. 
82 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 110 f, Bernitz, 2013, s. 96, Lehrberg, 2014, s. 195 samt Ramberg, 2016, s. 
185. 
83 Ramberg och Ramberg, 2016 s. 185 f. 
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att en oklarhet ska tolkas till nackdel för den part som borde ha uttryckt sig tydligare, hade 

störst möjlighet att undanröja oklarheten eller på annat sätt är att anse som skyldig till 

oklarheten.84 

  

En annan variant av oklarhetsregeln, menar Lehrberg, är att den otydliga texten ska tolkas till 

nackdel för den part som borde ha formulerat sig tydligare eller på annat sätt är att anse som 

skyldig till oklarheten. Denna variant av oklarhetsregeln drabbar liksom den förstnämnda 

varianten vanligtvis den part som formulerat eller infogat den otydliga texten, då denna part 

vanligtvis har störst möjlighet att undanröja oklarheten i fråga. Vid tillämpningen av denna 

variant av oklarhetsregeln läggs fokus, till skillnad från den traditionella varianten, inte på 

vem som formulerat eller på annat sätt gjort den oklara formuleringen till en del av det 

individuella avtalet. Vid tillämpandet av denna variant av oklarhetsregeln ligger istället fokus 

på att utröna vem av parterna som haft störst möjlighet att motverka otydligheten och 

resonemang kring vem av parterna som haft bäst möjlighet att förutse oklarheten blir av 

betydelse i denna bedömning.85  

 

Lehrberg anför vidare att dessa två varianter av oklarhetsregeln idag kan sammanföras under 

följande definition: ”Tolkningen sker till nackdel för den part som haft skuld till en oklarhet 

eller haft bäst möjlighet att avvärja oklarheten. När det inte föreligger någon egentlig brist hos 

en avtalsklausul eller det inte kan antas att den ene haft större möjlighet att avvärja bristen än 

den andre, tolkas klausulen till nackdel för den part som avfattat eller tillhandahållit den”. 

Enligt Lehrberg tillämpas den sistnämnda varianten sällan och då främst vid standardavtal 

som formulerats ensidigt av den ena parten.86 

 

En tredje variant av oklarhetsregeln är att den otydliga klausulen ska tolkas till nackdel för 

den part som inför den otydliga klausulen eller på annat sätt stödjer sig på denna. Ett rättsfall 

där denna variant av oklarhetsregeln behandlas är NJA 1989 s. 269. Fallet rörde en otydlig 

friskrivningsklausul i ett avtal om generell borgensförbindelse. HD ansåg att oklarheten inte 

borde gå ut över borgensmännen då klausulen i fråga införts i avtalet genom ett av banken 

använt formulär.  

 

                                                 
84 Lehrberg, 2014, s. 195 f. 
85 Lehrberg, 2014, s. 196. 
86 Lehrberg, 2014, s. 196 f. 
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Oklarhetsregeln contra stipulatorem kräver inte att oklarheten är en följd av att 

avtalsklausulen i fråga är bristfälligt utformad. Regeln är tillämplig även för det fall 

avtalsklausulen är oklanderligt utformad men oklarhet uppstår i en situation som parterna inte 

förutsett eller bort förutse vid avtalsslutet. Värt att notera är även att det inte krävs att 

oklarheten härrör från en specifik avtalsbestämmelse.87 

 

Ramberg och Ramberg nämner enbart en variant av oklarhetsregeln, nämligen att ett avtal 

som innehåller en oklar formulering ska tolkas till nackdel för den part som författat eller 

åberopat den otydliga texten.88 Adlercreutz och Gorton fokuserar även på denna variant men 

menar att regeln drabbar den part som haft störst möjlighet att undanröja oklarheten.89 

Oklarhetsregeln är utformad som en culpamodell då den innebär att den oklara avtalstexten 

tolkas till nackdel för den part som bär skuld till oklarheten.90 

 

Det råder delade meningar inom doktrinen gällande huruvida oklarhetsregeln fyller en 

adekvat funktion inom svensk rätt. Ramberg och Ramberg anser att oklarhetsregeln har spelat 

ut sin roll och inte längre är att anse som en väsentlig tolkningsregel. De menar att det mycket 

sällan blir aktuellt att tillämpa oklarhetsregeln då övriga tolkningsmetoder i de allra flesta fall 

leder till ett godtagbart resultat.91 Bernitz, som är inne på samma linje, menar att 

oklarhetsregeln har en begränsad tillämpning då domstolarna är måna om att lösa tvisten med 

de konventionella avtalstolkningsmetoderna.92 Adlercreutz och Gorton menar däremot att 

tillämpningen av oklarhetsregeln i rättspraxis ökat sedan införandet av 10 § AVLK samt att 

regelns betydelse har ökat från att tidigare varit en hjälpregel.93 Bengtsson, som poängterar att 

hans åsikt skiljer sig från HD:s, framhåller oklarhetsregeln de lege ferenda.94  

 

3.1.1 Kommentar 
Oklarhetsregeln kan av den ovan framställda doktringenomgången definieras på olika sätt. 

Det råder inte samstämmighet gällande om det finns en eller flera definitioner av regeln. 

Lehrberg menar att det finns flera olika definitioner på oklarhetsregeln, vilka kan tillämpas 

                                                 
87 Lehrberg, 2014, s. 195 f. 
88 Ramberg och Ramberg, 2016, s. 185. 
89 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 111. 
90 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 113. 
91 Ramberg och Ramberg, 2016, s. 185 f. 
92 Bernitz, 2013, s. 97. 
93 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 111. 
94 Bengtsson, 2010, s. 66. 
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vid olika situationer medan Ramberg och Ramberg enbart talar om en av dessa definitioner 

utan att beröra de andra. 

 

När det gäller Lehrbergs variant av oklarhetsregeln där den oklarheten ska tolkas till nackdel 

mot den part som haft bäst möjlighet att avvärja oklarheten kan denna variant eventuellt leda 

till andra resultat än övriga definitioner av regeln då det inte läggs avgörande vikt vid vem av 

parterna som författat eller tillhandahållit den oklara avtalstexten. Istället blir resonemanget 

kring vilken av parterna som haft störst möjlighet att motverka oklarheten avgörande för 

bedömningen. Denna definition sticker ut från övriga definitioner och för att avgöra en sådan 

tvist krävs ett resonemang om vem av parterna som kunnat förutse oklarheten. Vilken av 

avtalsparterna som har störst erfarenhet i avtalssituationer som den som uppkommit i tvisten 

torde i sådana avvägningar vara av betydelse, vilka inte är av betydelse då de andra 

varianterna av oklarhetsregeln tillämpas. 

 

Av åsikterna inom den rättsvetenskapliga doktrinen kring oklarhetsregelns ställning som 

tolkningsregel är det inte möjligt att utläsa någon klar trend som kan ge insikt i hur 

oklarhetsregeln kan komma att utvecklas i framtiden. 

 

3.2 Oklarhetsregeln i AVLK 

Oklarhetsregeln är enbart lagstadgad i konsumentförhållanden, där den regleras i 10 § AVLK 

och definieras som ”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”. 

 

Denna bestämmelse utgör en del av Sveriges implementering av EU-direktivet95 om oskäliga 

villkor i konsumentavtal. Den traditionella svenska oklarhetsregeln som var gällande innan 

implementeringen av direktivet behandlas i förarbetena till AVLK där regeln definieras som 

”en oklar avtalsbestämmelse tolkas till nackdel för den som har formulerat eller tillhandahållit 

bestämmelsen”. Regelns främsta tillämpningsområde anges vara inom standardavtal, men 

regeln kan även tillämpas vid andra typer av avtal. En bestämmelse i ett direktiv ska införlivas 

i nationell rätt för det fall den inte är gällande i nationell rätt genom lagstiftning, 

motivuttalanden eller rättspraxis som otvetydigt klargör regelns innehåll. För att avgöra 

                                                 
95 Direktiv 93/13/EEG. 



32 
 

huruvida det i svensk rätt krävdes en införlivning av oklarhetsregeln eller om regeln redan 

sedan tidigare var fast förankrad i svensk rätt diskuterades oklarhetsregelns ställning inom 

svensk rätt. Bedömningen gjordes att regeln inte gällde otvetydigt i svensk rätt i de situationer 

som omfattas av direktivet och att bestämmelsen därmed måste införlivas i svensk rätt genom 

lagstiftning.96 

 

Vid en jämförelse av direktivets oklarhetsregel och den oklarhetsregel som följer av 10 § 

AVLK framgår att implementeringen inte skett på ett tillfredsställande sätt. Artikel 5 i 

direktivet lyder ”I avtal där alla eller vissa villkor som erbjuds konsumenten är i skriftlig form 

skall dessa villkor alltid vara klart och begripligt formulerade. Vid tveksamhet om ett 

avtalsvillkors innebörd skall den för konsumenten mest gynnsamma tolkningen gälla”. 

 

Direktivtextens första mening har således inte överförts till svensk rätt. Enligt direktivet ska 

den mest gynnsamma lösningen gälla, medan det enligt den svenska motsvarigheten endast 

ska ske en tolkning till konsumentens fördel.97 Av direktivet följer att den tolkning 

konsumenten gör gällande generellt sett är den som anses vara mest förmånlig för denne.98 

 

I förarbetena till AVLK framhålls att för det fall gemensam partsavsikt kan fastställas anses 

ett avtalsvillkor inte som oklart. Avtalsvillkoret ska i dessa fall ges en innebörd som 

överensstämmer med partsviljan, trots att villkoret enligt dess ordalydelse medför att det kan 

tolkas på skilda sätt.99 Denna variant av oklarhetsregeln gäller även vid muntliga avtal samt i 

situationer där oklarheten grundas på annat än ordalydelsen.100  

 

Vid implementerandet av direktivet diskuterades även bestämmelsens tillämpningsområde. I 

förarbetena gjordes bedömningen att det inte fanns någon anledning att formulera en 

motsvarande bestämmelse för kommersiella förhållanden och tillämpningsområdet för 10 § 

AVLK begränsades därmed till konsumentförhållanden.101 

 

                                                 
96 Prop. 1994/95:17 s. 50 f. 
97 Bernitz, 2013, s. 99 f. 
98 Artikel 5, direktiv 93/13/EEG. 
99 Prop. 1994/95:17 s. 100. 
100 Prop. 1994/95:17 s. 51. 
101 Prop. 1994/95:17 s. 51. 
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Enligt Bernitz utgör oklarhetsregeln i 10 § AVLK en tydligare och strängare version av regeln 

än den som berörts ovan102. Bernitz menar vidare att denna version bör tillämpas på detta vis, 

så att oklarhetsregeln i konsumentförhållanden får en starkare ställning i svensk rätt.103 

 

3.2.1 Kommentar 
Den i AVLK lagfästa oklarhetsregelns tillämpningsområde omfattar inte kommersiella 

förhållanden, men analogier till sådana situationer kan ändå göras och denna regel med 

tillhörande förarbeten samt det EU-direktiv bestämmelsen bygger på är av intresse för att 

kunna utreda oklarhetsregelns ställning i kommersiella förhållanden då motsvarande 

rättskällor saknas i dessa situationer. 

 

Den definition av oklarhetsregeln som gällde innan direktivets implementering som framlades 

i förarbetena till AVLK kan sägas vara den oklarhetsregel som gäller i kommersiella 

förhållanden. Bedömningen att den svenska oklarhetsregelns inte hade en tillräckligt stark 

ställning i svensk rätt att den gäller otvetydigt i de situationer som omfattas av direktivet är av 

intresse för uppsatsen. 

 

Trots att oklarhetsregeln i AVLK som ovan nämnts är mer strikt än den oklarhetsregel som 

används i kommersiella förhållanden ger den förstnämnda regeln ändå inte ett lika 

långtgående skydd för konsumenten som det som följer av direktivtexten, vilket är 

anmärkningsvärt. Regeln har implementerats på ett liknande sätt i våra grannländer vilket 

kommer att diskuteras i avsnitt 5 nedan. En mer långtgående analys av detta faller emellertid 

utanför denna uppsats syfte, men är något som onekligen är av intresse för fortsatta studier på 

ämnet. 

  

3.3 Begreppet oklarhet 

Av det som beskrivits ovan framgår att det finns olika definitioner av oklarhetsregeln i 

doktrinen.104 Vid tillämpningen av oklarhetsregeln är det dock av vikt att klargöra vad som 

anses oklart och vad som faller utanför regelns tillämpningsområde. Dessutom framgår det av 

                                                 
102 Se avsnitt 3.1.  
103 Bernitz, 2013, s. 100. 
104 Se avsnitt 3.1. 
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föregående avsnitt att det i vissa situationer ställs särskilda krav på tydlighet. I sådana 

situationer torde oklarhetsrekvisitet vara snävare.105 

 

För att en text ska klassificeras som otydlig krävs det enligt Adlercreutz och Gorton inte att 

den innehåller ett ord som kan ha skiftande innebörd, utan kan även bero på att texten i fråga 

bearbetats på ett sätt som gör den oklar eller på ett sätt som får viktiga bestämmelser att 

komma i skymundan.106 

 

Det är emellertid inte möjligt att enbart fokusera på huruvida en klausul är vag eller tvetydig. 

Det är vanligt att oklarheten inte enbart härrör från avtalstexten utan är en konsekvens av den 

situation där den förekommer. Det är vanligt att oklarheten ligger i huruvida en avtalsklausul 

kan anses omfatta en specifik situation som klausulen kanske inte haft som syfte att täcka, 

men vid en tillämpandet av en språklig tolkning skulle kunna anses omfatta. Ofta beror 

oklarheten på att klausulen inte är tillräckligt noga övertänkt, vilket kan få till följd att en rent 

språklig eller grammatisk tydning direkt avviker från parternas avsikt. Lehrbergs teori är att 

till synes ogenomtänkta avtalsklausuler kan bero på att avtalets slutgiltiga utformning 

uppkommit genom en kompromiss av olika motstridiga förslag som slutits under tidspress.107 

 

Vad som avses med begreppet oklar, med andra ord i vilka fall en avtalsklausul anses oklar 

behandlas i liten utsträckning i den rättsvetenskapliga doktrinen. Då oklarhetsregeln som ovan 

nämnts enbart är lagstadgad i konsumentförhållanden genom 10 § AVLK är 

specialmotiveringen till den paragrafen det enda förarbetet där frågan behandlas och ledning i 

frågan ges således där. Värt att notera är dock att oklarhetsregeln i AVLK inte äger 

tillämpning för det fall en gemensam partsavsikt kan utrönas, vilket medför att en 

avtalsklausuls innebörd inte kan anses oklar i sådana situationer. Detta gäller trots att 

klausulen enligt ordalydelsen kan tolkas på skilda sätt. Vidare anses en avtalsklausul inte 

oklar om ordalydelsen enbart medger en tolkning och omständigheterna i övrigt inte talar 

emot denna tolkning. Motsatsvis kan innebörden anses oklar gällande samma avtalsklausul 

för det fall omständigheterna medför att klausulen bör ges en annan innebörd. Detsamma 

gäller i situationer då avtalsvillkoret enligt dess ordalydelse medger flera tolkningar och 

omständigheterna i övrigt inte ger ledning i tolkningsfrågan. Detta gäller oavsett om det inte 

                                                 
105 Fohlin, 1989, s. 125 ff. 
106 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 111. 
107 Lehrberg, 2014, s. 92 f.  
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finns några omständigheter som ger ledning i frågan och om det förvisso finns relevanta 

omständigheter men dessa inte ger ledning i tolkningsfrågan. Värt att lyfta fram är att det 

faktum att en avtalsklausuls innebörd är det minsta oklar eller tvetydig inte per automatik 

medför att oklarhetsregeln är tillämplig. Det krävs att en alternativ tolkning har visst fog för 

sig för att oklarhetsrekvisitet ska anses vara uppfyllt. Om en samlad bedömning av en 

avtalsklausuls innebörd inte ger ledning i tvistefrågan ska oklarhetsregeln tillämpas, klausulen 

är därmed att anse som oklar. Bedömningen av om oklarhetsrekvisitet anses vara uppfyllt 

överlämnas åt rättstillämpningen.108 

 

3.3.1 Kommentar 
Då det inte finns några förarbeten som behandlar oklarhetsregeln i kommersiella förhållanden, 

utan dess definition överlämnats åt praxis och rättsvetenskaplig doktrin är det av relevans att 

dra analogier till regelns definition i AVLK. Definitionen av begreppet oklarhet diskuteras i 

förarbetena till AVLK men rekvisitet oklarhet och hur det uppfylls överlämnas till 

rättstillämpningen. Det finns inte mycket rättspraxis som behandlar just frågan om 

oklarhetsrekvisitet på ett generellt plan.109 Detta påverkar förutsebarheten och medför 

svårigheter för avtalsförfattare att förhålla sig till denna regel. Ett klargörande av 

oklarhetsrekvisitet vore således på sin plats.  

 

Av det som framförts ovan framgår att oklarhet föreligger när en samlad bedömning av 

ovan110 nämnda avtalstolkningsmetoder inte medför att en avtalsklausuls innebörd kan 

fastställas. För att fastställa oklarhetsbegreppet är det därmed motiverat att uppställa när 

oklarhet inte anses föreligga. Oklarhet föreligger inte när en klausul enligt dess ordalydelse 

enbart kan tolkas på ett sätt och det inte föreligger omständigheter som talar emot denna.  Det 

föreligger heller inte när gemensam partsavsikt kan utrönas oavsett om en klausul medför 

flera tolkningsmöjligheter.  

 

En avtalsklausul kan således anses oklar trots att den enligt ordalydelsen framstår som klar 

men det finns relevanta omständigheter som talar för en annan tolkning. Den kan även anses 

oklar när ordalydelsen medger flera tolkningar och övriga omständigheter inte ger ledning i 

tolkningsfrågan. 

                                                 
108 Prop. 1994/95:17 s. 100 f.  
109 Oklarhetsregelns tillämpning i svensk rättspraxis diskuteras vidare i avsnitt 4. 
110 Se avsnitt 2. 
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3.4 Oklarhetsregelns tillämpningsområde  

Oklarhetsregelns främsta användningsområde är inom standardavtalsrätten, där avtalet 

tillhandahålls av ena parten och infogas i det individuella avtalet.111 

 

Försäkringsavtal är en avtalstyp för vilken oklarhetsregeln har en särskilt stor betydelse. Detta 

har sin grund i att sådana avtal formuleras och tillhandahålls ensidigt av försäkringsbolagen. 

Försäkringsavtalen kan sällan angripas med tolkningsmetoder som i andra situationer kan 

tillämpas i tidigare steg än tolkningsreglerna. Detta beror på att avtalsvillkoren sällan är 

föremål för diskussion vid avtalsslutande, avtalets ändamål och bakgrundsrätten är sällan 

behjälplig i tvistefrågan samt att det sällan är möjligt att klandra försäkringsbolaget för att 

villkoret haft till syfte att skapa missförstånd.112 

 

Vad gäller företagsförsäkringar håller sig Hellner mycket skeptisk till oklarhetsregeln. Hellner 

anför exempelvis att oklarhetsregeln inte har någon särskild betydelse vad gäller 

standardavtal, särskilt försäkringsavtal.113 Då detta uttalande gjordes innan tillkomsten av 

AVLK begränsas uttalandet i efterhand till att främst omfatta företagsförsäkringar.114 

 

3.5 Oklarhetsregelns syfte 

Oklarhetsregeln motiveras främst med preventiva ändamålsskäl. Det faller sig naturligt att den 

part som orsakat eller haft bäst möjlighet att avvärja oklarheten får bära ansvaret för den. Det 

rättspolitiska motivet är att oklarhetsregeln utgör ett incitament för att undanröja otydligheter 

vid slutande av avtal. Detta gäller särskilt för det fall den vida definitionen115 av 

oklarhetsregeln tillämpas. Det blir således av betydelse för parterna att undanröja eventuella 

oklarheter i den text de vill införa i avtalet.116 

 

                                                 
111 Prop. 1994/95:17 s. 50 f. Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 111 samt Bernitz, 2013, s. 96.  
112 Ramberg och Ramberg, 2016, s. 186. Se även Bengtsson, 2010, s. 53 f.   
113 Hellner, 1994, s. 272 f. 
114 Bengtsson, 2010, s. 54. 
115 Med den vida definitionen avses den variant där oklarhetsregeln definieras som att den oklara avtalstexten 
tolkas till nackdel för den part som haft bäst möjlighet att undanröja oklarheten eller kan antas ha det på grund av 
att denne har avfattat eller tillhandahållit avtalstexten. Se avsnitt 3.1.  
116 Lehrberg, 2014, s. 211. 
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Motivet bakom den traditionella varianten av oklarhetsregeln (contra stipulatorem) är att den 

part som författat avtalstexten kan antas ha haft sina intressen i åtanke och sett till att de 

fördelar avtalet medför för denne är tydligt uttryckta i avtalstexten.117 

 

3.6 Oklarhetsregelns förhållande till andra principer 

Det finns ett flertal principer inom avtalstolkning som påminner om samt kompletterar 

oklarhetsregeln. Nedan redogörs för dessa.  

 

3.6.1 Särskilda krav på tydlighet 

Av rättspraxis framgår att det i vissa situationer ställs särskilda krav på tydlighet. Sådana 

särskilda situationer utgör så kallade tyngande eller överraskande avtalsklausuler. Ett exempel 

på sådana avtalsklausuler utgör friskrivningsklausuler. Friskrivningsklausuler och andra 

ansvarsbegränsningsklausuler är vanligt förekommande i standardavtal och är inte sällan 

utformade som force majeure-klausuler. Sådana klausuler utgör en riskfördelning och ett 

undantag från dispositiva bestämmelser om exempelvis skadestånd, hävning samt utebliven, 

försenad eller felaktig prestation. Sådana situationer rör således samspelet mellan dispositiva 

bestämmelser och avtal och mer specifikt frågan om huruvida dessa dispositiva regler ska 

åsidosättas till följd av en avtalsklausul som är vag eller av generell karaktär. 

Friskrivningsklausuler förekommer givetvis även i individuellt utformade avtal. 

Oklarhetsregeln tar liksom 36 § AvtL sikte på situationer då friskrivningsklausuler 

missbrukas.118 

 

Friskrivningsklausuler har tolkats restriktivt och mot bakgrund av dispositiv rätt i 

rättspraxis.119 Detta särskilda krav på tydlighet kallas ibland för ett specialfall av 

oklarhetsregeln.120 Ett annat exempel på situationer som kräver särskild tydlighet är klausuler 

som innehåller ett påbud, såsom exempelvis hävning eller uppsägning, då sådana klausuler 

innebär ogynnsamma konsekvenser för motparten.121 

 

                                                 
117 Vahlén, 1960, s. 273. 
118 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 116 samt Lehrberg, 2014, s. 207. 
119 Lehrberg, 2014, s. 207. 
120 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 116 f. 
121 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 113. 
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Syftet med denna restriktiva tolkning av ovan nämnda klausultyper är att skydda den part mot 

vilken sådana klausuler görs gällande.122 

 

Till skillnad från oklarhetsregeln har klargörandeprincipen sitt största användningsområde 

inom avtalsförhållanden där avtalet varit föremål för individuella förhandlingar.123 

 

3.6.2 Culparegeln 

Den allmänna culparegeln ger den ena parten tolkningsföreträde till följd av den andra partens 

vårdslöshet. Denna regel grundar sig på att den culpösa parten bort uttrycka sig tydligare samt 

bort inse att den andra parten uppfattat avtalet på ett annat sätt och därmed borde ha förklarat 

sin tolkning. För att utreda om culpa föreligger genomförs en bedömning av parternas 

handlande vid avtalsslutet. Culparegeln kan användas som ett komplement till oklarhetsregeln 

då parterna tolkat avtalstexten på olika sätt. Oklarhet behöver emellertid inte föreligga för att 

culparegeln ska äga tillämpning, det räcker med att parterna har tolkat avtalsinnehållet på 

olika sätt. Denna regel tillämpas dock sällan av HD.124  

 

Oklarhetsregeln kan ses som en culparegel, vilket är extra tydligt om den ges definitionen att 

en oklarhet ska tolkas till nackdel för den part som borde ha uttryckt sig tydligare. Vid 

prövningen av vem av parterna som bör bära skulden för oklarheten enligt denna variant av 

oklarhetsregeln görs liksom vid klargörandeprincipen och culparegeln en bedömning av vem 

som varit mest försumlig. Vid en bedömning med hjälp av oklarhetsregeln är dock 

försumligheten i fråga just oklarheten.125 

 

3.6.3 Dolusprincipen 
Dolusprincipen, som även kallas ondtrosprincipen, tar sikte på situationer då en part är 

medveten om att motparten missuppfattat avtalets innebörd. Principen får till följd att den part 

som är i ond tro blir bunden av motpartens uppfattning. Syftet bakom denna princip är att 

skapa ett incitament för parterna att vid avtalsslut undanröja eventuella missförstånd. Det är 

emellertid svårt att bevisa ond tro, då det måste bevisas att den ena parten missuppfattat 

                                                 
122 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 116. 
123 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 137. 
124 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 134 f. samt Lehrberg, 2014, s. 212. 
125 Adlercreutz och Gorton. 2010, s. 136 f.  
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avtalet och att den andra parten har kännedom om detta. I vissa fall räcker det dock med att 

parten måste ha insett att den andra parten missuppfattat avtalet.126 

 

Principen finns uttryckt i artikel 8.1 CISG, artikel 4.2(1) UPICC, 5.101.(2) PECL, II.-8:101(2) 

och indirekt i 4 § 2 st., 6 § 2 st., 9 §, 32 § 1 st. och 33 § AvtL.127 

 

3.6.4 Minimiregeln 
Minimiregeln, även benämnd minimumregeln128, är liksom oklarhetsregeln en rättslig 

prioriteringsregel och tillämpas följaktligen enbart då övriga tolkningsmetoder inte gett 

tillräcklig ledning i tolkningsfrågan.129 

 

Minimiregeln innebär enligt dess traditionella definition att ”en förpliktande viljeförklaring 

som medgiver olika tydningar, bör tolkas till förmån för den, som avgivit förklaringen”.130 

Denna definition är vid och medför att regeln kan tillämpas i nästintill alla avtalssituationer då 

det enda som krävs för att regeln ska äga tillämpning är att avtalet innehåller någon form av 

förpliktelse för endera av avtalsparten.131 I praktiken innebär minimiregeln att den minst 

betungande tolkningen ges företräde.132 Regeln har beröringspunkter med principen om att 

billighet ska beaktas vid tolkningsförfarandet.133 

 

Idag menar flera doktrinförfattare att minimiregelns tillämpningsområde är begränsat till 

avtalssituationer där det råder oklarhet gällande omfattningen av en av avtalsparternas 

prestation.134 Fohlin framhåller att minimiregelns natur medför att regeln lämpar sig väl för 

penningtransaktioner.135 Flera doktrinförfattare menar att regeln endast ter sig berättigad i 

vissa situationer, såsom ensidiga förpliktelser och vissa går så långt som att hävda att regeln 

är direkt olämplig i andra situationer samt att regeln enbart är gällande då det inte funnits skäl 

                                                 
126 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 132 ff., Lehrberg, 2014, s. 62 ff. samt Ramberg och Ramberg, 2016, s. 174 
ff. 
127 Se även NJA 1992 s. 243. 
128 Denna benämning används bl.a. av Lehrberg. Se Lehrberg, 2014, s. 195.  
129 Lehrberg, 2014 s. 193 ff. 
130 Almén, 1960, s. 130 f. 
131 Lehrberg, 2014, s. 215 f. 
132 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 114.  
133 Lehrberg, 2014, s. 220. Gällande principen om billighet, se Lehrberg, 2014, s. 182.  
134 Lehrberg, 2014, s. 216. Se även Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 114 och Bernitz, 2013, s. 101. 
135 Fohlin, 1989, s. 135 f. 
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att frångå den.136 Ramberg och Rambergs avsnitt om minimiregeln utmärker sig genom att 

jämföra minimiregeln med dispositiv rätt snarare än med övriga tolkningsmetoder.137 

 

Avtalstolkning med tillgripande av oklarhetsregeln och minimiregeln leder inte alltid till 

samma resultat. Adlercreutz och Gorton framhåller att avtalsparten som vid en bedömning 

enligt oklarhetsregeln anses bära skuld till oklarheten kan komma att behöva acceptera en 

ofördelaktigare innebörd av avtalet än denne väntat sig.138  

 

Schmidt menar att oklarhetsregeln får företräde framför minimiregeln i 

standardavtalsförhållanden då minimiregelns främsta tillämpningsområde är vid individuellt 

utformade avtalsbestämmelser.139 

 

3.6.5 Kommentar  
Dolusprincipens koppling till oklarhetsregeln kan enligt uppsatsförfattaren liknas vid 

förhållandet mellan oklarhetsregeln och culparegeln. Dolusprincipen kan ta sikte på fall där en 

part handlat i ond tro genom en oklarhet. Vid tillämpning av oklarhetsregeln tolkas klausulen 

till nackdel för parten som uttryckt sig otydligt, vilket kan jämföras med att parten som 

handlat i ond tro blir bunden av motpartens uppfattning. Visserligen innebär det inte att 

motpartens uppfattning av regeln per automatik innebär att den tolkas till nackdel för 

motparten. Det är dock ofta så att motpartens uppfattning av en klausul det råder tvist om inte 

är till fördel för den andra parten, eller ens godtagbar för motparten, då det annars inte skulle 

råda tvist om klausulen. Värt att anmärka är dock att det inte krävs att det råder oklarhet för 

att dolusprincipen ska tillämpas. 

 

Då förhållandena mellan oklarhetsregeln och andra avtalsrättsliga principer gjorts framstår det 

som att det finns flera principer som behandlar liknande situationer som de situationer 

oklarhetsregeln tar sikte på, åtminstone dolusprincipen och culpaprincipen. Syftet bakom 

dessa regler är även samma syfte140 som ligger bakom oklarhetsregeln. Man skulle kunna 

argumentera för att oklarhetsregeln inte behövs för att komma åt sådana fall. Något som dock 

talar emot detta är att det varken krävs ond tro eller culpa för att oklarhetsregeln ska tillämpas. 

                                                 
136 Bernitz, 2013, s. 101, Lehrberg, 2014, s. 220 och Vahlén, 1960, s. 272 f. 
137 Ramberg och Ramberg, 2016, s. 168 f. 
138 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 115 
139 Schmidt, 1943, s. 171 f. Se även Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 115. 
140 Se avsnitt 3.5.  
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Dock krävs det att alla övriga avtalstolkningsmetoder141 inte lett till att klausulen i fråga 

framstår som klar. Uppsatsförfattaren delar uppfattningen om att minimiregeln tar sikte på 

mer individuellt framförhandlade avtal medan oklarhetsregeln främst är tillämplig vid 

standardavtal. 

 

4 Oklarhetsregeln i rättspraxis 
Som framförts ovan är oklarhetsregeln en tolkningsregel som delvis vuxit fram i rättspraxis. 

Oklarhetsregelns betydelse i rättspraxis har enligt Adlercreutz och Gorton ökat på senare tid. 

Tidigare hade regeln enligt dem karaktären av en hjälpregel som tillämpades i ytterst få fall 

när andra metoder inte lett till något resultat eller då oklarheten enbart åberopats som en 

omständighet bland andra, men numera tillämpas regeln oftare och har fått en större 

betydelse.142 Ramberg och Ramberg menar dock att domsmotiveringar påfallande ofta anger 

vem av parterna som tillhandahållit eller skrivit avtalstexten, trots att detta är irrelevant i 

ifrågavarande fall.143 

 

Samuelsson menar att doktrinen bidragit till att avtalstolkning anses vara ett komplext område 

och att detta inte kan sägas om domstolarna. Samuelsson anför vidare att det råder en 

ansträngd relation mellan den teoretiska och den praktiska avtalstolkningen. En anledning till 

att förvirring kring avtalstolkningen uppkommit inom doktrinen menar Samuelsson är att 

domstolarna tenderar att ”tolka på, utan vidare hänsyn till diverse teoretiska skiljelinjer”. Som 

ett exempel på detta anges att det inom doktrinen påstås att domstolen slarvar med 

oklarhetsregeln.144 

 

HD definierar oklarhetsregeln i NJA 1979 s. 483 genom att anföra följande: ”Avtalstexten är 

emellertid inte så klar, att den kan tillerkännas någon avgörande betydelse i tolkningsfrågan”. 

Tvisten gällde en avtalsklausul där ett bolag som sålde priskalkylatorer till bensinpumpar 

åtagit sig att ”vidtaga sådana åtgärder att anläggningarna kommer att fungera 

tillfredsställande”. Köparen, som författat klausulen, menade att denna klausul innebar att 

säljaren skulle avlasta köparen vid problem med anläggningarna som krävde andra åtgärder 

än komponentutbyte för det fall reklamationerna översteg fem procent.  Säljaren menade dock 

                                                 
141 Se avsnitt 2. 
142 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 111. 
143 Ramberg och Ramberg, 2016, s. 186. 
144 Samuelsson, 2011, s. 22. 
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att klausulen inte var ämnad att medföra andra garantiförpliktelser än en lämnad 

funktionsgaranti. HD menade att klausulen inte kunde tolkas på det sätt som köparen anfört 

och att den i övrigt var så generellt hållen att dess innebörd inte kunde fastställas. De övriga 

omständigheterna i fallet påvisade inte att köparen förklarat den innebörd de haft för avsikt att 

ge klausulen eller att säljaren borde ha insett detta. Avtalsklausulen ifråga tolkades därför mot 

författaren.  

 

Ett rättsfall där oklarhetsregeln förvisso inte ensamt blev avgörande i tvistefrågan, men där 

åtminstone hovrättens resonemang ändå är av betydelse i detta sammanhang är NJA 1990 s. 

24. Fallet rör en tvist som uppkommit gällande en av entreprenören lämnad räntefri kredit i ett 

avtalsförhållande där Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader (AB 72) med vissa tillägg och ändringar gällde. Den formulering 

som gav upphov till tvisten var "samtliga arbeten" och huruvida detta skulle omfatta även 

arbeten som genomförts efter slutbesiktning. Hovrätten förde i ifrågavarande rättsfall ett 

resonemang om parternas erfarenhet och juridiska kompetens och kom till slutsatsen att 

entreprenören var närmast att bära följderna av avtalet. Detta rättsfall har diskuterats av Jan 

Ramberg i Svensk Juristtidning, där han tolkat hovrättens resonemang som att oklarhetsregeln 

fått ge vika för ett resonemang där Skanska är ”närmast att bära följderna av den oklarhet som 

vidlåder avtalet”. Ramberg menar vidare att detta ligger i linje med hans syn på 

oklarhetsregeln, nämligen att det ofta är en ren tillfällighet att det är just den ena parten som 

föreslår en viss formulering, vilket leder till att det i praktiken kan vara svårt att avgöra vem 

av parterna som bär skuld till avtalet.145 HD gjorde en samlad bedömning av alla relevanta 

omständigheter och valde att låta den språkinriktade tolkningsmetoden kompletterad av en 

tolkning utifrån klausulens språkliga kontext bli avgörande istället för en bransch- eller 

norminriktad metod med stöd av regleringen i AB 72.  

 

NJA 1987 s. 835 är ett rättsfall som diskuterats inom doktrinen och lyfts fram som ett 

exempel på hur tillämpning av övriga tolkningsmetoder kan ge ledning i tvistefrågan utan att 

tillämpa oklarhetsregeln.146 Fallet rör en tvist mellan en säljare som levererat fiskmjöl till en 

uppfödare av minkar som foder. Säljaren hade inte givit någon uttrycklig utfästelse för detta 

användningsområde. Minkarna skadades av fiskmjölet. Säljaren hänvisade till en klausul de 

menade innebar att ansvarsförsäkringen inte gällde för det fall skada uppkommit "till följd av 

                                                 
145 Ramberg, 1990/91, s. 76. Observera att citatet kommer från domen NJA 1990 s. 24. 
146 Lehrberg, 2014, s. 200. 
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oriktiga utfästelser angående levererad egendoms lämplighet för visst ändamål". Hovrätten 

kom fram till att avtalstexten med tillgripande av en språklig tolkning inte gav för handen att 

vetskapen om att fiskmjölet skulle användas som minkföda innebar en utfästelse om 

fiskmjölets lämplighet. Övriga omständigheter medförde inte heller att en tillräckligt klar 

utfästelse om lämplighet givits. HD fastställde hovrättens dom. Då den språkliga tolkningen 

bringade klarhet i tvistefrågan saknades anledning att tillgripa oklarhetsregeln. I rättsfallets 

rubrik anges det dock att ”klausulen har ansetts ej med erforderlig tydlighet undanta skadan.”, 

vilket dock antyder att oklarhetsregeln eventuellt varit aktuell. 

 

Som ovan nämnts har det inom rättspraxis vuxit fram ett krav på särskild tydlighet i vissa 

situationer. I rättsfall NJA 1946 s. 666 aktualiseras detta. Fallet rör en friskrivningsklausul 

som begränsade entreprenörens ansvar för utförandet av arbetet och byggnadens bestånd upp 

till ett år från det att byggnaden var färdigställd. HD fann att klausulen inte var tillämplig för 

det fall felet som åberopats efter tidsperiodens slut inte rimligen kunnat upptäckas tidigare. 

 

HD har enligt Ramberg och Ramberg på senare tid börjat ta avstånd från oklarhetsregeln. 

Underinstanserna använder dock fortfarande ofta denna tolkningsregel.147 Rättsfall nedan 

belyser detta fenomen. 

 

NJA 2001 s. 750 rör ett försäkringsförhållande där ett försäkringsvillkor vilket var föremål för 

tvist löd följande: "Vid varje tvist är självrisken 20 % av basbeloppet jämte 20 % av 

överskjutande kostnader". Kostnaderna i tvisten uppgick till 30 000 kronor och det aktuella 

basbeloppet var 36 300. 20 % av basbeloppet avrundades till 7 200 kronor.  Oklarheten låg i 

formuleringen ”överskjutande kostnader”, vilket ansågs kunna tolkas på två sätt. Antingen 

kunde formuleringen tolkas på så sätt att den syftade på basbeloppet vilket medför att ingen 

ytterligare självrisk behövde betalas då kostnaderna inte översteg basbeloppet. Det andra 

alternativet var att det med överskjutande kostnader menades det belopp som återstår efter 

avdrag med 20 % från basbeloppet, 22 800 kronor. Det senare alternativet innebar att 

självrisken ökade med 20 %, vilket utgörs av 4 560 kr. Tingsrätten tillämpade oklarhetsregeln 

och fann att det första alternativet var det riktiga. Hovrätten resonerade efter vad som ansågs 

”språkligt ligga närmast till hands” istället för oklarhetsregeln och tillämpade det andra 

alternativet. HD utgick i sin motivering efter "vad som sakligt sett är en förnuftig och rimlig 

                                                 
147 Ramberg och Ramberg, 2016, s. 186.  
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reglering" och valde liksom hovrätten att frångå oklarhetsregeln. Liksom i tingsrätten 

tillämpades det första alternativet. Som ovan148 nämnts redogjorde HD även i domskälen för 

hur avtalstolkning bör gå till i praktiken klargjorde de rättsliga prioriteringsreglernas ställning 

i förhållande till de övriga principerna för avtalstolkning. 

 

Ett annat rättsfall där HD menar att oklarhetsregeln spelat ut sin roll medan tingsrätten 

tillämpar tolkningsregeln är NJA 2010 s. 416. Rättsfallet rör huruvida hovrätten ska 

överpröva en tingsrättsdom vari tingsrätten tillämpat oklarhetsregeln. HD menade att 

oklarhetsregeln inte bör tillämpas för det fall det finns andra faktorer som kan fastställa 

avtalets innehåll. HD framhöll att: "Tillämpningsområdet för den av tingsrätten använda 

oklarhetsregeln anses generellt vara begränsat (se bl.a. Jan Ramberg och Christina Ramberg, 

Allmän avtalsrätt, 8 uppl. 2010, s. 170 ff. och Axel Adlercreutz och Lars Gorton, Avtalsrätt II, 

6 uppl. 2010, s. 111). Det finns i förevarande fall - där den avtalade skyldigheten i sig varit 

klar men den uppkomna situationen åtminstone inte uttryckligen reglerats - anledning att sätta 

i fråga om förutsättningar för en tillämpning av oklarhetsregeln förelegat." 

 

4.1 Kommentar 
Oklarhetsrekvisitet ges ingen klar definition i rättspraxis. Det närmaste en definition är i NJA 

1979 s. 483 där HD uttalar: ”Avtalstexten är emellertid inte så klar, att den kan tillerkännas 

någon avgörande betydelse i tolkningsfrågan”. En oklarhet anses således föreligga när 

avtalstexten inte kan ge ledning i tolkningsfrågan. Detta är dock en vag definition men ger en 

viss ledning för liknande situationer. 

 
Av den rättspraxis som framställts ovan kan slutsatsen dras att HD på senare tid verkar ta 

avstånd från oklarhetsregeln. Detta framgår särskilt tydligt i NJA 2010 s. 416 där HD uttalar 

att regelns tillämpningsområde är begränsat. 

 

Gällande Jan Rambergs resonemang i rättsfall NJA 1990 s. 24 håller uppsatsförfattaren med 

om att hovrätten inte använder sig av oklarhetsregeln men menar att en närmast att bära 

följderna resonemang i viss mån påminner om den av Lehrberg framförda varianten149 av 

oklarhetsregeln där oklarheten ska tolkas till nackdel för den part som haft bäst möjlighet att 

                                                 
148 Se avsnitt 3 ovan. 
149 Se avsnitt 3.1. 
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motverka oklarheten och där det enligt Lehrberg ofta landar i bedömningar om vem av 

parterna som bäst kunnat förutse oklarheten. 

 

Uppsatsförfattaren håller delvis med Samuelsson om att det, med hänvisning till det ovan 

anförda150, inom doktrinen råder en slags förvirring gällande avtalstolkning och då i synnerhet 

kring oklarhetsregeln. Inom ramen för denna studie har det dock inte påträffats konkreta 

belägg för att domstolen skulle tolka avtal utan hänsyn till skiljelinjer. Vad som dock kan 

sägas är att det i vissa fall inte görs helt klart vilken tolkningsmetod eller tolkningsregel som 

varit avgörande i domen samt hur domstolen kommit fram till detta resonemang.151 Detta 

menar uppsatsförfattaren till stor del beror på att avtalstolkning sker genom en samlad 

bedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet och inte genom att välja en specifik 

avtalstolkningsmetod eller tolkningsregel.152 

 

5 Oklarhetsregeln i nordisk rätt 
I förarbetena till AVLK framhålls det att ett av ändamålsskälen bakom införlivandet av 

direktivet är att uppnå nordisk rättslikhet.153 Under de nordiska diskussionerna har Danmark 

och Norge förklarat att man överväger att begränsa de nya bestämmelserna till att gälla villkor 

som inte har varit föremål för individuell förhandling. I Finland övervägs att begränsa 

tillämpningsområdet för tolkningsregeln och för ändringarna i oskälighetsbestämmelsen i 

konsumentskyddslagen. Dessa regler skulle enligt planerna gälla endast "om inte 

konsumenten har haft inflytande på villkorets innehåll".154 

 

5.1 Danmark 

Den danska varianten av oklarhetsregeln regleras i 38 b. § lov om aftaler og andre retshandler 

på formuerettens område155 (aftaleloven) och lyder: 

 

”Opstår der tvivl om forståelsen af en aftale, og har det pågældende aftalevilkår ikke været 

genstand for individuel forhandling, fortolkes vilkåret på den måde, som er mest gunstig for 

                                                 
150 Se avsnitt 3, 3.1 och 3.1.1. 
151 Se exempelvis NJA 1990 s. 24. 
152 Se avsnitt 2. 
153 Prop. 1994/95:17 s. 26. 
154 Prop. 1994/95:17 s. 37. 
155 Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område, LBK nr. 193 af 02/03/2016. 
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forbrugeren. Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at et aftalevilkår har været genstand 

for individuel forhandling.” 

 

I förarbetena till den danska implementeringen av oklarhetsregeln framhålls att direktivet är 

ett minimidirektiv och att den danska rätt som gällde innan implementeringen av direktivet 

innehöll ett starkare konsumentskydd än det som uppställs i direktivet. Den danska varianten 

av generalklausulen i 36 § AvtL anförs som ett exempel där dansk rätt medger ett starkare 

konsumentskydd. Detta motiveras med att ett avtalsvillkor med tillämpning av 36 § 

Aftaleloven kan åsidosättas helt eller delvis om det är ”urimeligt eller i strid med redelig 

handlemåde ”. Direktivet omfattar därför endast situationer, som enligt danskt rätt  är 

"kvalificeret urimelige".156 

 

Ussings verk om avtalstolkning går på ett pedagogiskt och mycket kort men koncist sätt 

igenom avtalstolkning i dansk rätt. Ussing betonar att avtalstolkning är en verksamhet vuxit 

fram i praxis och att han utifrån detta uppställt huvuddrag i denna process. Av denna 

genomgång kan utläsas att den som avser att tolka ett avtal bör fastlägga förklaringens 

verkliga betydelse då en gemensam avsikt av förklaringen i fråga inte kunnat påvisas och att 

löftet, efter att det tolkats157, fortfarande framstår som tvivelaktigt.158 

 

Ussing framhåller att det i vissa situationer finns en anledning att vid oklarhet låta den part 

som utformat förklaringen bära risken för oklarheten och formulerar den danska 

oklarhetsregeln som ”erklæringen fortolkes mod affatteren”. En tolkningstvist ska i dansk rätt 

avgöras med tillämpning av oklarhetsregeln först när övriga tolkningsmetoder inte gett ett 

eftersträvansvärt resultat. Den danska oklarhetsregeln bör enligt Ussing främst tillämpas vid 

standardavtal som utformats av ena parten. Regeln kan dock även användas i situationer då 

den ena parten med avsikt använt sig av ett oklart uttryck i hopp om att motparten inte skulle 

upptäcka detta eller i liknande situationer där en långtgående ansvarsfriskrivningsklausul eller 

förbehållsklausul infogats i avtalet.159 

 

                                                 
156 Lovforslag nr. L 27 1994-95, spørgsmål 4. 
157 Med ordet tolkning i just denna mening verkar avses en första tolkning enligt ordalydelsen då Ussing som 
nästa steg går igenom de olika tolkningsförfarandena.    
158 Ussing, 1962, s. 34 f. 
159 Ussing, 1962, s. 36 ff. 
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5.2 Norge 

I Norge är oklarhetsregeln reglerad i lag genom 37 § punkt 3 i lov 31 mai 1918 nr. 4 om 

avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljes erklæringer (avtaleloven). 

Bestämmelsen lyder följande: 

 

”For vilkår som ikke er individuelt forhandlet, og som inngår i en avtale mellom en forbruker 

og en næringsdrivende, gjelder følgende:(…) 

3. Ved tvil om tolkningen av et avtalevilkår, skal vilkåret tolkes til fordel for forbrukeren.” 

 

Den norska oklarhetsregeln har emellertid utvecklats i norsk doktrin. Huser formulerar 

oklarhetsregeln enligt följande, ”En avtale bør i tvilstilfelle tolkes mot den av partene, som 

kan sies å ha størst ansvar for den uklarhet som har foråsaket tolkningstvilen”.160 Huser menar 

vidare att ett avtal vid oklarhet ska tolkas till nackdel för den part som borde ha uttryckt sig 

tydligare eller på annat sätt haft störst ansvar och möjlighet att förebygga oklarheten.161 Huser 

framhåller även att oklarhetsregeln är en kompletterande tolkningsregel som tillämpas först 

när övriga tolkningsmetoder inte ger någon ledning i tolkningsförfarandet.162 

 

Arnholm, som är av en annan uppfattning än Huser, anser att det är båda parterna ansvar att se 

till så att avtalet är tydligt och riktigt, men att detta inte är oklarhetsregelns syfte. Arnholm 

menar istället att en oklarhet ska tolkas till nackdel för den av parterna som är starkast i 

avtalsförhållandet.163 

 

Liksom i svensk rätt kan den norska oklarhetsregeln definieras på många skilda sätt. I norsk 

avtalsrätt görs åtskillnad mellan specifika och generella preciseringar av oklarhetsregeln. De 

specifika definitionerna av oklarhetsregeln beskriver konkreta situationer där den ena parten 

borde formulerat sig tydligare. De generella preciseringarna av oklarhetsregeln tar sikte på 

element av oklarhetsregeln, exempelvis att regeln innebär att tolkningen görs mot den part 

som bär ansvar för otydligheten. I norsk rätt talas det om två olika varianter av 

oklarhetsregeln, forfatterregelen och kyndighetsregelen.164 Forfatterregelen innebär att 

oklarhetsregeln ska tolkas mot den part som formulerat den otydliga avtalstexten. Denna 
                                                 
160 Huser, 1983, s. 553. 
161 Huser, 1983, s. 560 f. 
162 Huser, 1983, s. 565. 
163 Arnholm, 1949, s. 132. 
164 Høgberg, 2006, s. 296 f.  
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variant av oklarhetsregeln har sitt största tillämpningsområde inom standardavtalsrätten. För 

det fall båda parter varit delaktiga i utformningen av avtalstexten kan forfattareregelen inte 

tillämpas. Kyndighetsregelen, som även kallas profesjonalitetsregelen, är subsidiär till 

forfatterregelen och innebär att en oklar avtalstext ska tolkas till nackdel för den part som 

anses professionell eller på annat sätt har övertaget. 165 

 

5.3 Kommentar 
De danska och norska varianterna av oklarhetsregeln är närmast identiska med den svenska 

varianten av oklarhetsregeln. Den norska oklarhetsregeln har dock en variant som inte 

återfinns i varken svensk eller dansk rätt, nämligen kyndighetsregelen. Här fästs vikt vid 

vilken av parterna som är mest juridisk kunnig.  

 

Den danska oklarhetsregeln, såsom den formuleras av Ussing, är vid en ordagrann 

översättning till svenska en direkt överensstämmelse med den ovan166 nämnda författarregeln. 

 

Den enda skillnaden som kunnat påvisas mellan svensk och dansk rätt är att det enligt dansk 

rätt inledningsvis ska göras någon form av förhandstolkning som ett steg innan själva 

avtalstolkningsförfarandet. Det är dock oklart om det är vad Ussing menar med denna 

inledande tolkning. Måhända att det är något av de stegen som i den svenska rätten räknas in i 

själva tolkningsförfarandet, såsom tolkning enligt ordalydelsen. Anmärkningsvärt är dock att 

även den gemensamma avsikten med den förevarande specifika förklaringen tas upp, vilket i 

den svenska rätten istället ingår som ett led i tolkningsförfarandet. Det är dock oklart huruvida 

denna uppdelning faktiskt har någon egentlig betydelse.  

 

Trots att kritik framförts mot oklarhetsregeln inom doktrin och även inom rättspraxis anses 

oklarhetsregeln vara en gemensam europeisk avtalstolkningsprincip. Det är dock intressant att 

Danmarks och Norges version av oklarhetsregeln, liksom Sveriges, har en begränsad 

räckvidd. Den lagstiftade oklarhetsregeln i samtliga länder tar endast sikte på 

avtalsförhållanden mellan näringsidkare och konsument. Regeln har även sitt främsta 

tillämpningsområde inom standardavtalsrätten i samtliga länder. I Danmark och Norge har 

man, till skillnad från i Sverige, valt att införa oklarhetsregeln i respektive lands avtalslag. 

 

                                                 
165 Høgberg, 2006, s. 303 ff. 
166 Se avsnitt 3.  
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6 Slutsatser 
Inledningsvis bör det framhållas att syftet med oklarhetsregeln är att fungera som en 

hjälpregel att ta till då de ovan167 nämnda tolkningsmetoderna inte leder till en godtagbar 

lösning i tolkningsfrågan. 

 

För att avgöra huruvida oklarhetsregeln är en tolkningsregel som har en given plats i svensk 

rätt är det högst relevant att fastställa regelns definition samt vilka kriterier som uppställs för 

rekvisitet oklarhet ska anses vara uppfyllt. I enlighet med det som anförts i kommentarerna 

ovan168 kan slutsatsen dras att det råder brist på en klar definition av oklarhetsregeln och vilka 

krav som måste vara uppfyllda för att en avtalstext ska anses som oklar. Gällande 

oklarhetsrekvisitet kan analogier dras till oklarhetsregeln i AVLK då rekvisitet till viss del 

behandlas i specialmotiveringen till 10 § AVLK. Detta görs dock snarare genom en 

uppställning av vad som inte är att anse som en oklarhet i lagens mening. Efter denna 

genomgång anges att definitionen av rekvisitet oklarhet och när det anses vara uppfyllt 

överlämnas till rättstillämpningen. Att ett rekvisits definition och uppfyllande på detta sätt 

överlämnas till praxis är inte ovanligt inom avtalsrätten. Däremot är det då viktigt att det finns 

rättspraxis som på ett tydligt sätt klargör detta.169 Att ställa upp krav på en situation som anses 

klar och konstatera att en avtalstext som inte uppfyller dessa krav är att anse som oklar är en 

typ av definition. Att emellertid utelämna en generell definition av oklarhetsrekvisitets 

uppfyllande annat än motsatsvis kombinerat med att det inte nämns huruvida analogier kan 

dras till kommersiella förhållanden i varken AVLK:s eller AvtL:ens förarbeten medför att det 

skapas en oklarhet kring när och hur rekvisitet anses vara uppfyllt i kommersiella 

förhållanden. Det går även att föra ett förutsebarhetsresonemang kring detta. Om det råder 

oklarhet kring vad som faktiskt är att anse som en oklar avtalsklausul försvårar det 

avtalsskrivandet och motarbetar på så sätt de preventiva ändamålskälen170 bakom 

oklarhetsregeln, vilka är att motverka uppkomsten av oklara avtal. 

 

                                                 
167 Se avsnitt 2 och 3.  
168 Se kommentar i avsnitt 3.2.1. 
169 Värt att anmärka är dock att trots att praxis är vägledande och slutsatser i andra situationer ska göras med 
försiktighet. Ett rättsfall är vägledande för just de omständigheter som förekommer i ifrågavarande rättsfall. 
Analogier ska därmed göras med försiktighet för det fall det inte uttryckligen nämns eller det kan motiveras.  
170 Se avsnitt 3.5. 
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För att utreda huruvida oklarhetsrekvisitet klargörs i rättspraxis kan en genomgång av de 

rättsfall som analyserats ovan utröna om det råder stringens i tillämpningen. Som ovan171 

nämnts har HD uttalat att en oklarhet anses föreligga då avtalstexten är så pass oklar att den 

inte kan läggas till grund för att avgöra tolkningstvisten. Detta är dock en vag och inte särskilt 

konkret definition. Det är svårt att utifrån detta uttalande på förhand ange när 

oklarhetsrekvisitet är uppfyllt i konkreta situationer. Det är emellertid trots detta ett sätt att ge 

en definition av rekvisitet genom att beskriva att vad som inte är tillräckligt klart under de 

omständigheterna är att anse som oklart och då HD gjort uttalanden som detta i även i andra 

situationer172 kan mer generella slutsatser för liknande situationer dras utifrån detta. 

 

Oklarhetsregeln definieras i förarbetena till AVLK, men då genom en definition av hur regeln 

brukar beskrivas och bedömningen görs även att oklarhetsregeln inte kan sägas ha en stark 

ställning inom svensk rätt. Av genomgången av den doktrin som genomförts ovan173 kan 

slutsatsen dras att det även på detta område råder en viss oklarhet gällande oklarhetsregelns 

definition inom kommersiella förhållanden. Inom doktrinen mynnar oklarheten dock mer i att 

det råder förvirring gällande huruvida det finns en eller flera definitioner av regeln. Av en 

sammanvägning av de olika rättskällorna där oklarhetsregeln diskuteras framstår det som att 

oklarhetsregelns definition kan beskrivas som att en oklar avtalstext tolkas till nackdel för den 

part som formulerat, tillhandahållit, på annat sätt stöder sig på klausulen eller haft bäst 

förutsättningar att motverka oklarheten. 

 

För att sammanfatta oklarhetsregelns definition och oklarhetsrekvisitet kan följande anföras. 

Ur en förutsebarhetssynpunkt hade det ultimata lösningen varit att oklarhetsregeln i 

kommersiella förhållanden diskuterats i förarbeten. Då oklarhetsregelns tillämpningsområde, 

definition och oklarhetsrekvisitets uppfyllande istället överlämnats till rättstillämpningen är 

det i dessa rättskällor svaren på denna fråga ska återfinnas.  En klar definition skulle föreligga 

om regeln tillämpades på ett konsekvent sätt i rättspraxis och ett uttalande om dess definition 

framfördes på ett sätt att det kan läggas till grund för framtida avgöranden och avtalsslutande. 

Detta i kombination med att doktrinen haft samma syn på oklarhetsregeln och givit en klar 

bild över dess definition och tillämpningsområde. Det finns argument som talar för hur 

rättsläget ser ut. Med de utgångspunkterna anges en definition som till stor del uppfyller ovan 

                                                 
171 Se avsnitt 4 och NJA 1979 s. 483. 
172 Se exempelvis NJA  
173 Se främst avsnitt 3. 
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ställda krav av domstolen. I övrigt råder det möjligen oklarhet kring definitionen då 

erforderlig stringens i rättstillämpningen inte kunnat påvisas inom ramen för detta 

uppsatsarbete. Detta kan även bero på att domstolen inte motiverar sitt sätt att komma fram 

till ett avgörande i den enskilda tvisten då de inte alltid anger avtalstolkningsmetod och 

argument för denna. Detta har även kritiserats inom doktrinen. En klar bild av 

oklarhetsregelns definition, tillämpningsområde och oklarhetsrekvisitets uppfyllande ges inte 

inom doktrinen med hänvisning till de argument som anförts ovan. Att detta inte föreligger 

kan sägas innebära en bristande rättssäkerhet då erforderlig förutsebarhet inte kan anses 

föreligga. Med adekvata gissningar kan en definition av oklarhetsregeln och 

oklarhetsrekvisitets uppfyllande anses föreligga. 

 

Ett klargörande av oklarhetsregeln vore med beaktande av de ovan anförda argumenten på sin 

plats. Att ha kvar en tolkningsregel, för vilken det bland andra faktorer inte råder enighet 

gällande regelns definition och det inte framstår som helt klart vilka krav som ställs för 

uppfyllandet av regelns rekvisit vore inte rättssäkert. Ett alternativ på ett sådant klargörande 

vore en allmänt hållen lagtext om vilka steg som generellt bör genomgås vid avtalstolkning. 

Ett argument mot detta är att lagstiftning av principer på avtalsrättens område inte är i enlighet 

med den avtalsrättsliga rättstraditionen och i synnerhet inte på avtalstolkningens område då 

det lämnats helt utanför lagstiftningen. Intressant är dock att lagstiftaren valt att reglera 

tolkning av testamente i 11 kap. ärvdabalken (1958:637). Testamenten är en typ av 

viljeförklaring, ett avtal. Att jämföra alla typer av kommersiella avtal med testamenten 

medför dock en del hinder; testamenten upprättas ensidigt av en privatperson, en gemensam 

partsvilja föreligger såldes aldrig, och är ofta väldigt likartade och lagstiftning av ett sådant 

förfarande underlättas på grund av detta. Att även många standardavtal är mycket lika faller 

sig dock naturligt och även om dessa inte alltid inkorporeras i avtalet i sin helhet är det inom 

samma bransch vanligt att liknande avtal används. Testamenten styrs dock av vissa formkrav, 

vilka inte kan liknas med några krav som uppställs av avtalsrättsliga principer eller dispositiv 

lag. 

 

Inom doktrinen råder det även oenighet gällande huruvida oklarhetsregeln är en relevant regel 

för att fastställa avtalsinnehåll. Regeln har fått utstå mycket kritik, bland annat med 

hänvisning till att det med en sammanvägning av alla relevanta omständigheter kan 

genomföras en tolkning även av oklara avtalsvillkor och då man med tillgripande av andra 

avtalstolkningsmetoder kan komma till samma slutsatser utan att tillämpa oklarhetsregeln.  De 
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flesta är dock överens om att regeln har en viss betydelse på försäkringsrättens område. 

Tidigare har oklarhetsregeln använts i en rad rättsfall men på senare tid har HD börjat ta 

avstånd från regeln och uttalat att regeln har ett begränsat tillämpningsområde.174 Något som 

även bör tilläggas är det som inledningsvis175 framhölls gällande att många av de tvister som 

uppkommer inom ramen för uppsatsens syfte avgörs i skiljedomstolar varför en klar bild av 

samtliga avgöranden på området inte kunnat återges. Då åsikterna gällande regelns ställning 

går isär är det svårt att utläsa någon konkret trend mer än att oklarhetsregelns 

tillämpningsområde verkar ha smalnats av och att regeln tenderar att tillämpas mer sällan. 

Försäkringsavtalsrätten tenderar dock att vara ett område där oklarhetsregeln har en fortsatt 

betydelse.  

 

Ett alternativ till oklarhetsregeln vore att domstolen, istället för att avgöra tvisten åt 

avtalsparterna genom att hitta den part som är närmast att bära följderna på grund av att denne 

författat regeln, hade en processuell möjlighet att komma till slutsatsen att klausulen är så pass 

oklar att det med hjälp av de konventionella avtalstolkningsmetoderna inte går att fastställa 

dess innebörd och att därför får parterna förhandla fram en lösning sinsemellan. Med detta 

menas en form av förlikning eller omförhandlingsmöjlighet. Detta är idag inte processuellt 

möjligt då domstolen måste döma i tvistefrågan. Oklarhetsregeln kan därmed liknas vid en 

slasktratt.  

 

Enligt uppsatsförfattaren är oklarhetsregeln en tolkningsprincip som inte ligger i linje med 

övrig avtalsrätt. Det är partsviljan som annars är vägledande inom avtalsrätten och det är en 

anledning till att vi i svensk rätt har avtalsfrihet. Det är även partsviljan som är det första 

steget i avtalstolkning. Att domstolen går in och ”pekar finger” på ett sådant sätt och avgör 

tvisten med motiveringen att den ena parten formulerat tvisten går stick i stäv med detta.  

Oklarhetsregeln skulle fungera i ideala situationer där en part formulerat en klausul och 

medvetet formulerat den otydligt och vilselett sin motpart. Det finns dock andra avtalsrättsliga 

principer som kan tillämpas för det fall en part skulle uttrycka sig oklart för att vilseleda 

motparten, såsom dolusprincipen och culparegeln. Dessa skulle kunna leda till samma resultat 

utan att lägga skuld på ena parten enbart på grund av att denne författat avtalstexten.  

 

                                                 
174 Se NJA 2001 s. 750 och NJA 2010 s. 416. 
175 Se avsnitt 1.2. 
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En annan aspekt av detta är att avtal vanligtvis inte kommer till stånd genom att en avtalspart 

ensidigt upprättar avtal är utan att det kan vara en ren tillfällighet att det är just den ena parten 

som tillhandahåller eller formulerar en viss avtalstext eller klausul. Avtal uppkommer istället 

vanligtvis som ett resultat av förhandlingar. Det finns självklart avtal som upprättas ensidigt. 

Det kan även användas uppsåtligt av den ena parten genom att denne får sin motpart att 

formulera en viss klausul som den första parten vet är oklar. Då kan den komma att tolkas 

emot den part som vilseletts. En konsekvens av oklarhetsregeln är att det om det dras till sin 

spets kan bli så att ingen vågar upprätta avtal i rädsla av att texten ska tolkas emot denne. 

Detta är dock inte något som uppsatsförfattaren anser som en trolig utveckling. Ett problem 

med oklarhetsregeln är hur situationen då det råder oklarhet gällande vem av parterna som 

givit upphov till den oklara avtalstexten behandlas. Detta kan exempelvis ske om den ena 

parten formulerat eller infogat en viss avtalsklausul i avtalet men det är den andra parten som 

stöder sig på klausulen. Det är förmodligen dock inte så vanligt att denna situation uppstår då 

den part som infört en klausul oftast är den som stöder sig på denna. Men när det råder 

oklarhet på så vis att klausulen kan tolkas på skilda sätt kan det eventuellt hända. 

 

Värt att notera är dock att det med de ovan framförda argumenten inte menas att regeln skulle 

sakna relevans i alla tänkbara avtalssituationer, utan enbart de som faller inom syftet för 

denna uppsats vilket omfattar avtal mellan näringsidkare med verksamheter som är ungefär 

lika stora och som är verksamma inom samma bransch. När det handlar om standardavtal 

mellan näringsidkare och konsument vilka upprättats av näringsidkaren är situationen en helt 

annan. Det finns i sådana avtalssituationer ett skyddsintresse för konsumenten och där kan 

oklarhetsregeln medföra att risken för en oklarhet, som inte kunnat skingras med övriga 

avtalstolkningsmetoder, med rätta läggas på den starkare parten som även författat texten. 

Regeln kan även motiveras med presumtiva skäl genom att den bidrar till klarare 

avtalsklausuler. När det gäller konsumentrelationer är det vanligt att näringsidkaren förser 

konsumenten med ett färdigt standardavtal, ofta efter avtalsslutandet. Det handlar alltså om 

fullständigt ensidigt upprättade standardavtal där det råder partsinekvivalens eftersom 

konsumenten vanligtvis är mycket mindre juridisk kunnig. Ett annat exempel på en situation 

där samma resonemang kan föras är exempelvis i kommersiella avtalsrelationer där den ena 

näringsidkaren är större och mer erfaren än den andra. En fråga man kan ställa sig är om inte 

ett resonemang om skyddsvärdet av den mindre erfarne näringsidkaren, som har en mindre 

verksamhet och därmed en lägre budget för att hantera sådana situationer, kan föras. Att gå in 

i detta vidare går dock utanför uppsatsen syfte men är ett intressant ämne för vidare forskning. 
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Som ovan nämnts176, för även de som i övrigt är kritiska till oklarhetsregeln resonemang om 

att regeln fyller en funktion inom försäkringsavtalsrätten. Enligt uppsatsförfattaren finns det 

inom försäkringsavtalsrätten incitament som talar för att oklarhetsregeln har en relevans för 

att fastställa avtalsinnehåll. Dessa är vanligtvis ensidigt upprättade av försäkringsbolaget och 

det saknas därigenom ofta möjligheter att angripa oklarheten med de konventionella 

avtalstolkningsmetoderna. När det gäller kommersiella förhållanden kan det dock påpekas att 

större företag, som har en avdelning med juridisk kompetent personal eller kan anlita sådan, 

bör läsa igenom avtal och har erfarenhet att tolka olika klausuler, särskilt när det gäller 

försäkringar som det så ofta råder tvist om. Dessa har, jämfört med en konsument som inte 

besitter den kunskapen, bättre förutsättningar att förebygga eller motverka en sådan oklarhet. 

Uppsatsförfattaren anser därför att det även om det i sådana situationer, där underlag för att 

angripa oklarheten med övriga avtalstolkningsmetoder, kan finnas ett visst skyddsvärde av en 

näringsidkare som är försäkringstagare. Det ska dock anmärkas att det med detta anses större 

företag. Mindre företag har ofta inte den kompetensen och kan som ovan nämnts ha ett 

skyddsvärde. Det ska dock inte göras en för stor generalisering i denna fråga, det finns 

givetvis även mindre företag som besitter juridisk kompetens och har erfarenhet av att 

förhandla fram avtal. Det bör även nämnas att även jurister bedriver verksamheter. Det är 

därför svårt att göra en absolut slutsats i denna fråga och det skulle inte rymmas inom 

uppsatsens syfte. En diskussion av en svag näringsidkares skyddsvärde, i likhet med en 

konsuments motsvarande skyddsvärde eller gentemot en stark konsument, särskilt i dessa 

situationer är onekligen en intressant frågeställning för vidare studier. 

 

Oklarhetsregeln kan således medföra fördelar i konsumentförhållanden och vid 

försäkringsavtal då regeln framtvingar tydliga avtalsvillkor. Regeln kan få parterna att 

överväga om avtalstexten är tillräckligt tydlig vid upprättande av avtalet och vid 

avtalsslutandet då det annars finns risk för att texten tolkas mot den som skrivit texten. En 

fråga att ställa sig är dock om inte detta kan uppnås på andra sätt. Ligger inte ett klargörande 

av avtalsklausulerna samt avtalets fullgörande och förpliktelser alltid i parternas intresse? När 

ett avtal sluts bör parterna i bästa möjliga mån ha behandlat alla tänkbara situationer. De bör 

även göra avtalets rättsverkningar samt sina och sin avtalsparts förpliktelser klara för sig. 

Oklarhetsregeln tar dock sikte på situationer där avtalsparterna har olika uppfattningar om en 

                                                 
176 Se avsnitt 3.1. 
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avtalstexts innebörd och avtalstexten inte framstår som tillräckligt klar för att läggas till grund 

för ett avgörande med tillämpandet av de konventionella avtalstolkningsmetoderna.  

 

Som inledningsvis framhölls förespråkas oklarhetsregeln som en sista utväg i 

avtalstolkningsförfarandet. Uppsatsförfattaren hävdar att emellertid med hänvisning till de 

ovan anförda argumenten att regeln inte bör vara en tillämplig utväg. I situationer där en 

avtalsklausuls innebörd inte kan fastställas genom tillgripande av de konventionella 

avtalstolkningsmetoderna och övriga avtalstolkningsprinciper bör det enligt uppsatsförfattaren 

istället finnas en förhandlingsmöjlighet för domstolen att tillgripa. Märk väl att det här åsyftas 

tvister som uppkommer inom de kommersiella avtalsförhållanden som behandlas i denna 

uppsats. 

 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 
I detta kapitel framförs förslag på vidare forskning inom ämnet oklarhetsregeln i 

kommersiella förhållanden och vad som enligt uppsatsförfattaren vore nästa steg för att gå 

vidare med studier inom ämnet. 

 

Något som tagits upp i föregående avsnitt med slutsatser är att ett alternativ till 

oklarhetsregeln vore att domstolen hade en processuell möjlighet att döma till någon form av 

omförhandling eller förlikning istället för att tvingas avgöra en tvist mellan näringsidkare i 

kommersiella förhållanden, som faller inom uppsatsens syfte, gällande en klausul som är så 

otydlig att ingen utav de konventionella avtalstolkningsmetoderna ger för handen vad parterna 

verkligen avsåg eller vad klausulens faktiska innebörd ska fastställas till. Det som föreslås kan 

vara en form av förlikning eller omförhandlingsmöjlighet. Som nämnts i föregående kapitel är 

det idag inte processuellt möjligt för domstolen att tillgripa ett sådant alternativ, då domstolen 

måste döma i tvistefrågan. Oklarhetsregeln kan därmed liknas vid en sista utväg. Möjligheten 

till en sådan omförhandlingsmöjlighet är emellertid inte något som diskuteras inom svensk 

rätt. Ett exempel på en sådan möjlighet i ett befintligt regelverk är Art. 6.2.3. UPICC177 vilken 

omfattar en omförhandlingsmöjlighet för hardship-situationer. Att utreda möjligheten för att 

införa en liknande klausul fast för fall där oklarhetsregeln är tillämplig, för avtalsförhållanden 

som faller inom förevarande uppsats syfte, i svensk, nordisk eller europeisk rätt skulle vara ett 
                                                 
177 Art. 6.2.3 är en klausul som blir tillämplig i situationer då hardship föreligger, vilket omfattar oförutsedda 
händelser utom parternas kontroll, vilka väsentligen försvårat eller fördyrat den ena partens möjligheter till 
fullgörelse. För tillämplighetsområdet för art 6.2.3. UPICC och definition av hardship i UPICC se Art 6.2.2. 
UPICC.  
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mycket intressant ämne för vidare studier. Som tidigare nämnts pekar mycket på en 

harmonisering av avtalsrätten på EU eller internationell nivå och detta skulle kunna vara ett 

steg i denna riktning. Många kommersiella avtal sluts internationellt och med tillämpande av 

internationella regelverk, men att införa en sådan möjlighet i svensk rätt skulle öka 

förutsebarheten och ge domstolen en processuell möjlighet för det fall parterna inte infört en 

sådan klausul i sitt individuella avtal. Dessutom överensstämmer de svenska avtalsrättsliga 

principerna i övrigt väl överens med de principer som framställs i UPICC. 
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