
         

NÅGOT OM MISSTAG INOM AVTALSRÄTTEN 

    

särskilt om gränsdragningen mellan förklaringsmisstag    
och motivvillfarelse     

Magisteruppsats     

Affärsjuridiska programmet med Europainriktning     

Linköpings universitet, vt 04     

Daniel Svensson  

Engelsk titel: The Concept of Mistake in Swedish Contract 
Law 

 

Particularly Regarding the Borderline Between Er-
rors Concerning the Content of the Agreement and Errors 
in Motive 



  
Avdelning, Institution 

   
Datum 

 
Språk 

 
Rapporttyp

 
ISBN  

 
ISRN

 

Serietitel och serienummer 

 

ISSN  

 

URL för elektronisk version

   

Titel 

  

Författare 

     

Sammanfattning 

Nyckelord

 



  
Avdelning, Institution 

   
Datum 

 
Språk 

 
Rapporttyp

 
ISBN  

 
ISRN

 

Serietitel och serienummer 

 

ISSN  

 

URL för elektronisk version

   

Titel 

  

Författare 

     

Sammanfattning 

Nyckelord

 



   

3

 
Innehållsförteckning 

 
1 INLEDNING...............................................................................................................5 

1.1 PROBLEMBAKGRUND .................................................................................................................... 5 
1.2 PROBLEMFORMULERING ............................................................................................................... 7 
1.3 SYFTE ........................................................................................................................................... 7 
1.4 AVGRÄNSNINGAR ......................................................................................................................... 7 
1.5 METOD OCH DISPOSITION.............................................................................................................. 7 

2 CENTRAL AVTALSRÄTTSLIG TERMINOLOGI .............................................9 

2.1 KONSENS OCH DISSENS ................................................................................................................. 9 
2.2 AVTALETS OGILTIGHET............................................................................................................... 11 
2.3 NÅGOT OM TOLKNING AV AVTAL................................................................................................ 12 

3 VILLFARELSER OCH MISSTAG .......................................................................15 

3.1 DEFINITION................................................................................................................................. 15 
3.2 GRUNDTEORIER FÖR DEN RÄTTSLIGA HANTERINGEN AV MISSTAG.............................................. 15 
3.3 PANDEKTRÄTTENS MISSTAGSLÄRA............................................................................................. 18 

3.3.1 Oäkta villfarelser ................................................................................................................... 19 
3.3.2 Äkta villfarelser..................................................................................................................... 19 
3.3.3 Relevanta typer av misstag i den romerska rättens lära om error ......................................... 20 
3.3.4 Kort om Savignys hantering av gränsdragningsproblematiken ............................................. 21 

3.4 MISSTAGSLÄRANS RELATION TILL AVTALSLAGEN ...................................................................... 21 
3.4.1 Före avtalslagens tillkomst  äldre svensk rätt ...................................................................... 21 
3.4.2 Avtalslagens indelning jämfört med misstagsläran ............................................................... 22 
3.4.3 Rättstillämpning kontra en rättsregels teoretiska bakgrund................................................... 24 

4 MISSTAG I DEN SVENSKA AVTALSRÄTTEN................................................27 

4.1 FÖRKLARINGSMISSTAG 

 

32 § 1 ST............................................................................................. 27 
4.1.1 Allmänt om oäkta villfarelser i avtalslagen........................................................................... 27 
4.1.2 Lagrummets utformning, särskilt om rättsföljden ................................................................. 28 
4.1.3 Tillämpningsområdet för 32 § 1 st ........................................................................................ 29 

4.1.3.1 Vad omfattas av 32 § 1 st enligt avtalslagens förarbeten? .......................................... 29 
4.1.3.2 Vad omfattas av 32 § 1 st enligt doktrinen?................................................................. 30 
4.1.3.3 Vahléns tre typer av förklaringsmisstag ...................................................................... 31 

4.1.4 Dissens i samband med förklaringsmisstag........................................................................... 32 
4.2 MOTIVVILLFARELSE ................................................................................................................... 33 

4.2.1 Allmänt om äkta villfarelser i avtalslagen............................................................................. 33 
4.2.2 Tro och heder  33 §.............................................................................................................. 35 
4.2.3 Generalklausulen om oskäliga villkor  36 § ........................................................................ 35 
4.2.4 Förutsättningsläran ................................................................................................................ 36 

4.2.4.1 Allmänt......................................................................................................................... 36 
4.2.4.2 Tillämpningsområde - vad är en förutsättning? .......................................................... 36 
4.2.4.3 Kort om de olika rekvisiten .......................................................................................... 37 
4.2.4.3 Förutsättningslärans rättsföljder................................................................................. 38 

4.2.5 Den inbördes relationen mellan 33 §, 36 § och förutsättningsläran ...................................... 39 

5 ANALYS OCH DISKUSSION................................................................................41 

5.1 ALLMÄNT ................................................................................................................................... 41 
5.2 TILLÄMPNINGSOMRÅDET FÖR 32 § ............................................................................................. 41 

5.2.1 Bedömningen i praxis............................................................................................................ 41 
5.2.2 Sammanfattande diskussion av praxis angående 32 § ........................................................... 47 
5.2.3 Diskussion kring särskilda frågor angående tillämpningsområdet för 32 §........................... 49 

5.2.3.1 Väsentlighetsrekvisit för tillämpning av 32 §?............................................................. 49 
5.2.3.2 En parts okunnighet ..................................................................................................... 50 



   

4

 
5.3 MOTIVVILLFARELSER ................................................................................................................. 52 

5.3.1 Bedömningen i praxis............................................................................................................ 52 
5.3.2 Sammanfattande diskussion av praxis angående motivvillfarelser ....................................... 54 

5.4 ÄR VALET AV RÄTTSGRUND RELEVANT? .................................................................................... 55 
5.5 LÖSNINGAR PÅ GRÄNSDRAGNINGSPROBLEMET........................................................................... 57 

5.5.1 Allmänt.................................................................................................................................. 57 
5.5.2 Alternativ 1: Misstagsläran ................................................................................................... 58 

5.5.2.1 Fall a: AD 98/1980 ...................................................................................................... 59 
5.5.2.2 Fall b: NJA 1991 s. 509 ............................................................................................... 60 
5.5.2.3 Fall c: NJA 1949 s. 664 ............................................................................................... 60 

5.5.3 Alternativ 2: Förutsättningsläran........................................................................................... 61 
5.5.3.1 Fall a: AD 98/1980 ...................................................................................................... 62 
5.5.3.2 Fall b: NJA 1991 s. 509 ............................................................................................... 62 
5.5.3.3 Fall c: NJA 1949 s. 664 ............................................................................................... 63 

5.5.4 Alternativ 3: Tillitsprincipen ................................................................................................. 63 
5.5.4.1 Fall a: AD 98/1980 ...................................................................................................... 64 
5.5.4.2 Fall b: NJA 1991 s. 509 ............................................................................................... 65 
5.5.4.3 Fall c: NJA 1949 s. 664 ............................................................................................... 65 

5.5.5 Sammanfattande diskussion av de olika lösningarna ............................................................ 65 

6 SLUTSATSER..........................................................................................................67 

7 KÄLLOR ..................................................................................................................71 

7.1 OFFENTLIGT TRYCK .................................................................................................................... 71 
7.2 RÄTTSFALL ................................................................................................................................. 71 

7.2.1 Högsta domstolen.................................................................................................................. 71 
7.2.2 Arbetsdomstolen.................................................................................................................... 71 
7.2.3 Hovrätt................................................................................................................................... 71 

7.3 LITTERATUR ............................................................................................................................... 72 
7.4 PERIODISKT TRYCK ..................................................................................................................... 73 



   

5

 
1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

All avtalsrättslig analys utgår från den allmänna rättsprincipen om att avtal skall hållas 

 

pacta sunt servanda. Att det finns medel för en part att rättsligt kunna binda en annan part 

vid en överenskommelse är givetvis en förutsättning för att kunna göra affärer och bedri-

va näringsverksamhet i ett marknadsekonomiskt samhälle. Såsom regler i allmänhet, har 

dock principen om avtalsbundenhet undantag. Avtalsrätten innehåller därför en mängd 

ogiltighetsgrunder som alla ger upphov till att avtalet ej under alla omständigheter måste 

hållas 

 

pacta non sunt semper servanda. De olika principerna om avtalets eventuella 

ogiltighet tar sikte på ett brett spektrum av situationer, i vilka ett fullföljande av avtalet 

skulle ses såsom obilligt mot endera avtalsparten. En av avtalsrättens svåraste frågor har 

varit vilken betydelse som skall tillmätas olika typer av villfarelser eller misstag som in-

verkat på en parts förfarande vid avtalsslutet. I den svenska allmänna avtalsrätten intar 

avtalslagens 32 § 1 st en särställning i denna fråga, enär detta lagrum är det enda vari det 

uttryckligen talas om misstag.   

Den närmare utformningen av 32 § 1 st var mycket omstridd, men efter relativt utför-

liga diskussioner i motiven beslöt lagstiftaren att grunda misstagsregeln i tillitsprincipen, 

d.v.s. motparten tillerkänns godtrosskydd. Lagregeln är visserligen utformad såsom en 

ogiltighetsgrund, men det har i såväl förarbeten som doktrin hävdats att stadgandet i 32 § 

1 st är betydelsefullt främst vid en tolkning e contrario. En part är sålunda bunden av sitt 

misstag om motparten är i god tro.  

32 § 1 st är dock enkom tillämplig på s.k. förklaringsmisstag. I lagtexten går att utläsa 

att med förklaringsmisstag avses felskrivning eller annat misstag . Någon närmare defi-

nition av vad som var avsett att inbegripas i lagrummets tillämpningsområde gjordes inte 

heller i avtalslagens förarbeten. Det går däremot att utläsa att dessa typer av misstag av-

skiljs från en annan kategori av misstag, nämligen villfarelse om de bakomliggande moti-

ven (error in motivis). För sådana misstag är 32 § uttryckligen ej tillämplig. Avtalslagen 

bygger således på en klar distinktion mellan förklaringsmisstag å ena sidan, och motiv-

villfarelse å andra sidan. De förra behandlas med 32 §, medan de senare, enligt huvudre-

geln i motiven, ej medför ogiltighet. Denna uppsats kommer bl.a. hävda att denna grund-

läggande gränsdragning har sin grund i den tyske 1800-talsjuristen Savignys distinktion 

mellan äkta och oäkta villfarelser. Savignys teorier om villfarelser kommer här att 

benämnas såsom misstagsläran . 
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Uppsatsen kommer vidare att jämföra och analysera huruvida den svenska rättstil-

lämpningen har varit Savignys misstagslära trogen eller om den klara gränsen dessa miss-

tagstyper emellan har försvunnit ur den svenska rättstillämpningen. Denna gränsdragning 

kategoriseras nämligen vanligen såsom mycket komplicerad och praktiskt besvärlig att 

tillämpa. I exempelvis AD 98/1980 gav domstolen helt enkelt upp och konstaterade att 

det inte borde tillmätas avgörande betydelse huruvida misstaget var att betrakta som för-

klaringsmisstag eller motivvillfarelse; en slutsats som går rakt emot den argumentation 

som fördes i avtalslagens förarbeten. Det finns ett otal andra rättsfall vari den rättsliga 

distinktionen mellan förklaringsmisstag och motivvillfarelse enligt min mening inte upp-

märksammats på ett adekvat sätt.  

Misstagsreglerna är dessutom mycket nära förknippade med reglerna om avtalsslut. 

Grundläggande är att ett avtal består av dels parternas avtalsviljor, dels deras viljeförklar-

ingar1. Avtalet sägs enligt huvudregeln vara slutet när parterna uppnått s.k. konsens, d.v.s. 

fullt överensstämmande viljeförklaringar (anbud och accept) enligt reglerna i avtalslagens 

första kapitel. Regeln i 32 § är ett exempel på en ogiltighetsgrund, där ändamålet är att 

skydda en godtroende kontrahent mot eventuella misstag som dennes motpart begår vid 

avtalsslutet. Den tar således sikte på specifika situationer när konsens ej nås.  

Vid en närmare granskning kan problematiken kring avtalsrättsliga misstag indelas i 

tre delfrågor: 1. Vilka misstag skall skyddas? 2. Hur skall relevanta misstagstyper hante-

ras, d.v.s. i vilken mån skall hänsyn tagas till en parts vilja alternativt motpartens tillit? 3. 

Vilken rättsföljd skall det relevanta misstaget ha? Frågorna 2 (diskussionen om vilje- och 

tillitsteorin samt godtrosrekvisitet) och 3 (ogiltighetsdiskussionen) förefaller vara någor-

lunda utredda i doktrinen, men vad gäller den första frågan saknas, i mitt tycke, tillräcklig 

belysning. Det är således fråga nummer 1 som denna uppsats huvudsakligen kommer att 

behandla, ehuru även fråga 2 och 3 måste beröras för att ge ökad klarhet till framställ-

ningen.  

                                                

 

1 Af Hällström (s. 163) har definierat en viljeförklaring såsom ett beteende av en viss person, inklusive alla 

ledsagande omständigheter, vilket enligt allmän uppfattning gör den slutsatsen hos viss annan person lo-

giskt riktig, att han i förhållande till denne velat vidtaga en rättslig disposition av tillbörligen bestämt inne-

håll . 
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1.2 Problemformulering 

Vad inbegrips i den rättsliga termen förklaringsmisstag? Hur har gränsdragningen mellan 

förklaringsmisstag och motivvillfarelser upprätthållits i praxis? Vilka alternativa lösning-

ar på gränsdragningsproblematiken kan identifieras?  

1.3 Syfte 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att dels beskriva den svenska rättens syn på förklar-

ingsmisstag och motivvillfarelser, dels analysera hur gränsdragningen dessa misstagstyper 

emellan har upprätthållits i praxis. Dessutom syftar uppsatsen till att finna den historiska 

grunden till denna gränsdragning samt till att föra en diskussion om alternativa lösningar 

på gränsdragningsproblematiken.  

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att avgränsas till att behandla ömsesidigt förpliktande avtal på förmö-

genhetsrättens område, i synnerhet inom den allmänna avtalsrätten. Uppsatsen omfattar 

endast misstag av en avtalspart; situationer där båda parter misstagit sig kommer sålunda 

ej att behandlas. Uppsatsen är avsedd att behandla villfarelser och misstag främst i dess 

negativa kontext, d.v.s. vad gäller avtalets eventuella ogiltighet. Regler om speciella miss-

tag före och under avtalsslutet (se t.ex. 4, 6, 9 §§ avtalslagen), som avser fall där en brist i 

grundläggande avtalsrekvisit kompenseras av hänsyn till en kontrahent som felaktigt trott 

att rekvisiten var uppfyllda, kommer endast undantagsvis att hänvisas till. Villfarelsereg-

lernas eventuella tillämpning i konsumentförhållanden kommer inte alls att beröras i upp-

satsen. Inte heller köprättsliga aspekter kommer tagas hänsyn till.   

1.5 Metod och disposition 

Uppsatsen är, enligt sedvanlig metod, indelad i en referensram med efterföljande ana-

lys/diskussionsdel. Denna indelning har emellertid försetts med två betydande undantag; 

jag har nämligen valt att redan i avsnitt 3.4 göra vissa självständiga slutsatser, vilka jag 

bedömer vara centrala för den fortsatta framställningen, samt i avsnitt 5.4 beröra en 

aspekt av misstagsreglerna som endast är av indirekt betydelse för framställningen (rätts-

säkerhetsaspekten). Referensramen kommer i övrigt att byggas på traditionellt, rätts-
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dogmatiskt vis, vilket innebär att jag, med hjälp av lagstiftning, förarbeten, doktrin och 

praxis, kommer att beskriva gällande rätt.  

Uppsatsen inleds med en redogörelse för vissa essentiella avtalsrättsliga begrepp som 

är nära besläktade med misstagsreglerna i avtalslagen. Detta kapitel kompletteras med en 

efterföljande utredning om den historiska grunden till dessa regler. Min avsikt med dessa 

inledande delar av uppsatsen är att bygga en historisk och teoretisk ram för den svenska 

avtalsrätten i allmänhet, och misstagsreglerna i synnerhet. Referensdelen avslutas med en 

beskrivning av de svenska reglerna om dels förklaringsmisstag, dels motivvillfarelse.  

Analysen inleds med en undersökning av i vilken utsträckning den svenska rättstil-

lämpningen har upprätthållit gränsdragningen mellan förklaringsmisstag och motivvillfa-

relser. Jag kommer att i analysen bevara denna gränsdragning, såtillvida att praxis angå-

ende förklaringsmisstag respektive motivmisstag hålls åtskilda. Denna metod har valts 

dels i syfte att klargöra skillnaderna misstagstyperna emellan, dels p.g.a. att uppsatsen 

förstås tar sin utgångspunkt i gällande rätt som ju behandlar förklaringsmisstag och mo-

tivvillfarelser såsom separata företeelser. Analysen lägger dock särskild vikt vid tillämp-

ningsområdet för 32 § enär detta är helt avgörande för hur den aktuella gränsdragningen 

görs. Uppsatsen avslutas med en diskussion om hur gränsdragningen mellan förklarings-

misstag och motivvillfarelse kan förenklas alternativt förkastas. Jag kommer därvid att 

identifiera tre olika lösningar på gränsdragningsproblematiken samt utsätta dessa tre me-

toder för en prövning, i syfte att åskådliggöra eventuella diskrepanser dessa alternativ 

emellan med avseende på den ifrågavarande villfarelsens rättsliga konsekvenser.  

Jag kommer primärt att studera svensk rätt samt, i vissa delar, pandekträttsliga teorier. 

Vad gäller den svenska rätten, är mycket av den litteratur som finns på området relativt 

ålderdomlig. Detta rättsområde debatterades kraftigt i doktrinen kring 1800-talets slut och 

fram till mitten av 1900-talet, varför en betydande vikt måste läggas vid dessa verk. För 

de äldre rättskällor som kommer att beaktas, kommer ingen åtskillnad att göras mellan 

svensk, dansk, finsk och norsk rätt. De uppvisar så stor kongruens på området att någon 

sådan skillnad ej kan rättfärdigas. För den del av uppsatsen som behandlar pandekträtt, 

har jag valt att basera denna på Savignys och Zimmermanns kartläggning; en närmare 

undersökning av de romerska förstahandskällorna medges ej av tids- och utrymmesskäl. 

Samtliga lagrumshänvisningar refererar, om inte annat anges, till avtalslagen2. 

                                                

 

2 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 
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2 Central avtalsrättslig terminologi 

2.1 Konsens och dissens 

Utgångspunkten enligt avtalslagen är att ett avtal kommer till stånd genom utbyte av 

samstämmiga viljeförklaringar , d.v.s. när parterna uppnår konsens.3 Därmed åsyftas 

emellertid inte, såsom i romersk och angloamerikansk rätt, att parterna blir bundna först 

då sådan samstämmighet uppnås. Istället bygger svensk rätt på den s.k. löftesprincipen.4 

Denna princip innebär att anbudsgivaren är bunden av sitt anbud redan innan något för-

pliktande avtal har kommit till stånd. I motiven sägs att bundenheten vid ömsesidigt för-

pliktande avtal i regel är betingad därav att anbudstagaren å sin sida förbinder sig att 

erlägga den äskade motprestationen .5 Således uppkommer ett avtal enligt avtalslagen då 

anbudsmottagarens viljeförklaring, dvs. accepten, kommer till anbudsgivarens kännedom 

(förutsatt att accepten fullt ut korresponderar med anbudet). Vardera kontrahenten är allt-

så bunden av sin avgivna viljeförklaring, oavsett om den sedermera konstituerar ett avtal 

mellan parterna, men något avtal uppkommer inte förrän accepten nått mottagaren. Enligt 

svensk rätt inträffar det definitiva avtalsslutet när anbudsgivaren tar del av det antagande 

svaret, inte vid svarets ankomst till mottagaren.6  

En annan princip för vid vilken tidpunkt ett avtal anses vara slutet mellan parterna är 

den s.k. kontraktsprincipen. Denna princip var kännetecknande för bl.a. pandekträtten och 

utgör fortfarande en grundbult i både fransk och angloamerikansk7 rätt. Kontraktsprinci-

                                                

 

3 Almén & Eklund, s. 10 
4 Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 48 
5 NJA II 1915, s. 162 
6 Jämför 7 § avtalslagen 
7 Även om kontraktsprincipen utgör utgångspunkten i angloamerikansk rätt, är principen underkastad gans-

ka betydande modifikationer. Engelsk och amerikansk rätt skiljer mellan två typfall för att avgöra när bun-

denhet mellan parterna uppkommer. Enligt det s.k. postfallet (Henthorn v Fraser [1892] 2 Ch 27), som gäll-

er för avtal slutna per post eller telegram, är den avgörande tidpunkten avsändandet av accepten (the postal 

acceptance rule). Ett avtal anses slutet även om accepten aldrig når mottagaren, förutsatt att accepten är 

försedd med korrekta uppgifter om namn och adress. För avtal som istället sluts genom direktkontakt, har i 

engelsk rätt slagits fast att avtalsslut kommit till stånd när accepten mottagits av anbudsgivaren (Entores Ltd 

v Miles Far East Corporation [1955] 2 QB 327). Huruvida denna sistnämnda regel även äger giltighet i 

USA är oklart. Se Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 303. 
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pen innebär att en ensidig viljeförklaring inte är bindande för avgivaren utan kan återkal-

las intill dess att den accepterats. Principen vilar på uppfattningen att en kontrahent i prin-

cip inte ensidigt skall kunna bli bunden av en viljeförklaring. Först när bägge parter har 

enats om en gemensam, och därmed samstämmig , vilja kan bundenhet uppkomma. En-

ligt kontraktsteorin kan en anbudsgivare således aldrig bli bunden med mindre att även 

anbudstagaren binds.8  

Ett avtal kan dock, enligt svensk rätt, komma till stånd även utan konsens, d.v.s. vid 

dissens (se särskilt 6 § 2 st och 32 § 1 st). I rättssystem som bygger på löftesteorin, avses 

med dissens sådana fall då viljeförklaringarna är till synes överensstämmande, men par-

terna i realiteten lägger in olika innebörd i dem.9 Den aktuella dissensen kan då vara öp-

pen eller dold. För det fall att parterna uppmärksammar skillnaderna mellan deras vilje-

förklaringar, föreligger öppen dissens. Enligt 6 § 1 st uppkommer då normalt inte något 

avtal mellan parterna. Tror parterna, en av dem eller bägge,10 däremot att förklaringarna 

stämmer överens, föreligger istället s.k. dold dissens.11  

Nära besläktat12 med dissens är situationen då en gemensam partsavsikt i en viss fråga 

kan visas. Enligt den förhärskande meningen i doktrinen13 och i praxis14 så är det då den-

na som blir avgörande för avtalsinnehållet ( falsa demonstratio non nocet ). Kan en 

gemensam partsavsikt utrönas, skall således denna äga företräde framför ett förklarings-

innehåll med annan innebörd. Vid händelse av att en part i ett senare skede vill hålla fast 

vid det objektivt fastslagna avtalsinnehållet, trots att det ej överensstämmer med den ge-

mensamma partsavsikten, kan motparten åberopa den gemensamma partsavsikten såsom 

det egentliga avtalsinnehållet.15 

                                                

 

8 Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 300. 
9 Ett system baserat på vilje- och kontraktsteorin använder istället vanligen begreppet dissens för att beteck-

na divergens mellan parternas förklaringar, d.v.s. i deras objektiva utformning. Se Adlercreutz: Avtalsrätt II, 

s. 106. 
10 Ekström (s. 582 not 1) menar att endast fall då båda parter uppmärksammar varandras divergens mellan 

vilja och förklaring bör benämnas såsom dissens. När endast en part uppmärksammat den andres oöverens-

stämmelse, föreligger enligt Ekström istället en villfarelse i vid bemärkelse . Denna åtskillnad har inte 

ansetts nödvändig här. 
11 Adlercreutz: Avtalsrätt II, 107 
12 Dold dissens förutsätter normalt att en gemensam partavsikt ej kan framtolkas. 
13 Se t.ex. Adlercreutz: Avtalsrätt II, s. 34; Vahlén: Avtal och tolkning, s. 51 
14 Se NJA 1937 s. 312; NJA 1940 s. 515; NJA 1941 s. 563  
15 Lehrberg: Avtalstolkning, s. 41ff 
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2.2 Avtalets ogiltighet 

En grundprincip inom avtalsrätten är att avtalet efter dess slutande medför bundenhet för 

parterna  avtal skall hållas (pacta sunt servanda). Denna princip kan emellertid inte upp-

rätthållas in absurdum, varför den kompletteras med en uppsättning ogiltighetsregler. I 

svensk rätt intar avtalslagens 3:e kapitel en särställning såtillvida att där återfinns indispo-

sitiva regler om, och under vilka omständigheter, avtal kan ogiltigförklaras alternativt 

jämkas. Till dessa ostridiga ogiltighetsregler kan läggas ett antal allmänna rättsprinciper, 

som medför samma, eller åtminstone liknande, rättsföljder. Förutom den ostridigt erkända 

förutsättningsläran torde även andra ogiltighetsläror16, i olika utsträckning, accepteras av 

den svenska rätten. Reglerna i avtalslagens 3 kap., tillsammans med övriga ogiltighets-

principer, utgör således undantag från principen om avtalsbundenhet. Avtal måste följakt-

ligen inte alltid hållas 

 

pacta non sunt semper servanda.17  

Ett undantag från pacta sunt servanda innebär enligt allmänna regler att avtalet an-

tingen förklaras ogiltigt eller overksamt. Enligt förarbetena till avtalslagen betecknades 

såsom ogiltiga de viljeförklaringar, som av en eller annan anledning icke medföra av-

sedd rättsverkan .18 En mer precis definition kan sägas vara att en rättshandling är ogiltig 

om den inte kan göras gällande enligt sitt innehåll p.g.a. ett ursprungligt fel.19 Ogiltighet 

benämns i avtalslagen såsom att ett avtal är utan verkan , icke gällande eller ogiltigt 

( ogillt ). Samtliga20 dessa formuleringar har således innebörden att avtalet, antingen i sin 

helhet eller partiellt, ogiltigförklaras. Vidare kan ett avtal göras overksamt om det inte kan 

verkställas p.g.a. senare inträffade förhållanden. Den stora skillnaden mellan ogiltighet 
                                                

 

16 Exempelvis har föreslagits att läran om omöjlighet samt principen om obehörig vinst bör godtas i svensk 

rätt. Angående omöjlighet, se bl.a. NJA 1934 s. 209 samt NJA 1989 s. 614. Vad gäller begreppet obehörig 

vinst i svensk rätt, kan hänvisas bl.a. till NJA 1925 s. 184. Nämnas bör att Hellner starkt avvisar läran om 

obehörig vinst i svensk rätt och kallar den främmande för svensk rätt . Hellner: Speciell avtalsrätt II, s. 31 
17 Vahlén: Avtal och tolkning, s. 19f 
18 NJA II 1915, s. 232 
19 Ogiltighet torde vidare kunna indelas i två undergrupper: nullitet och angriplighet. Kännetecknade för en 

nullitet är att den är självverkande, beaktas ex officio, inte går att bota och verkar även mot en kontrahent i 

god tro. För angriplighet fordras däremot någon form av reaktion från en part (t.ex. en reklamation eller 

dylikt). Ogiltighet i form av angriplighet kan ej göras gällande mot godtroende part. Denna indelning torde 

också överensstämma med Ussings välkända distinktion mellan starka (nullitet) och svaga (angriplighet) 

ogiltighetsgrunder. Se Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 223; Ussing s. 123f. 
20 Åtminstone vad gäller begreppet utan verkan , kan dock inte uteslutas att även andra rättsföljder kan 

inbegripas i denna formulering. Se nedan i avsnitt 4.1.2 angående rättsföljden av 32 §. 
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och overksamhet torde vara att det senare erkänner att avtalet en gång existerat, medan 

det förra behandlar förhållandet mellan parterna såsom att det aldrig funnits något avtal.21  

2.3  Något om tolkning av avtal 

Frågor om villfarelser vid avtalsslutet är mycket nära besläktade med frågor om avtals-

tolkning. För t.ex. hanteringen av förklaringsmisstag är en adekvat tolkning av avtalsin-

nehållet nödvändig för att kunna avgöra huruvida avtalsinnehållet de facto skiljer sig från 

avtalsviljan. I Sverige återfinns dock inga kodifierade regler om avtalstolkning, ehuru det 

är ostridigt att utgångspunkten skall tagas i partsautonomin, d.v.s. parterna skall i regel 

själva bestämma vad avtalet skall innehålla, utan risk för att detta senare ändras vid en 

domstolsprövning. I motiven till avtalslagen gjordes ett vägledande uttalande för all av-

talstolkning, vari stadgas att viljeförklaringens innehåll skall 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 .22 Detta numera klassiska utlåtande torde främst vara betydelsefullt 

eftersom det utesluter en sträng bokstavstolkning, enär samtliga omständigheter skall 

tillmätas relevans. Exempel på andra omständigheter som bör beaktas är tidigare parts-

bruk, omständigheter före avtalsslutet, parternas syfte/vilja med avtalet, avtalets allmänna 

karaktär och avtalssituationen i övrigt.23  

Vad gäller tolkningsförfarandet för tillämpningen av 32 § skall tolkningen ske i två 

steg: först skall avtalets objektiva betydelse fastställas och sedan den innebörd som kon-

trahenten tillmätt avtalsbestämmelsen. Tolkningssteg ett torde dock skilja sig från den 

normala avtalstolkningen, p.g.a. att man vid denna tolkningsoperation skall bortse från 

den rättshandlandes vilja.24 I övrigt skall vanliga avtalsprinciper gälla, vilket enligt Vah-

lén innebär att misstag rörande innebörden av utfyllande eller tvingande rättsregler skola 

alltså icke bedömas enligt stadgandet 32 § 1 st .25 Det är emellertid särskilt tolkningssteg 

två som har vållat den svenska rättstillämpningen och doktrinen problem. Utgångspunk-
                                                

 

21 Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 221ff 
22 NJA II 1915, s. 251 
23 Lehrberg: Avtalstolkning, s. 27f 
24 Grönfors: Avtalslagen, s. 197 
25 Vahlén: Avtal och tolkning, s. 41. Jämför även Vahléns påstående med den romerskrättsliga principen om 

error juris nocet, se nedan i avsnitt 4.2.1. 
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ten är då den rättshandlandes vilja såsom inre psykisk faktor, vilket givetvis kan komma i 

konflikt med det faktum att man i Sverige vanligen prioriterar avtalets objektiva sida.26 

Vahlén har försökt överbrygga denna potentiella kollision genom att hävda att man i tolk-

ningssteg två skall söka utröna en parts objektivt synbara vilja, varvid man undviker att se 

viljan som ett rent subjektiv.27 Mottagarperspektivet på denna punkt är en uppenbar för-

längning av tillitsteorin (se nedan i avsnitt 3.2).   

Att särskilja från avtalets tolkning är avtalets utfyllnad. Avtalstolkning syftar till att 

fastställa avtalets innebörd, såsom det framstår av avtalstexten och övriga omständigheter 

vid avtalsslutet. Utfyllning är den verksamhet som måste användas när underlaget inte 

längre är bärande . Genom tolkning fastställs således det individuella förklaringsinne-

hållet; genom utfyllning kompletteras ofullständiga förklaringar med ledning av allmänna 

normer. Vid de tillfällen det helt enkelt inte går att lösa en tvist mellan parterna på grund-

val av det uttryckta avtalsinnehållet, är utfyllning en nödvändighet.28  

                                                

 

26 I svensk rättstradition, som i hög grad influerats av Uppsalaskolan med dess explicita förespråkande för 

strikt rättspositivism, har det funnits en tydlig tendens att tillmäta den objektiva sidan klart mer betydelse än 

den subjektiva. Med andra ord, den gängse uppfattningen i Sverige är att det avgörande i avtalsrätten van-

ligen är...vad som  utifrån och objektivt betraktat  ger ett befogat intryck av att ett rättshandlingssyfte eller 

något därmed likvärdigt förelegat . Se Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 19 
27 Vahlén: Avtal och tolkning, s. 45, 54 
28 Lehrberg: Avtalstolkning, s.15ff; Vahlén: Avtal och tolkning, s. 187ff 
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3 Villfarelser och misstag 

3.1  Definition 

Begreppen villfarelse och misstag torde vara i det närmaste synonyma. I detta samman-

hang är dock misstag en senare benämning på villfarelse

  

exempelvis har det som i 

äldre tider kallades oäkta villfarelser (se nedan i avsnitt 3.3.1) sin motsvarighet i dagens 

förklaringsmisstag.  En villfarelse i ursprunglig mening kan sägas vara en oriktig och 

falsk föreställning av verkligheten. Villfarelser kan särskiljas från ren okunnighet (igno-

rantia), som innebär en avsaknad av riktig föreställning. En falsk föreställning förutsätter 

emellertid normalt avsaknad av en riktig, varför en konsekvent skillnad i rättsligt hänse-

ende mellan okunnighet och villfarelse ej har ansetts vara nödvändig29. Därtill måste en 

villfarelse, för att tillmätas någon juridisk relevans, följas av ett felaktigt antagande eller 

handlande (error). Det finns vidare en mängd olika typer av villfarelser; en kontrahent 

kan exempelvis sväva i villfarelse om vem denne avtalar med, vad som avtalas om, vad 

avtalet de facto stipulerar eller det bakomliggande motivet för varför avtalet ingås.30   

3.2 Grundteorier för den rättsliga hanteringen av misstag 

Villfarelser vid avtalsslutet kan hanteras genom en tillämpning av i huvudsak två olika 

grundteorier: vilje- och tillitsteorin. De utgör alternativa och exklusiva sätt att avgöra vil-

ken rättslig verkan en villfarelse skall anses ha; det är således inte möjligt att använda sig 

av flera olika grundteorier för en och samma villfarelse.31 Även om denna uppsats främst 

är inriktad mot att behandla vilka misstag som erkänns av den svenska rätten, och inte 

hanteringen av dessa misstag, är viss redogörelse för grundteorierna nödvändig för den 

senare framställningen.  

Den äldsta och måhända mest omdebatterade grundteorin är den naturrättsligt grunda-

de viljeteorin. Av denna benämning kan enkelt utläsas att det är enbart viljan som kan 

                                                

 

29 Se dock nedan i avsnitt 5.2.3.2 
30 Platou, s. 108; Af Hällström, s. 5 
31 Däremot är det givetvis fullt tänkbart att använda sig av olika teorier för olika sorters villfarelser, något 

som även har gjorts i svensk rätt vad gäller exempelvis hanteringen av ett förklaringsmisstag (32 § 1 st) 

jämfört med ett befordringsfel (32 § 2 st). 
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binda en part vid ett förklaringsinnehåll, oavsett vad motparten har uppfattat eller bort 

inse. En viljeförklaring som skiljer sig från vad den rättshandlande har avsett, kan enligt 

viljeteorin förklaras ogiltig med hänvisning till att avgivarens verkliga vilja inte överens-

stämmer med förklaringen. Förklaringen som sådan är enligt viljeteorin varken mer eller 

mindre än ett bevis för den rättsstiftande viljan; den tillmäts således icke någon betydande 

och självständig relevans.32 Viljeteorin inskränks dock vanligen såtillvida att enkom vä-

sentliga villfarelser ges rättsligt skydd.33 Idag finns mycket få anhängare av viljeteorin i 

svensk rätt. Man har menat att dess vådor särskilt för merkantila förhållanden leder till 

en så stor rättsosäkerhet att utgångspunkten hellre tas i tillits- eller förklaringsteorin.34   

I Sverige har istället den s.k. tillitsteorin haft betydande genomslagskraft35. Denna 

teori har utvecklats i doktrinen och har, av någon anledning, fått gehör främst i de nordis-

ka länderna. Tillitsteorin innebär, som nämndes i inledningen, att en godtroende kontra-

hent som förlitat sig på innehållet i en frivilligt avgiven viljeförklaring, kan göra denna 

gällande mot sin avtalspart även om viljeförklaringens innehåll icke överensstämmer med 

motpartens avsikt. I sin andemening torde denna teori således skydda en godtroende kon-

trahent mot alla typer av villfarelser, ehuru den i doktrinen endast diskuterats i samband 

med förklaringsmisstag. Vidare bör anmärkas att det inte finns något väsentlighetskriteri-

                                                

 

32 Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 35; Svensson, s. 34 
33 I de rättssystem som fortfarande grundas på viljeteorin (t.ex. den tyska rätten) har väsentlighetskriteriet 

kompletterats med två ytterligare inskränkningar. För det första skall en förklaring ändock äga företräde 

framför viljan för det fall att avgivaren i hemlighet förbehållit sig att inte vilja det han förklarat sig vilja och 

motparten inte genomskådat förbehållet. I detta fall föreligger en s.k. dold reservatio mentalis, vilket inte 

skyddas ens med viljeteorin (Svensson, s. 35; Vahlén: Avtal och tolkning, s. 71 i not 88). För det andra skall 

motparten, vid händelse av att avtalet ogiltigförklaras, ersättas intill det negativa kontraktsintresset (Ek-

ström, s. 586ff). 
34 Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 35 
35 Även om tillitsteorin kan sägas vara den mest accepterade grundteorin i svensk rätt, kan det därmed inte 

fastslås att den i sin helhet utgör gällande rätt. Grönfors menar att tillitsteorin endast bör användas såsom 

etikett för regler om förklaringsmisstag och dylika lagregleringar, eftersom lagstiftaren inte i något sam-

manhang har gjort en hundraprocentig anslutning till tillitsprincipen (Grönfors: Avtalslagen, s 196). Vah-

lén instämmer i detta och hävdar att [a]vtalslagen har icke i något fall uppställt en regel som utan undan-

tag lagfäster tillitsteorin (Vahlén: Avtal och tolkning, s. 25). Det torde dock vara ostridigt att tillitsteorin är 

den mest accepterade grundteorin för den rättsliga hanteringen av misstag och villfarelser vid avtalsslutet i 

svensk rätt. 
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um för tillämpning av tillitsprincipen.36 Det krävs således ej, såsom för viljeteorin, att 

misstaget rör en väsentlig del av avtalet. Så länge en kontrahent begått ett misstag som 

dennes motpart bort inse, kan avtalsinnehållet förklaras ogiltigt alternativt på annat sätt 

ändras.37  

För tillitsteorin är naturligtvis den goda eller onda tron av avgörande betydelse för den 

aktuella villfarelsens rättsliga verkan. Det är den ju goda tron som skall skyddas framför 

andra intressen, såsom avtalsviljan eller det objektiva förklaringsinnehållet. Det torde 

vara säkerställt att den onda tron skall bedömas objektivt, något som även kommit till 

uttryck i 32 § 1 st, vari det klart stadgas att relevans inte bara tillmäts den subjektiva ( in-

såg ), utan dessutom den objektiva onda tron ( bort inse ). Avgörande för villfarelsens 

relevans utifrån ett tillitsteoretiskt perspektiv är således inte kontrahentens insikt eller 

bristande insikt i det individuella fallet, utan vad han bort inse på grund av de aktuella, 

och objektivt bedömda, omständigheterna. Detta innebär att som en parts onda tro även 

kan inkluderas dennes oaktsamhet samt ovetskap p.g.a. dåliga fattningsgåvor . Andra 

har tolkat satsen bort inse såsom att det rör sig om en parts begrundade goda tro, d.v.s. 

vad en part med fog kan förvänta sig i anledning av en till honom riktad rättshandling.38  

Förklaringsteorin benämns ibland som ett tredje alternativ bland grundteorierna. 

Denna teori sägs taga sin utgångspunkt i den faktiska rättshandlingen, d.v.s. i avtalet. Det 

är här själva förklaringsinnehållet som skall äga företräde vid den rättsliga bedömningen 

av en villfarelse vid avtalsslutet. Andemeningen i förklaringsteorin är att den som inte är 

kapabel, eller av någon anledning inte förmår, att på ett adekvat sätt förklara sin vilja, ej 

utgör ett skyddsvärt intresse och får således skylla sig själv . 39 Grönfors40 och Svensson 

har under 1990-talet med stor entusiasm förfäktat förklaringsteorin och ansett den vara 

den lämpligaste teorin för hantering av villfarelser vid avtalsslutet. En fråga som dock 

uppkommit mer än en gång är vad som egentligen skiljer förklaringsteorin åt från tillitste-

                                                

 

36 Rodhe i SvJT 1951, s. 583. Se dock nedan i kapitel 5 om rättsfallet NJA 1949 s.664 som vissa har tolkat 

såsom att ett väsentlighetskriterium har accepterats av HD. 
37 Almén & Eklund: Lagen om avtal, s. 120 
38 Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 36f ; Ussing, s. 27f 
39 Ekström, s. 585 
40 Grönfors menar att förklaringsteorin erbjuder den lämpligaste utgångspunkten ty den fokuserar på den 

yttre iakttagbara förklaringen sådan denna framträder för en objektiv betraktare . Enligt Grönfors bidrar 

detta till att göra förklaringsteorin mer nyanserad än både vilje- och tillitsteorin. (Grönfors: Avtals-

grundande rättsfakta, s. 20,23) 
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orin, särskilt eftersom den senare innefattar vad som bort inses . I de flesta fall torde 

detta överensstämma med förklaringsinnehållet, varför skillnaderna dessa teorier emellan 

har ringa betydelse .41 En eventuell diskrepans mellan tillits- och förklaringsteorin 

kommer i vart fall ej att närmare behandlas i detta sammanhang.  

3.3 Pandekträttens misstagslära 

Teorier om hur villfarelser skall behandlas vid avtalsslutet har funnits i alla rättssystem, 

och för denna uppsats är pandekträttens42 misstagslära av central betydelse, i synnerhet 

p.g.a. den starka påverkan som pandekträtten haft på den svenska civilrätten (se nedan i 

avsnitt 3.4). Dessutom utgör denna misstagslära den enda någorlunda fungerande och 

enhetliga lära som formulerats kring den mycket omdebatterade frågan om villfarelser vid 

avtalsslutet.43   

I pandekträtten indelades villfarelser i s.k. äkta och oäkta villfarelser, en distinktion 

som introducerades av Friedrich Carl von Savigny i dennes storslagna verk System des 

heutigen römischen Rechts (1840). Syftet med att formulera en enhetlig lära om villfa-

relser, samt syftet med den s.k. Historiska skolan som Savigny sägs ha tillhört, var att 

komma ifrån den romerska rättens kasuistiska natur. Savignys indelning i äkta och oäkta 

villfarelser utgör således en allmän regel44, som inte bara kan tillämpas på de typer av 

misstag som den romerska rätten erkände, utan var tänkt att äga generell tillämpning. Den 

mycket enkla grundregeln var att oäkta villfarelser skulle tillmätas rättsligt skydd om de 

var väsentliga, medan de äkta villfarelserna aldrig kunde vara rättsligt relevanta. Den lika-

ledes okomplicerade rättsföljden av en väsentlig oäkta villfarelse var avtalets fullständiga 

ogiltighet.45  

                                                

 

41 Svensson, s. 38f. Se även Af Hällström, s. 15 i not 31. 
42 Pandekträtten är förvisso inte något eget rättssystem i full bemärkelse, utan snarare en strukturering av 

den romerska rätten (som ju var gällande rätt i Tyskland under pandekträttens glansdagar). Åtminstone i 

samband med villfarelser torde dock Savignys teorier (se nedan) om misstag vara så specifika att det är 

lämpligt att i detta sammanhang behandla pandekträtten såsom ett eget rättssystem. 
43 Platou, s. 108, Ekström, s. 580, Hellner: Förutsättningsläran, s. 208 
44 Det är alltså denna åtskillnad som i denna uppsats benämns såsom misstagsläran . 
45 Savigny, s. 263ff 
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3.3.1  Oäkta villfarelser 

Alla former av diskrepans mellan en parts avtalsvilja och dennes viljeförklaring är en oäk-

ta villfarelse. Det rör sig således om situationer där, av någon anledning, det objektivt 

synbara förklaringsinnehållet inte stämmer överens med vad en kontrahent hade för avsikt 

att avtala om. Villfarelsen kallas oäkta eftersom det egentligen inte är själva villfarelsen 

som medför ogiltighet, utan den omständigheten att förklaringen ej motsvarar den verkli-

ga viljan.46  

Enligt Savigny bör samtliga oäkta villfarelser kunna leda till avtalets ogiltighet om 

villfarelsen varit väsentlig, d.v.s. den aktuella frågan var särskilt viktig för avtalet som 

helhet. Savigny framhåller att det ensamt viktiga och verkande är viljan.47 Det är således 

enbart viljan som kan binda en part vid ett förklaringsinnehåll, oavsett vad motparten har 

uppfattat eller bort inse. En viljeförklaring som skiljer sig från vad den rättshandlande har 

avsett, kan därför förklaras ogiltig med hänvisning till att avgivarens verkliga vilja inte 

överensstämmer med förklaringen. Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att pan-

dekträttens avtalsrätt överlag var grundad i viljeteorin, vilket förklarar fokuseringen på 

avtalsvilja och väsentlighet.  

3.3.2  Äkta villfarelser 

En äkta villfarelse är en s.k. villfarelse i bevekelsegrunderna , dvs. en motivvillfarelse 

(error in motivis). Misstaget föreligger i detta fall redan på motivbildningsfasen, och inte, 

såsom vid oäkta villfarelser, vid avtalsslutet.48 Avtalsinnehållet har fått det innehåll som 

kontrahenten avsåg 

 

någon bristande överensstämmelse mellan vilja och förklaring exi-

sterar således inte 

 

men däremot har kontrahenten misstagit sig om varför denne ville 

ingå det aktuella avtalet. Av någon anledning har kontrahentens villfarelse alltså inte in-

verkat bestämmande på viljeförklaringen, men väl på de bakomliggande motiven.49 Den-

na villfarelse är äkta eftersom det är just villfarelsen, och inte divergensen mellan av-

talsviljan och förklaringen, som skall bedömas vid en rättslig prövning.  

                                                

 

46 Ekström, s. 580 
47 Savigny, s. 276ff 
48 Vahlén: Avtal och tolkning, s. 22; Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 252 
49 Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 252f 
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Äkta villfarelser tillmäts, enligt Savignys huvudregel, inte något rättsligt skydd. Löf-

tesgivaren fick således stå sitt kast för det fall att löftet avgivits under felaktiga antagan-

den eller förutsättningar. Förutsättningsläran, som kommer att behandlas nedan i avsnitt 

4.2.4, uppkom ursprungligen med anledning av att Windscheid ville skapa ett sätt att än-

dock tillmäta de äkta villfarelserna relevans. Det är i samband med denna funktion av 

förutsättningsbegreppet som förutsättningsläran är relevant för denna uppsats.  

3.3.3 Relevanta typer av misstag i den romerska rättens lära om error 

Savignys bearbetning av den romerska rätten hade, som ovan påpekats, till syfte att struk-

turera de romerska rättskällorna. Därför baserades Savignys misstagslära förstås på de 

romerska teorierna om villfarelser, varför även dessa i detta sammanhang bör ges viss 

belysning.   

Den romerska rätten behandlade frågan om villfarelser vid avtalsslutet på samma sätt 

som andra rättsfrågor, d.v.s. kasuistiskt.50 Några generella regler om misstag, eller någon 

allmän avtalsrätt överhuvudtaget, existerade inte, varför ledning istället måste hämtas ur 

köprättsliga principer. Om villfarelsen medförde dissensus, var det denna omständighet 

som kunde medföra ogiltighet. För ett bindande avtal krävdes att parterna var överens ad 

idem, d.v.s. samstämmiga . I konsekvens härav utvecklades ett antal olika typer av miss-

tag (error) i den klassiska romerska rätten, vilka ledde till dissensus och ogiltighet. Den 

romerska läran om misstag utgörs därför av ett antal typfall som lagen betraktade som 

skyddsvärda, nämligen error in corpore (misstag om avtalsobjektet), error in persona 

(misstag om vem motparten var), error in pretio (misstag om priset), error in negotio 

(misstag om transaktionens natur) samt vissa typer av error in substantia (misstag om 

objektets kvalitet eller egenskaper). Det var sedermera dessa typer av misstag som Savig-

ny lade till grund för sin misstagslära, såtillvida att de föll in under kategorin oäkta villfa-

relser och skulle således vara rättsligt skyddade. 51   

                                                

 

50 Ekström, s. 579 
51 Tamm, s. 150ff; Zimmermann, s. 583 620 
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3.3.4 Kort om Savignys hantering av gränsdragningsproblematiken 

Inte ens Savigny var förmögen att vara sin grundregel helt trogen. I den klassiska romers-

ka rätten var inte varje äkta villfarelse utan rättslig relevans, utan bedömningen gjordes 

istället enbart utifrån misstagets väsentlighet. Frågans komplexitet och de många oklarhe-

ter som fanns i de romerska källorna, föranledde dock Savigny att inte slaviskt följa sin 

egen indelning enär detta skulle ha omöjliggjort ett resultat som var praktiskt genomför-

bart. Således kan nämnas Savigny hänförde alla typer av error in substantia och error in 

persona till de oäkta villfarelserna 

 

något som mycket väl kan ifrågasättas 

 

just i syfte 

att åstadkomma en fungerande lösning på problemet om villfarelser.52 Det bör även påpe-

kas att, eftersom det var pandekträttens övergripande uppgift att strukturera den romerska 

rätten, Savigny inte gärna kunde bortse från att den romerska rätten erkänt exempelvis 

error in substantia såsom relevant.  

3.4 Misstagslärans relation till avtalslagen 

3.4.1 Före avtalslagens tillkomst  äldre svensk rätt 

I likhet med all äldre rätt, var även den svenska rätten, åtminstone fram till år 1900, base-

rad på viljeteorin53. Den svenska civilrätten var i stor utsträckning inspirerad av den tyska 

pandekträtten och många ledande svenska jurister under denna period påverkades tydligt 

av tyska influenser.54 Den exakta utsträckningen i vilken svensk rätt påverkades av den 

tyska pandekträtten går givetvis inte att fastställa, men att starka influenser av bl.a. Savig-

ny fanns är emellertid ostridigt, liksom det faktum att dåtidens svenska jurister såg på den 

tyska pandekträtten (och därmed den bearbetade romerska rätten) såsom den ledande auk-

toriteten på förmögenhetsrättens område, åtminstone fram till år 1900 då den tyska BGB 

antogs. Som exempel kan nämnas att Nordling, vid sitt installationstal i Uppsala år 1867, 

framhöll att all europeisk juridik klätts i romerska rättens dräkt, denna rätts grundsat-

ser och huvudstadganden hava upphöjts till allmänna rättsprinciper, vilkas giltighet icke 

                                                

 

52 Ekström, s. 580 not 2; Svensson, s. 51 
53 I doktrinen var Nordling den som först bröt med viljeteorin. Han menade att den rätthandlandes bunden-

het har sin grund i medkontrahentens förnuftiga intresse , och inte, såsom tidigare varit fallet, i den rätts-

handlandes vilja. Se Adlercreutz: Avtalsrättens framväxt, s. 25f med hänvisning till Nordling: Anteckningar 

efter E.V Nordlings föreläsningar i svensk civilrätt (Allmänna delen).  
54 Se Sundell, s. 12ff, 88, 297-315 
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kunnat betvivlas. 55 Vidare menade Winroth att vår rätt i många delar kommit att om-

danas efter romerskt mönster. Sålunda vore hela vår obligationsrätt i det hela ej annat än 

romersk rätt. 56 Detta är måhända inte särdeles uppseendeväckande; romersk rätt var väl-

utvecklad, i synnerhet vad gäller obligationsrättsliga bestämmelser.57  

Någon enhetlig civilrätt fanns inte i Sverige vid denna tidpunkt, varken i kodifierad 

eller i oskriven form. Pandekträttens väldokumenterade inflytande på den äldre svenska 

rätten, samt det faktum att en alternativ lära eller metod för att hantera villfarelser vid 

avtalsslutet aldrig formulerades i Sverige, torde göra det sannolikt att Savignys misstags-

lära var, om inte accepterad så åtminstone essentiell för den äldre svenska rättens syn på 

villfarelser.   

3.4.2 Avtalslagens indelning jämfört med misstagsläran 

Vid skapandet av BGB år 1900, förkastades Savignys indelning i misstagslärans hemland 

Tyskland.58 Att misstagsläran, med vissa betydande modifikationer, ändock låg till grund 

för den svenska avtalslagen femton år senare är, enligt min mening, uppenbart. I enlighet 

med den klassiska misstagsläran avskiljs nämligen motivvillfarelser uttryckligen från för-

klaringsmisstag. I avtalslagens förarbeten kan man utläsa att 32 § 1 st begränsats till att 

gälla sådana fall, då det misstag, som förelupit, haft till följd, att viljeförklaringens inne-

håll icke överensstämmer med den verkliga viljan 59. Vidare går att läsa att motivvillfa-

relser enligt en åsikt, som förr var allmänt härskande i regel ej medför ogiltighet.60 Jag 

menar att denna beskrivning exakt följer den indelning mellan oäkta och äkta villfarelser 

som Savigny introducerade. De oäkta villfarelserna, diskrepans mellan vilja och förklar-

                                                

 

55 NT 1867, s.705. Nordling menade emellertid att en sådan konstruktion endast var tänkbar på förmögen-

hetsrättens område. 
56 NT 1886, s. 340f 
57 Se t.ex. Tamm, s. 115 
58 I BGB görs ingen strikt indelning mellan oäkta och äkta villfarelser, utan BGB § 119 kan tillämpas vid en 

prövning av förklaringsmisstag, motivvillfarelser eller förutsättningar. Bedömningen i Tyskland görs istället 

utifrån något som kan liknas vid förutsättningslärans riskrekvisit, d.v.s det avgörande är vem som bör bära 

risken för det aktuella misstaget. Se Hellner: Förutsättningsläran, s. 208 
59 NJA II 1915, s. 250 
60 A.a., s. 263 
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ing, motsvaras i avtalslagen av 32 § 1 st, medan de äkta villfarelserna (error in motivis) i 

förarbetena benämns motivvillfarelser.   

Svårigheterna vad gäller gränsdragningen mellan oäkta och äkta villfarelser uppmärk-

sammades särskilt i motiven till den svenska avtalslagen. Lagstiftaren menade att en dylik 

indelning ändock var relevant, varför 32 § skulle tillämpas på oäkta villfarelser och 30 

och 33 §§ på de äkta villfarelserna.61 Det lämnades emellertid öppet för praxis och doktrin 

att vidareutveckla och precisera det närmare tillämpningsområdet för både 32 § och 33 §, 

enär de omgärdades, då som nu, av många frågetecken. Än idag menar exempelvis Adler-

creutz att det kan finnas stora svårigheter att dra gränsen mellan dessa olika typer av 

misstag [förklaringsmisstag och motivvillfarelse] .62 Även Ramberg har uttryckt en lik-

nande åsikt och menar att så snart man lämnar området för klara misstagsfall uppstår 

stora svårigheter att tillämpa lagrummet [32 §]. 63 Dessa svårigheter kan även märkas i 

dagens rättstillämpning, där domstolarna vid ett flertal tillfällen funnit det besvärligt att 

avgöra huruvida det är fråga om förklaringsmisstag eller motivvillfarelse (se nedan i kapi-

tel 5). Faktum kvarstår dock: i Sverige har Savignys grundregel, av någon anledning och 

endast i denna del,64 levt vidare.65 I Sverige anses således indelningen vara alldeles rik-

tig 66 eller åtminstone ha en riktig kärna 67. Vad gäller de äkta villfarelserna, har den 

rättsliga hanteringen av även dessa grundats i misstagsläran, enär varje part normalt bär 

risken för sina förutsättningar och antaganden. 

                                                

 

61 A.a., s. 250ff, 263ff 
62 Adlercreutz menar dock att det praktiska resultatet sällan skiljer sig åt p.g.a. tillitsprincipens genomslag 

inom avtalsrätten. Metoden att använda tillitsprincipen även för motivvillfarelse försöktes bl.a. i NJA 1980 

s. 145 och kommer att närmare diskuteras nedan i avsnitt 5.5.2. Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 253 
63 Ramberg, s. 506 
64 Savignys misstagslära har inte följts utan undantag. Det viktigaste torde vara avtalslagens ståndpunkt i 

der theorienstreit , d.v.s. lagstiftaren valde, efter en ganska ingående diskussion i motiven, att bygga miss-

tagsreglerna på tillitsteorin, vilket står i kontrast till misstagsläran som ju var grundad i viljeteorin. Detta är 

även anledningen till att något väsentlighetsrekvisit inte existerar i samband med de svenska ogiltighetsreg-

lerna. 
65 Se Karlgren i SvJT 1961, s. 220 
66 Ekström, s. 580 
67 Hellner: Förutsättningsläran, s. 208 
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Jag skulle dessutom vilja hävda att den vedertagna68 distinktionen mellan tolkning och 

utfyllnad av avtal är en konsekvens av misstagsläran. Tolkning kan jämföras med förklar-

ingsmisstagen, enär bägge begreppen tar sikte på förklaringsinnehållet. Utfyllnad och 

motivvillfarelser avser istället förhållanden utanför det egentliga avtalet. Jag menar därför 

att indelningen i förklaringsmisstag/motivvillfarelse och skillnaden mellan tolk-

ning/utfyllnad således är konsekvenser av samma princip, d.v.s. Savignys misstagslära. 

Karlgren verkar ha intagit en liknande ståndpunkt och hävdar att, om gränsen mellan 

tolkning och utfyllnad ej kan dras, måste det vara ett fel med hela den misstagslära, 

som avtalslagen bygger på. 69 

3.4.3 Rättstillämpning kontra en rättsregels teoretiska bakgrund 

Min första slutsats om de svenska misstagsreglerna är således att avtalslagens regler byg-

ger på pandekträttens misstagslära. Denna historiska och teoretiska grund för de svenska 

misstagsreglerna har uppmärksammats i syfte att utifrån misstagsläran senare i kapitel 5 

kunna analysera huruvida dagens rättstillämpning av bl.a. 32 § överensstämmer med den-

na teoretiska grund. Är en sådan jämförelse relevant? Frågan är befogad eftersom exem-

pelvis Adlercreutz menar att man numera uppfattar rättsregler som helt grundade på 

rättspolitiska överväganden; de är inte uttryck för något som kan teoretiskt bedömas som 

rätt eller fel (sant eller falskt) utan anger praktiska lösningar. 70 Han menar vidare att 

HD:s rättstillämpning under 200 år präglats av en pragmatisk attityd, som inte i onö-

dan l[åtit] teorier och principer lägga hinder i vägen för utvecklingen. 71 Vad är det då för 

mening att jämföra en, till vissa delar obsolet, rättsprincip som misstagsläran med dagens 

s.k. pragmatiska attityd?  

För det första, menar jag att, på ett område som är relativt svåröverskådligt och i en 

specifik fråga med en förhållandevis hög abstraktionsnivå72, en regels teoretiska bakgrund 

kan ge avsevärt mycket bättre ledning än en oenig doktrin och inkonsekvent praxis. När 

denna bakomliggande teoretiska princip dessutom en gång valts såsom en lämplig metod 

och lagts till grund för den alltjämt gällande lagstiftningen, torde det åtminstone vara in-

                                                

 

68 Se t.ex. Lehrberg: Förutsättningsläran, s.120ff; Adlercreutz: Avtalsrätt II, s. 13ff; Vahlén: Avtal och tolk-

ning, s. 193ff. 
69 Karlgren i SvJT 1961, s. 218 
70 Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 36 
71 Adlercreutz: Avtalsrättens framväxt, s. 121 
72 Lehrberg: Förutsättningsläran, s. 22 
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tressant att ånyo uppmärksamma den, även om den sedermera kommer att förkastas73. För 

det andra, med tanke på hur väldokumenterad tillitsprincipen är (i dess egenskap av 

principen som ligger till grund för 32 § 1 st )74, ser jag ingen anledning att inte upp-

märksamma misstagsläran, som ju också ligger till grund för samma lagrum! För det tred-

je, leder [j]uridik utan principer till godtycke och därav bristande legitimitet 75. Vad 

gäller tillämpningsområdet för 32 § 1 st och, till viss del, förutsättningsläran råder 

otvivelaktigt en viss osäkerhet. För att upprätthålla, eller närmast återskapa, rättsäkerheten 

på området menar jag att misstagsläran kan vara behjälplig.   

                                                

 

73 Se diskussionen nedan i avsnitt 5.5 om alternativa lösningar på gränsdragningsproblemet mellan förklar-

ingsmisstag och motivvillfarelse. 
74 HD i NJA 1980 s. 145 
75 Wessén, s. 161 
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4 Misstag i den svenska avtalsrätten 

4.1 Förklaringsmisstag  32 § 1 st 

4.1.1 Allmänt om oäkta villfarelser i avtalslagen 

Detta kapitel är tänkt att redogöra för de för uppsatsen relevanta aspekterna av avtalsla-

gens 32 § 1 st, d.v.s. reglerna om förklaringsmisstag. Detta lagstadgande har uppenbara 

likheter med misstagslärans oäkta villfarelser, men även andra regler i avtalslagen torde 

kunna kategoriseras såsom oäkta villfarelser. För det första är en viljeförklaring som be-

fordras genom telegram eller framföres muntligen genom bud, vilken till följd av fel vid 

telegraferingen eller oriktigt återgivande av budet leder till att viljeförklaringen förvans-

kas, inte bindande76 för avgivaren enligt 32 § 2 st. Detta är ett uppenbart fall av oäkta vill-

farelse 

 

viljeförklaringen har inte det innehåll som avsetts. För det andra kan även sken-

rättshandlingar sägas vara en typ av oäkta villfarelse. Parterna har i detta fall åstadkom-

mit ett avtal som antingen inte alls är tänkt att tillämpas mellan parterna enligt sitt inne-

håll eller som döljer ett annat rättsförhållande. Det föreligger således en diskrepans mel-

lan det objektiva avtalsinnehållet och vad parterna egentligen avsett att avtala om. I 34 § 

stadgas att lydelsen av ett sådant avtal ändock kan göras gällande enligt dess objektiva 

förklaringsinnehåll av godtroende förvärvare.77  

Både 32 § 2 st och 34 § utgör exempel på fall som ännu inte var aktuella för Savigny 

att ta hänsyn till; dessa frågor hade helt enkelt inte uppstått respektive observerats. Jag 

kommer därför inte att närmare behandla dessa lagstadganden eftersom det faller utanför 

uppsatsens syfte. Vad gäller rättstillämpningens syn på tillämpningsområdet för 32 § 1 st, 

kommer detta att närmare analyseras i avsnitt 5.2. Här läggs således tyngdpunkten på av-

talslagens förarbeten samt doktrin.  

                                                

 

76 Särskilt intressant är att 32 § 2 st grundas på viljeteorin och inte, som 32 § 1 st, på tillitsteorin. Regeln kan 

således åberopas även mot en godtroende part. Detta motiverades i förarbetena med att det föreligger den 

betydande skillnaden mot t.ex. förklaringsmisstagen att det vid ett befordringsfel inte berott på avgivaren att 

förklaringsinnehållet ej överensstämmer med avtalsviljan. Det är istället den som skickat meddelandet, 

d.v.s. telegrafen eller budet, som har gjort misstaget. Se NJA II 1915, s. 252f. 
77 Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 233f samt Vahlén: Avtal och tolkning, s. 110ff 
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4.1.2 Lagrummets utformning, särskilt om rättsföljden 

Avtalslagens 32 § 1 st är den tydligaste kodifikationen om villfarelser i svensk avtalsrätt 

och är det enda lagrum som uttryckligen nämner begreppet misstag. Denna paragraf re-

glerar vissa fall då det föreligger diskrepans mellan en kontrahents avtalsvilja och dennes 

förklaring; det rör sig med andra ord om en reglering av oäkta villfarelser. Stadgandet 

lyder i sin helhet:  

Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å hans sida fått 

annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken för-

klaringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget.  

Det är ostridigt att 32 § 1 st är baserad på tillitsprincipen, d.v.s. invändning kan endast 

göras mot en ondtroende part. Vidare tar stadgandet sikte på alla typer av viljeförklaring-

ar; ingen åtskillnad görs mellan anbud eller accept. Till yttermera visso kan utläsas att 

misstaget skall ha karaktären av en felskrivning eller annat misstag

 

(förklaringsmiss-

tag).   

En part som begått ett förklaringsmisstag vare icke bunden av viljeförklaringens in-

nehåll mot en motpart i ond tro. Regeln i 32 § 1 st återfinns dock i avtalslagens 3 kap., 

som har rubriken: Om rättshandlingars ogiltighet . Den uppenbara frågan blir givetvis 

huruvida lagstiftaren de facto avsett att, genom begreppet icke bunden , stadga ogiltighet 

såsom rättsföljd för ett relevant förklaringsmisstag? Rättsläget är inte helt klart, men de 

tre alternativ som är tillgängliga torde vara fullständig eller partiell ogiltighet alternativt 

omtydning i enlighet med den villfarnes avtalsvilja.78 Vahlén menar att uttrycket vare 

icke bunden inte utesluter det faktum att avtalsinnehållet blir gällande med den tolkning 

löftesgivaren avsett (positiv relevans). Det utesluter dock inte heller att förklaringen blir 

ogiltig i det konkreta fallet (negativ relevans).79 För det fall att löftesmottagaren insåg 

såväl löftesgivarens misstag som vad denne avsåg att uttrycka i förklaringen, bör förklar-

ingsinnehållet omtydas i enlighet med löftesgivarens vilja. Grönfors fastslår att regeln om 

förklaringsmisstag dock främst torde vara en ogiltighetsregel och att omtydning endast 

kan ske i ovannämnda fall.80 I fall där löftesmottagaren inser att löftesgivaren avsett något 

                                                

 

78 Overksamhet kan förstås inte komma ifråga eftersom ett förklaringsmisstag förstås alltid beror på om-

ständigheter som förelegat vid avtalsslutet. 
79 Vahlén: Avtal och tolkning, s. 44f, 79ff 
80 Grönfors: Avtalslagen, s. 199. Detta är förstås en konsekvens av falsa demonstratio nocet (se ovan). 
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annat (men inte exakt vad), torde partiell eller fullständig ogiltighet vara en lämpligare 

lösning.81 Om partiell ogiltighet skulle leda till att avtalet saknar tillräckliga avtalsfakta , 

bör hela avtalet ogiltigförklaras. Om ogiltighet i den aktuella delen inte skulle medföra en 

sådan brist82, torde partiell ogiltighet vara lämpligt, inte minst ur ett praktiskt perspektiv.83 

Huvudregeln synes således vara att ett förklaringsmisstag ger upphov till ogiltighet i den 

aktuella delen.84  

Ett förklaringsmisstag kan dessutom ge upphov till skadestånd intill det negativa kon-

traktsintresset. Detta gäller dock endast i det mycket speciella fallet att förklaringsmissta-

get kan göras gällande mot godtroende part.85 För det fall att löftesgivarens förklarings-

misstag ogiltigförklarar avtalet, helt eller delvis, föreligger inte någon skadeståndsrätt för 

endera parten. Likadant torde det förhålla sig då ett förklaringsmisstag ej medför någon 

ändring av avtalet p.g.a. motpartens goda tro. En skadeståndsrätt för löftesmottagaren 

p.g.a. löftesgivarens vårdslöshet lär inte heller kunna föreligga.86  

4.1.3 Tillämpningsområdet för 32 § 1 st 

4.1.3.1 Vad omfattas av 32 § 1 st enligt avtalslagens förarbeten? 

Den svenska avtalslagen, som stiftades 1915, var i mångt och mycket en kodifiering av 

redan tidigare etablerad praxis och doktrin. För frågan om villfarelser antogs, som påpe-

kats ovan, den tillitsteoretiska 32 § 1 st, vilket innebar att viljeteorin således avvisades på 

denna punkt87. Tillitsteorin hade redan tidigare, bl.a. i NJA 1905 s. 138, fastslagits såsom 

                                                

 

81 Se t.ex. NJA 1986 s. 495 
82 I hovrättsfallet T-4388-02 fann HovR:n ändringar i ett upplåtelseavtal vara ogiltiga jämlikt 32 §. Dessa 

ändringar gällde enbart en viss del av avtalet, varför partiell ogiltighet torde ha varit möjligt. Hovrätten 

menar dock att [n]ågon sådan partiell avtalsbundenhet kvarstår emellertid inte utan rättsföljden avser upp-

låtelseavtalet i dess helhet. Att endast ogiltigförklara i denna del synes, enligt min bedömning, ha varit 

möjligt med hänsyn till målets omständigheter. 
83 Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 257 
84 Jämför Vahlén: Avtal och tolkning, s. 94ff 
85 Detta kan aldrig inträffa vid ömsesidigt förpliktande avtal, utan enkom då det är fråga om gåva eller där-

med jämförliga rättshandlingar. (Vahlén: Avtal och tolkning, s. 71ff) En närmare behandling av dessa typer 

av avtal faller utanför ramen för denna uppsats. 
86 Grönfors: Avtalslagen, s. 199f.  
87 Viljeteorin lever dock kvar i annan svensk lagstiftning, t.ex. kan nämnas ÄB 11:1 2 st där det stadgas att: 

Har testamente genom felskrivning eller eljest till följd av misstag fått annat innehåll än testator åsyftat,  
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gällande rätt. Som påpekades i inledningen är det viktigt att inte sammanblanda metoden 

för den rättsliga hanteringen av misstag med omfattningen av vilka misstag som avses. 

Metoden i avtalslagen är tillitsteoretisk, men huruvida tillämpningsområdet för 32 § 1 st 

var detsamma som, eller skiljde sig från, misstagsläran framgår inte klart av lagtexten. 

Lagstiftaren nöjer sig med att stadga att paragrafen är tillämplig på felskrivning eller 

annat misstag .  

I motiven går det emellertid att spåra en diskussion om tillämpningsområdet för 

32 § 1 st. För det första avskiljs, som påpekats ovan, motivvillfarelser uttryckligen från 

förklaringsmisstagen med konsekvensen att de förra såsom huvudregel ej skall tillmätas 

rättslig relevans, men att 33 § och förutsättningsläran likväl kan tillämpas vid fall av mo-

tivvillfarelse. För det andra ville Lagrådet ändra utformningen av 32 § 1 st såtillvida att 

det ville att lagrummet även skulle inkludera fall då den rättshandlande misstagit sig 

ifråga om avtalets föremål, rättshandlingens art eller medkontrahentens person eller eljest 

handlat under inflytande av en villfarelse, som vid bedömande av rättshandlingars giltig-

het icke bör lämnas å sido . Lagstiftaren var dock inte villig att intaga ett så omfattande 

stadgande, varför Lagrådet nöjde sig med att påpeka att lagrummet borde analogivis till-

lämpas på samtliga dessa arter av misstag .88 Departementschefen besvarade Lagrådets 

invändning och klargjorde att en tydlig åtskillnad mellan förklaringsmisstag och motiv-

villfarelse var åsyftad i den ordalydelse som valts i 32 §.89 Samtliga misstag som haft till 

följd att en därav påverkad viljeförklaring kan sägas hava fått annat innehåll än åsyftat 

varit

 

skall omfattas. Detta skall ske genom en omsorgsfull prövning i varje enskilt 

fall.90   

4.1.3.2 Vad omfattas av 32 § 1 st enligt doktrinen? 

Att felskrivning är ett av de misstag som omfattas av 32 § 1 st är givetvis ostridigt efter-

som det direkt framgår av lagtexten. Som nämnts gjordes ingen närmare inventering av 

exakt vilka andra misstag som avsågs, utan det fastslogs att en omsorgsfull prövning 

                                                

 

skall det likväl verkställas, såvitt rätta meningen kan utrönas. Ett annat exempel, som nämnts ovan, är 

förstås 32 § 2 st avtalslagen 
88 NJA II 1915, s. 254 
89 Lagrummets utformning ändrades dock efter Lagrådets påpekanden, såtillvida att lydelsen blev felskriv-

ning eller annat misstag och inte, såsom tidigare föreslagits, felskrivning eller därmed jämförligt miss-

tag . 
90 NJA II 1915, s. 259 
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måste ske i varje enskilt fall. En identifiering av vilka misstag som omfattas har dock in-

tresserat doktrinen, vari tre olika meningar om tillämpningsområdet för 32 § 1 st kan ur-

skiljas. Å ena sidan, menar Lehrberg att 32 § skall omfatta samtliga misstag angående 

förklaringsinnehållet.91 Å andra sidan har Vahlén identifierat tre olika typer av förklar-

ingsmisstag som omfattas av det aktuella lagstadgandet. Å tredje sidan synes Adlercreutz 

endast vilja använda Vahléns två första typer av förklaringsmisstag.92 Meningsskiljaktig-

heterna åskådliggör på ett tydligt sätt osäkerheten kring vad 32 § 1 st de facto omfattar. På 

en punkt synes de emellertid vara överens 

 

32 § omfattar inte, åtminstone inte vid en 

direkt tillämpning, förklaringsmisstagets verkningar.93 Vahléns identifiering av vad som 

inbegrips i 32 § 1 st torde dock vara den mest ingående på området (och används även av 

Grönfors), varför en närmare redogörelse för Vahléns tre olika förklaringsmisstag är på 

sin plats.94  

4.1.3.3 Vahléns tre typer av förklaringsmisstag95 

Vahléns första typ av förklaringsmisstag är de mest uppenbara formerna av misstag. Det 

handlar om fall då en part skrivit fel, sagt fel eller på annat sätt misslyckats med att ge 

uttryck för sin avtalsvilja. Det rör sig här om fall som kännetecknas av en person visserli-

gen har åsyftat att avgiva en viljeförklaring, men att han har begått någon form av fysiskt 

fel när han uttryckte sin vilja. Han har uttalat eller skrivit andra ord än han avsett, eller 

uppgett andra tecken och symboler än de som motsvarar det han ville förklara. Denna typ 

av förklaringsmisstag torde vara den minst komplicerade.   

Den andra formen av förklaringsmisstag tar sikte på misstag där en person har velat 

avgiva den förklaring som avgivits men han har misstagit sig beträffande dess innehåll. 

Förklaringen har kommit till uttryck i ord eller tecken som är otvetydiga i och för sig, 

men förklaringens lydelse överensstämmer inte med vad avgivaren avsett. Avgivaren kan 

exempelvis ha svävat i villfarelse om betydelsen av ett fackuttryck eller utländskt be-

grepp. Ett känt exempel från doktrinen handlar om en anbudsgivare som frågar en ut-

ländsk försäljare vad denne vill ha för fourteen cyklar, i tron att detta betyder 40 cyklar, 

                                                

 

91 Lehrberg: Förutsättningsläran, s. 111ff 
92 Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 253f 
93 Lehrberg: Förutsättningsläran, s. 114f; Vahlén, s. 30 
94 Grönfors: Avtalslagen, s. 197f  
95 För det följande, se Vahlén: Avtal och tolkning, s. 39ff 



   

32

 
varefter försäljaren antar anbudet om 14 cyklar utan att inse misstaget. Vahlén menar att 

även fall, där en part skrivit under ett avtal som, i något avseende, haft annat innehåll än 

han föreställt sig, faller in under denna typ av förklaringsmisstag. Omvänt bör då även 

förklaringsmisstag föreligga då en acceptant gör sig skyldig till en missuppfattning av 

anbudet.96 Frågan blir i dessa fall närmast huruvida de verkligen leder till en direkt till-

lämpning av 32 § 1 st eller om tillämpningen snarare är att anse såsom analog.97  

Det tredje och sista fallet av förklaringsmisstag, föreligger när en viljeförklaring inte 

objektivt har någon självständig innebörd, men att det av löftesmottagaren uppfattats på 

ett sätt som avviker från vad löftesgivaren avsett. Viljeförklaringens lydelse ger således 

inget klart besked om vad förklaringen de facto betyder; viljeförklaringen kan sägas vara 

neutral. Förklaringsmisstag föreligger då om, vid beaktande även av andra tolkningsdata, 

det objektiva förklaringsinnehållet ej kan sägas ge uttryck för löftesgivarens vilja.  

4.1.4 Dissens i samband med förklaringsmisstag 

En särskild fråga rör tillämpligheten av 32 § på fall av öppen eller dold dissens.98 I detta 

sammanhang kan reglerna i 32 § 1 st äga tillämpning eftersom dissensen (särskilt den 

dolda) ofta beror på ett förklaringsmisstag som den andra parten inte uppfattat. Adler-

creutz kallar detta för förklaringsmisstagsmodellen och menar att den bygger på en e 

contrario-tillämpning av 32 §. Om A har i sitt anbud åsyftat x, men uttryckt y och B upp-

fattar och accepterar y utan att böra inse att A har menat x, föreligger ju ett förklarings-

misstag från A:s sida, varför ett avtal med innehåll y ändock har slutits mellan parterna. A 

                                                

 

96 Detta fall kan naturligtvis endast uppkomma för det fall att accepten är ren; i annat fall föreligger ju inget 

avtal enligt 6 § p.g.a. öppen dissens. Det rör sig således om fall där en part missuppfattat anbudet och till-

mätt det ett innehåll som avviker från det objektiva förklaringsinnehållet. Se Lehrberg: Förutsättningsläran, 

s.113 samt NJA 1986 s. 495 
97 I NJA 1924 s. 6 hade en av tre säljare yrkat ogiltigförklaring av fastighetsköp, i vad rörde henne. Hon 

åberopade bl.a. att köpeskillingen i kontraktet upptagits till endast hälften av vad hon ansåg vara överens-

kommet. HD menade att säljaren undertecknat avtalet utan att ta del av dess innehåll och utan att överens-

kommelse träffats om den däri angivna köpeskillingen. Avseende kunde ej fästas vid köparnas uppgift att 

de utgått från att säljaren kände till det belopp som upptagits i köpeskillingen, varför HD biföll käromålet. 

Som grund angavs 33 § avtalslagen, men enligt Karlgren (SvJT 1933 s. 255) och Lehrberg (Förutsättnings-

läran, s. 119) torde domslutet likväl kunnat grundas på 32 § 1 st. 
98 Många situationer vari dold dissens föreligger kan förmodligen förekomma. Här diskuteras endast de som 

kan antas vara relevanta för uppsatsen. 
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har velat ingå ett avtal med innehållet x, medan B har haft avsikten att avtala om y. Detta 

är ett uppenbart fall av dold dissens, där 32 § erbjuder en lösning på situationen. Förklar-

ingsmisstagsmodellen är dock endast en av flera tänkbara lösningar på dissensfrågor och 

Adlercreutz framhåller att 32 § bör användas endast i fall av klara förklaringsmisstag .99  

Som illustrerande exempel från praxis kan nämnas NJA 1986 s. 495, vari en kommun 

hade skickat ut ett skriftligt avtalsförslag med angivande av höjda tomträttsavgälder. Två 

makar ansåg höjningen vara för kraftig, varför de målade över (med tippex eller dylikt) 

priset och skrev dit en annan summa. De markerade ändringen genom att skriva eget 

förslag inom parantes efter den nya avgiften. Kommunen uppmärksammade aldrig änd-

ringen och fråga uppkom huruvida kommunen var bunden av det lägre priset. Den närma-

re frågan vid tillämpningen av 32 § 1 st blev om makarna kunde anses vara i god tro. HD 

menade att paret inte bort ha förbisett möjligheten att kommunen inte uppfattat ändringen, 

varför de ansågs bort inse att kommunen begått ett förklaringsmisstag. Detta fall är ett 

tydligt exempel på när dold dissens kan hanteras med 32 § 1 st och rättsfallet kommer att 

analyseras mer ingående nedan i avsnitt 5.2.1.  

4.2 Motivvillfarelse 

4.2.1 Allmänt om äkta villfarelser i avtalslagen 

Huvudregeln är att en part vanligen själv får bära risken för sina egna motivvillfarelser 

och förutsättningar.100 I svensk rätt existerar emellertid ett flertal sätt att ogiltigförklara 

eller jämka ett avtal med hänvisning till förekomsten av en motivvillfarelse. Det står såle-

des klart att enligt svensk rätt kan sådana villfarelser vara relevanta i ogiltighetshänseen-

de. Enligt förarbetena föreligger en motivvillfarelse när den rättshandlande varit fången i 

en villfarelse, som inverkat bestämmande å viljan .101  

Svek utgör den mest kvalificerade formen av motivvillfarelse, och i 30 § avtalslagen 

stadgas att en rättshandling som framkallats av en kontrahent eller tredje man genom 

svikligt102 förledande kan ogiltigförklaras. Sveksituationen kommer inte att närmare berö-

                                                

 

99 Adlercreutz: Avtalsrätt II, s. 107, 123 
100 Lehrberg: Förutsättningsläran, s. 550; Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 271 
101 NJA II 1915, s. 250f 
102 Ett förfarande är att anse såsom svikligt när det företages mot bättre vetande och i avsikt att därigenom 

förleda den andre till rättshandlingens företagande . (NJA II 1915, s. 243) 
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ras i uppsatsen, p.g.a. att dess säregenhet gör att 30 § sällan är tillämplig vid fall av mo-

tivvillfarelse. En annan specifik typ av motivvillfarelse är s.k. rättsvillfarelser. Det rör sig 

då om fall vari en avtalspart befunnit sig i villfarelse om innehållet i en rättsregel vid tid-

punkten för avtalsslutet. Enligt den romerska rättens rättsgrundsats om error juris nocet, 

skall var och en stå följderna av sin rättsvillfarelse. Denna princip utgick ifrån grundtan-

ken att det var en romersk medborgares skyldighet att känna till lagen, [non] stultis solere 

succurri, sed errantibus.103 Enligt Adlercreutz godtages dock icke principen om error 

juris nocet såsom generell regel i svensk rätt, ehuru det brukar anbefallas särskild försik-

tighet med att fritaga part från bundenhet på grund av hans rättsvillfarelse .104 I allmänhet 

torde en rättsvillfarelse vara att anse såsom culpös.105 Lehrberg menar icke desto mindre 

att viss generositet bör praktiseras, när det gäller att erkänna åtminstone oreflekterad 

rättsvillfarelse som relevant .106 I denna uppsats behandlas rättsvillfarelse på samma sätt 

som övriga motivvillfarelser.  

Vidare sägs det uttryckligen i förarbetena att 33 § kan tillämpas på motivvillfarelser 

och att förutsättningsläran på denna punkt kan fungera som ett komplement till 33 §. 

Även den senare regleringen i 36 § kan vara av vikt vid fall av motivvillfarelse. I detta 

avsnitt kommer dels grundläggande regler kring 33 §, 36 § och förutsättningsläran att 

belysas, dels deras inbördes förhållande. Endast de delar som är relevanta för uppsatsen 

kommer att behandlas.   

                                                

 

103 Denna rättsuppfattning ansågs dock vara för hård mot kvinnor, soldater, minderåriga (under 25 år), nya 

medborgare samt mot personer bosatta på landet, varför dessa ej omfattades av error juris nocet. De var 

med andra ord tillåtna att inte kunna lagen, ius ignorare permissium est . Tillämpningen av error juris 

nocet var således beroende av vad som rimligen kunde förväntas av den rättshandlande. Gränsen för denna 

rimlighet sänktes givetvis efter tiden i och med att den romerska rätten blev mer och mer omfattande. Se 

Zimmermann, s. 605ff (även not 113) 
104 Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 274 
105 Ett särskilt fall föreligger emellertid när rättsvillfarelsen framkallats av medkontrahenten, exempelvis 

genom att denne felaktigt påstår sig ha kännedom om rättsläget (även reglerna om svek samt tro och heder 

kan naturligtvis aktualiseras under dessa omständigheter). I ett sådant fall torde den rättsvillfarne ändock 

vara skyddsvärd p.g.a. medkontrahentens än mer culpösa beteende. Se Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 274 
106 Lehrberg: Förutsättningsläran, s. 389. 
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4.2.2 Tro och heder  33 § 

Enligt motiven kan fall av motivvillfarelse hanteras genom en tillämpning av 33 § avtals-

lagen.107 I lagtexten stadgas att en rättshandling inte får göras gällande där det skulle 

strida mot tro och heder att med vetskap åberopa rättshandlingen . Viktigt att understry-

ka är att det enligt 33 § alltså krävs vetskap om medkontrahentens motivvillfarelse. Ad-

lercreutz menar därför att 33 § kan tillämpas enkom i de fall av motivvillfarelser då en 

part, utan att uppfylla rekvisiten för svikligt förledande, på ett ohederligt sätt begagnat 

sig av den handlandes obekantskap med för rättshandlingen betydelsefulla förhållanden . 

Det krävs dock inte, såsom för 30 §, att motparten framkallat A:s motivvillfarelse.108 33 § 

är dessutom inskränkt till att endast omfatta omständigheter som förelåg vid avtalets till-

komst.109   

4.2.3 Generalklausulen om oskäliga villkor  36 § 

Syftet med att införa generalklausulen i 36 § var att ge domstolarna utvidgade möjligheter 

att ingripa i avtalssituationer. Lagrummet är främst tänkt att skydda konsumenter eller 

andra parter i en underlägsen ställning, men kan tillämpas även på avtal mellan näringsid-

kare. Ett avtal kan, med stöd av 36 §, antingen jämkas i den aktuella delen eller ogiltig-

förklaras helt eller delvis. Vid tillkomsten av 36 § fördes långa diskussioner om huruvida 

en så vittgående generalklausul var nödvändig. Debatten var förståelig, 36 § tar hänsyn 

till faktorer som avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträf-

fade förhållanden samt omständigheterna i övrigt. En parts antaganden, förutsättningar 

och därmed även villfarelser kan således komma att hanteras med 36 §. Med andra ord är 

det möjligt att åberopa 36 § vid fall av motivvillfarelse, men stadgandet är begränsat till 

att omfatta oskäliga avtalsvillkor, vilket betydligt inskränker dess tillämplighet på motiv-

villfarelser.110 För att 36 § skall vara tillämplig på den aktuella motivvillfarelsen måste 

denna sålunda ha uttryckts i form av ett avtalsvillkor.  

                                                

 

107 NJA II 1915, s. 263f 
108 Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 265f 
109 33 § kan således endast tillämpas på oriktiga förutsättningar, se nedan i avsnitt 4.2.4.2. 
110 Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 288f 



   

36

 
4.2.4 Förutsättningsläran 

4.2.4.1 Allmänt 

Från den andra hälften av 1900-talet, har förutsättningsläran intagit något av en särställ-

ning inom den svenska avtalsrätten. Rättsprincipen har utan tvekan vunnit rättsordningens 

gillande och har åberopats av HD i flertalet fall, se nedan i avsnitt 5.3, något som är an-

märkningsvärt för en oskriven rättsprincip. Förutsättningsläran behandlas vanligen som 

en del av den avtalsrättsliga ogiltighetsläran. Den avser dock inte, såsom t.ex. 32 33 §§ 

avtalslagen, endast omständigheter vid avtalets tillkomst, utan omfattar också fall av av-

tals overksamhet p.g.a. efter rättshandlingens tillkomst inträffade omständigheter.111  

Förutsättningsbegreppet lanserades, liksom misstagsläran, ursprungligen i pandekträt-

ten. Förgrundsfiguren var Bernhard Windscheid som i sin skrift Die Lehre des römi-

schen Rechts von der Voraussetzung (1850) introducerade ett embryo till förutsättnings-

läran. Tanken var att finna en metod att hantera de äkta villfarelserna, som enligt Wind-

scheid kunde vara av intresse för rättsvetenskapen, trots att de enligt Savignys huvudregel 

ej var relevanta. De teorier som utvecklades av Windscheid, och senare även dansken 

Julius Lassen, kom sedermera att kallas subjektiva , i motsats till de objektiva princi-

per som utvecklades av Henry Ussing i boken Bristende forudssaetninger (1918). Som 

torde framgå av dessa benämningar utgick de subjektiva lärorna från löftesgivarens verk-

liga vilja och de objektiva lärorna istället från en utomstående och förnuftig betraktares 

synvinkel. Ussing, och i viss mån även Möller, kritiserade den subjektiva läran för att 

vara omöjlig att praktisera, leda till olämpliga resultat samt vara farlig för rättssäkerhe-

ten.112 I Sverige får det grundläggande verket på området numera anses vara Lehrbergs 

avhandling om förutsättningsläran, som av honom själv kallas den teleologiska förutsätt-

ningsläran . Skillnaderna mellan Lehrbergs lära och Ussings objektiva lära torde dock 

inte vara betydande.113  

4.2.4.2 Tillämpningsområde - vad är en förutsättning? 

En förutsättning definieras normalt som ett antagande.114 Varje avtalspart sägs inträda i 

avtalsförhandlingar med en uppsättning förutsättningar om varför avtalet skall slutas. 

                                                

 

111 Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 270 
112 Lehrberg: Förutsättningsläran, s. 34-39 
113 A.a., s. 22 not 1; Hellner: Förutsättningsläran: s, 201;  
114 Lehrberg, Förutsättningsläran, s. 77 
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Emellertid är inte alla sådana förutsättningar eller antaganden relevanta för den rättsliga 

bedömningen. Särskilt krävs att löftesgivaren oriktigt informerad, d.v.s. att han har svävat 

i villfarelse, eller åtminstone okunnighet, om något som gör förutsättningen felaktig. All-

mänt kan skiljas mellan oriktiga och bristande förutsättningar, där de förra föreligger re-

dan vid avtalsslutet och de senare är en benämning för fall då förutsättningen slagit fel 

p.g.a. ändrade omständigheter efter avtalets tillkomst. Denna distinktion torde dock inte 

ha avgörande betydelse.115 En omstridd fråga är huruvida förutsättningsläran kan tilläm-

pas även på omedvetna förutsättningar, d.v.s. på antaganden som inte aktualiserats i den 

konkreta avtalssituationen, men som en part ändå hade förutsatt om han känt till dem.116 

Något dylikt fall har inte prövats i praxis, men åtminstone enligt Lehrberg omfattar förut-

sättningsläran även omedvetna förutsättningar.117  

4.2.4.3 Kort om de olika rekvisiten 

För det första, måste en förutsättning vara väsentlig för att vara rättsligt relevant. Detta 

innebär att förutsättningen skall ha inverkat bestämmande på den rättshandlandes beslut 

att ingå avtalet. Detta avgörs genom ett hypotetiskt prov varigenom det är tänkt att fast-

ställa huruvida löftesgivaren, vid uppdagande av de omständigheter som gjorde förutsätt-

ningen felaktig, ändock hade avgivit sitt löfte. Om så ej är fallet, anses förutsättningen 

varit väsentlig och väsentlighetsrekvisitet uppfyllt. I rättspraxis har väsentlighetsrekvisitet 

mången gång förbisetts, åtminstone uttryckligen i domskälen.118 I andra fall har det tyd-

ligt tillämpats, dock med olika formuleringar. Begreppet väsentlig användes exempelvis 

i NJA 1970 s. 72, avgörande i NJA 1941 s. 159 samt förutsatt i NJA 1981 s. 269. 

                                                

 

115 Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 284 
116 En sådan vidsträckt betydelse av begreppet förutsättning medför en viss semantisk paradox. En förut-

sättning definierades ovan som ett antagande. Om detta begrepp även inkluderar omedvetna förutsättningar, 

innebär detta att omedvetna antaganden (!) omfattas av förutsättningsläran. Termen antagande torde väl 

vanligen vara ett uttryck för en medveten aktivitet? Detta har gjort att exempelvis Vahlén (Formkravet, s. 

211f) har menat att omedvetna förutsättningar ej kan omfattas av förutsättningsläran. Jämför även med 

avsnitt 5.2.3.2 nedan, vari relevansen av okunnighet i samband med tillämpning av 32 § diskuteras. 
117 Lehrberg: Förutsättningsläran, s. 83ff 
118 Se t.ex. NJA 1954 s. 338, NJA 1985 s. 178 
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Även analoga tillämpningar av andra kodifierade lagrum119 torde enligt Lehrberg styrka 

förekomsten av väsentlighetsrekvisitet.120  

För det andra, krävs det att förutsättningen måste ha varit synbar för löftesmottagaren, 

d.v.s. denne skall ha insett eller bort inse både förutsättningen och dess betydelse för löf-

tesgivaren. Detta kan uttryckas på det viset att, såvida löftesmottagaren inte haft fog för 

att tro, att kännedom om en viss omständighet skulle ha avhållit löftesgivaren från att 

avge löftet, har förutsättningen inte varit synbar för löftesmottagaren. Denne bör dock 

endast inse sådana preferenser hos löftesgivaren som ligger inom ramen för det normala 

vid den aktuella avtalstypen. Synbarhetsrekvisit torde vara ytterst likt det krav på ond tro 

som grundas i tillitsteorin och som ju även kodifierats i 32 § 1 st.121  

För det tredje måste risken fördelas mellan parterna. Detta är den avslutande relevans-

bedömningen och kallas vanligen riskrekvisitet. Denna relevansbedömning är dock inte 

något fastställt och preciserat rekvisit såsom väsentlighets- och synbarhetsrekvisitet, utan 

en samlad bedömning av alla omständigheter. Som huvudregel kan sägas att den som 

agerat efter en viss förutsättning även bör stå risken för att denna slår fel. I vissa fall har 

det dock bedömts lämpligt att låta medkontrahenten bära denna risk.122 Lehrberg menar 

att ett särskilt ändamålsresonemang bör föras och han gör dessutom en typindelning av 

olika förutsättningar med olika ändamål, vilka samtliga ger upphov till olika riskrekvisit. I 

första hand skall således ledning sökas i värderande ställningstaganden i lagstiftning och 

rättspraxis, medan man i andra hand får använda sig av objektiva läror om förutsättning-

ar.123  

4.2.4.3 Förutsättningslärans rättsföljder 

För det fall att ovanstående rekvisit anses uppfyllda, kan således förutsättningsläran till-

lämpas. Traditionellt hanteras förutsättningsläran som en ogiltighetsregel, varför den na-

turliga rättsföljden är fullständig ogiltighet/overksamhet (lärans negativa relevans). Denna 

inskränkning till att endast erkänna förutsättningsläran en negativ rättsföljd har även fast-

                                                

 

119 Lehrberg nämner 6, 45-46, 67, 83 och 121 §§ försäkringsavtalslagen samt 7 § konsumenttjänstlagen som 

exempel på detta. 
120 Lehrberg: Förutsättningsläran, s. 177-247 
121 A.a., s. 247 276 
122 Enligt NJA 1981 s. 269 kan motparten få bära risken om denne haft kontroll över förutsättningen. I 

NJA 1985 s. 178 fastslogs att så även var fallet då motparten bidragit till att skapa förutsättningen.   
123 Lehrberg: Förutsättningsläran, .s. 276 294 
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slagits av HD i NJA 1989 s. 614. I detta fall uttalar HD att de rättsföljder som kan komma 

ifråga vid en tillämpning av förutsättningsläran är total eller partiell ogiltighet eller 

overksamhet . Därmed klarläggs det att förutsättningsläran ej, såsom förklaringsmisstag, 

kan leda till att avtalsinnehållet ändras till att stipulera det som en part förutsatt att avtalet 

innehåller (positiv relevans). Det bör dock påpekas att både Adlercreutz124 och Lehr-

berg125 menar att förutsättningsläran även kan ha positiv relevans, d.v.s. den kan dessut-

om verka utfyllande, något som är förvånande med tanke på HD:s uttalande i NJA 1989 s. 

614. Den normala rättsföljden av ett framgångsrikt åberopande torde istället vara att avta-

let blir ogiltigt i sin helhet, men undantagsvis kan också inträffa att endast jämkning sker 

av avtalets innehåll.126 Ett åberopande av förutsättningsläran torde inte, i enlighet med 

NJA 1989 s. 614, kunna ge upphov till någon skadeståndsskyldighet. 

4.2.5 Den inbördes relationen mellan 33 §, 36 § och förutsättningsläran 

I avtalslagens förarbeten gjordes en klar åtskillnad mellan förklaringsmisstag och motiv-

villfarelse. En motivvillfarelse skulle, för det fall den ansågs relevant, bedömas enligt 

generalklausulen i 33 §. Även förutsättningsläran uppmärksammades dock och sades 

kunna utgöra ett komplement till 33 § för fall då motparten ej haft vetskap127 om löftesgi-

varens motivvillfarelse, eller i fall där förutsättningen slagit fel först efter rättshandlingens 

företagande. I och med tillkomsten av 36 §, begränsades förutsättningslärans tillämp-

ningsområde ytterligare p.g.a. generalklausulens omfattande skälighetsbedömning. Avsik-

ten med generalklausulens införande var emellertid inte att denna skulle ersätta förutsätt-

ningsläran helt och hållet.128 Förutsättningsläran tillämpas fortfarande i fall där det inte är 

fråga om oskäliga villkor, exempelvis i NJA 1985 s. 178 och NJA 1977 s. 717 som kom-

mer att behandlas nedan i avsnitt 5.2.1. En part som svävat i villfarelse om motivet till 

dennes rättshandling har således tre olika möjligheter att nå framgång med sitt ogiltighets- 

eller jämkningsyrkande. Enligt min mening skulle dock förutsättningsläran i sin teoretiska 

utformning kunna omfatta även 33 § och 36 § vad gäller tillämpningen på motivvillfarel-

ser. 129 

                                                

 

124 Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 270, 284 
125 Lehrberg: Förutsättningsläran, s. 568f  
126 Vahlén: Formkravet, s. 220f 
127 Jämför med förutsättningslärans synbarhetsrekvisit som ju inte är tillnärmelsevis lika långtgående. 
128 SOU 1974:83, s. 157, Prop: 1975/76:81, s. 128 
129 Detta är en av anledningarna till hur utformningen av metod 2 gjorts i avsnitt 5.5.3 
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5 Analys och diskussion 

5.1 Allmänt 

Härmed inleds den mer självständiga och argumenterande delen av uppsatsen. Jag inleder 

med att analysera HD:s tillämpning i frågor om dels förklaringsmisstag, dels motivvillfa-

relse, för att finna svar på frågan hur gränsdragningen dem emellan har upprätthållits i 

praxis. Denna analys kompletteras med en diskussion om vissa frågor angående tillämp-

ningsområdet för 32 §, enär detta måste grundligt definieras. Jag kommer även, i avsnitt 

5.5, att identifiera och argumentera kring tre olika metoder för att lösa gränsdragnings-

problematiken mellan 32 § och reglerna om motivvillfarelse, d.v.s. 30, 33, 36 §§ samt 

förutsättningsläran.  

5.2 Tillämpningsområdet för 32 § 

5.2.1 Bedömningen i praxis 

Redan i inledningen nämndes fallet AD 98/1980 såsom ett exempel på en svår gränsdrag-

ning mellan förklaringsmisstag och motivvillfarelse. Målet rörde ett kollektivavtal mellan 

ett bolag (löftesgivare) och dess verkstadsklubb (löftesmottagare), där avtalet föreskrev 

att en särskilt angiven formel skulle användas för att beräkna de ackordsarbetandes löne-

glidning. Denna formel innehöll, enligt löftesgivaren, ett fel som ledde till att de tidavlö-

nade arbetarna överkompenserades. Bolaget menade inledningsvis att det fanns en 

gemensam partsavsikt om ett annat innehåll, något som dock bestreds av löftesmottaga-

ren. Någon sådan partsavsikt kunde inte heller fastställas av domstolen. Osäkerhet upp-

kom istället huruvida bolagets misstag rörde förklaringens innehåll eller om det var fråga 

om en motivvillfarelse. AD fastslog att eftersom misstaget egentligen handlade om en 

felberäkning, och inte en felskrivning i avtalet, var det förmodligen fråga om en motiv-

villfarelse. Domstolen förmådde dock inte med säkerhet fastslå denna slutsats, p.g.a. att 

gränsen var svår att dra och skillnaden hårfin , varför 32 § istället tillämpades analogt130 

                                                

 

130 I det följande kommer jag att kalla en tillämpning av tillitsprincipen på andra typer av misstag än förklar-

ingsmisstag såsom analog. Möjligen skulle en sådan tillämpning, åtminstone i vissa fall, snarare kunna 

benämnas såsom en extensiv tolkning av 32 §, inte minst p.g.a. lagtextens utformning ( annat misstag ).  
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genom att hänvisa till tillitsprincipen. Enligt min bedömning har AD kommit fram till en 

helt korrekt slutsats: den aktuella felberäkningen var en uppenbar motivvillfarelse efter-

som misstaget begicks redan i motivbildningsfasen. AD 98/1980 är således ett utmärkt 

exempel på domstolarnas osäkerhet inför 32 § avtalslagen. Bolaget hade ju inte skrivit fel 

i sin viljeförklaring, utan utformat avtalet i enlighet med sin avtalsvilja. Det mest uppse-

endeväckande är att AD synes rygga tillbaka efter att de resonerat sig fram till att det var 

fråga om en motivvillfarelse. Svensk rätt erbjuder ju goda möjligheter att hantera även 

dessa! Att, såsom AD, bedöma skillnaden som irrelevant och tillämpa den tryggare 

tillitsprincipen är förstås en lösning på problemet, men det går rakt emot avtalslagens fö-

rarbeten och misstagsläran.  

Fallet kan, och bör, jämföras med NJA 1939 s. 384 som också rörde tillämpningsom-

rådet för 32 §. Vid ett anbudsförfarande avseende byggnadsarbete hade löftesmottagaren 

godtagit det lägsta budet om 344 000 kr. En vecka senare meddelade löftesgivaren att 

hans anbud varit 85 600 kr för lågt och att detta berott på att en post utelämnats av miss-

tag då dennes anbudsberäkning skrevs ut. Löftesmottagaren beslöt att istället godtaga det 

näst lägsta budet och dessutom kräva löftesgivaren på mellanskillnaden om 22 000 kr. 

Denne invände i sin tur att löftesmottagaren bort inse misstaget enligt 32 §, något som 

bestreds av motparten. HR:n biföll käromålet som sedermera fastslogs av HD. I domskä-

len framhölls att anbudsgivaren p.g.a. misstaget förmodligen avgett ett lägre bud än vad 

denne avsett, men att anbudsmottagaren varken insett eller bort inse detta. Således tilläm-

pades 32 § direkt och utan närmare diskussion. Omständigheterna är i mångt och mycket 

desamma som i AD 98/1980, men i det ena fallet gjordes en direkt tillämpning av 32 § 

och i det andra en analog tillämpning. Enligt min mening är en direkt tillämpning helt 

utesluten, varför HD i NJA 1939 s. 384 gjort en felbedömning. Misstaget skedde inte i 

själva anbudet, utan i en handling som skulle ligga till grund för löftesgivarens senare 

beslut att avge anbudet. Därmed föreligger inte någon oäkta villfarelse och således inte 

heller något förklaringsmisstag; den faktiska viljeförklaringen överensstämde med, och 

gav klart uttryck för, avtalsviljan. Att denna senare visade sig vara felaktig är irrelevant 

för bedömningen enligt 32 §. HD har alltså blandat ihop begreppen och inte bibehållet 

den klara skillnad mellan förklaringsmisstag och motivvillfarelse som avtalslagens förar-

                                                

 

Denna gränsdragning, som inte sällan kan vara vansklig (se Peczenik, s. 340), har jag av tidsskäl inte beak-

tat. All tillämpning av 32 § på misstag som, enligt min mening, inte utgör förklaringsmisstag, benämner jag 

sålunda analog . 
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beten avsåg att skapa. Det är visserligen inte säkert att HD:s sammanblandning medförde 

någon skillnad i det aktuella fallet, eftersom vare sig ett förklaringsmisstag mot godtroen-

de kontrahent eller en motivvillfarelse (enligt huvudregeln i motiven) kan göras gällande, 

men 1939 års fall leder enligt min mening ändå till osäkerhet om hur 32 § skall tillämpas. 

AD-domen är egentligen mer intressant eftersom den ger uttryck för en lösning på gräns-

dragningsproblemet som skulle, om den accepterades, förenkla hanteringen avsevärt. 

Denna lösning kommer att diskuteras nedan i avsnitt 5.5.4.  

Ytterligare ett exempel på ett liknande fall är NJA 1980 s. 145, vari förvirringen fram-

står vara total. Ett försäkringsbolag (löftesgivare) har i detta fall felberäknat storleken på 

försäkringspremien, varför den premie som försäkringstagaren (löftesmottagare) inbetalat 

var för låg. Löftesgivaren har således, precis som i de ovan redogjorda fallen, till följd av 

ett misstag i den bakomliggande beräkningen kommit fram till att löftesmottagaren skall 

betala ett visst belopp som sedermera visat sig vara felaktigt. I viljeförklaringen (försäk-

ringsavtalet) har försäkringsbolaget dock givit ett korrekt uttryck för sin avtalsvilja. Löf-

tesmottagaren yrkade att domstolen måtte fastställa att löftesgivaren skulle vara bunden 

av sitt misstag jämlikt 32 § e contrario. Enligt min mening, och enligt misstagsläran, före-

ligger emellertid en motivvillfarelse eftersom misstaget begicks i motivbildningsfasen. 

Skillnaden mot både AD 98/1980 och NJA 1939 s. 384 är att HovR faktiskt uttryckligen 

både uppmärksammar och fastslår att 32 § inte direkt kan tillämpas. Detta ledde till att 

löftesmottagaren i HD istället åberopar den s.k. tillitsteori som ligger till grund för 32 § . 

Denna metod, som ju tillämpades i AD 98/1980, gav emellertid inte resultat i detta fall, 

varför löftesmottagarens talan ogillades.  

Även i NJA 1991 s. 509 uppkom fråga om en parts misstag. Fallet handlar om en hy-

resgäst som avgett en uppsägning för avflyttning, men trott sig säga upp hyresavtalet för 

förlängning med nya villkor. Hyresgästen kände inte till att denna åtskillnad görs i lagtex-

ten, utan det blev så att ordet avflyttning kom med [i uppsägningsmeddelandet], trots att 

det inte var meningen att han skulle flytta . Fallet komplicerades av formkravet på skrift-

liga uppsägningar,131 och det var sedermera denna omständighet som HD grundande sin 

dom på. Således är detta fall ett exempel på när HD undvikit att ta ställning i gränsdrag-

ningsproblematiken kring 32 §. Möjligen kan HD inte klandras för detta 

 

fallet är relativt 

besvärligt att indela i förklaringsmisstag och motivvillfarelser. Visst kan det hävdas att 

hyresgästen inte givit korrekt uttryck för sin vilja och att han därmed, i enlighet med Vah-

                                                

 

131 JB 12:8 jämfört med 12:58a 
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léns andra misstagstyp, misstog sig om innebörden i sin förklaring. Emellertid tar denna 

typ av förklaringsmisstag sikte på fackuttryck eller utländska ord som löftesgivaren inte 

förstått. Hyresgästen måste dock förmodas förstå innebörden i ordet avflyttning ! Därför 

rör det sig förmodligen snarare om en motivvillfarelse, möjligen rättsvillfarelse, enär det 

avgörande torde ha varit att hyresgästen inte insåg att JB känner två olika typer av upp-

sägningar. Det var denna omständighet som medförde användandet av ordet avflyttning, 

inte ett misstag om ordets innebörd i sig. Enligt min bedömning torde HD därför inte 

kunnat tillämpa 32 § direkt i detta fall. Huruvida HD tolkade fallet på detta sätt är oklart, 

det sägs som sagt ingenting om detta i domskälen.  

I NJA 1957 s. 69 har emellertid HD lyckats följa motivens indelning mellan förklar-

ingsmisstag och motivvillfarelse. I detta fall benämndes objektet för en överlåtelse som 

stormfäld [sic!] skog på fäbodsskifte utan någon närmare anvisning om vilka skiften 

som avsågs. HD tolkade avtalet i och för sig , d.v.s. i enlighet med tolkningsprinciperna 

för 32 § (se ovan i avsnitt 2.3), men lyckades inte finna någon objektiv innebörd i det ut-

tryckta avtalsinnehållet. Det gick inte, enligt domstolen, att fastställa vilken skog och vil-

ket skifte som avsågs. Man var därför hänvisad till vad parterna själva uppgav att de av-

sett med den aktuella formuleringen. HD menade att parterna lagt olika innebörd i vad 

som avsågs, och att ett förklaringsmisstag förelåg hos en av kontrahenterna eftersom den-

ne ej förstått betydelsen av sin förklaring. I detta fall föreligger en diskrepans mellan vilja 

och förklaring, enär fallet torde kunna inplaceras under Vahléns tredje typ av förklar-

ingsmisstag. En part (minst!) har misslyckats med att på ett korrekt sätt uttrycka sin av-

talsvilja i förklaringen, utan istället uttryckt ett förklaringsinnehåll med en neutral inne-

börd. Den verkliga viljan hos denna part var, vid tiden för avtalsslutet, att avtalet skulle 

omfatta området Käftas backar . Detta förmådde dock inte denna kontrahent att uttrycka 

på ett klart sätt. Således föreligger ett fall av förklaringsmisstag och HD har här enligt 

min mening lyckats hålla isär begreppen på ett ändamålsenligt sätt. Även det äldre rätts-

fallet NJA 1905 s. 138 är exempel på en klar tillämpning av 32 § som är trogen misstags-

läran och avtalslagens förarbeten (trots att målet avdömdes före lagens tillkomst!).  

Vad gäller dissenssituationer, kompliceras relationen mellan de svenska reglerna och 

misstagsläran genom att misstagsläran utgick från att en brist på konsens medförde ogil-

tighet,132 medan de svenska reglerna, i vissa fall av dissens och under vissa omständighe-

ter, ändock leder till ett bindande avtal. I avsnitt 4.1.4 nämndes fallet NJA 1986 s. 495, 

                                                

 

132 Detta är förstås en konsekvens av kontrakts- och viljeteorin. 
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där en kommun undertecknade ett avtal i tron att dess innehåll var ett annat än vad som de 

facto stipulerades. HD:s bedömning i detta fall gjordes i enlighet med förklaringsmiss-

tagsmodellen, varpå kommunen inte ansågs vara bunden av sin viljeförklaring. Den natur-

liga lösningen på dissenssituationen i NJA 1986 s. 495 vore dock, enligt min mening, att 

tillämpa 6 §. Detta rättsfall kan nämligen illustreras med det enkla exemplet då A säger x, 

men B vill inte gå med på x utan svarar y. Detta uppmärksammas inte av A som under-

tecknar avtalet med innehållet y. A har avgivit ett anbud, varpå B svarat med en oren ac-

cept, d.v.s. B har kommit med ett nytt anbud enligt 6 § 1 st. A har då avgivit sin viljeför-

klaring (undertecknandet) med det innehåll som fanns i den orena accepten. Avgörande 

blir, i enlighet med 6 § 2 st, huruvida B måste inse att A inte uppmärksammat ändring-

en. En sådan metod, som alltså bygger på 6 § avtalslagen, utgör en alternativ, och i det 

aktuella fallet lämplig, lösning på dissenssituationen i fråga. HD valde emellertid istället 

att tillämpa 32 § med samma resultat, d.v.s. att A inte blev bunden av avtalet. Anledning-

en till HD:s val av rättsgrund kan vara att ondtroskravet i 32 § torde vara lägre än i 6 §. 

För förklaringsmisstagen är det avgörande vad motparten bort inse , medan det för orena 

accepter krävs att motparten måste inse att accepten inte överensstämmer med anbu-

det.133  

Samma exempel skulle vidare kunna beskrivas såsom att A säger x, B (här kommu-

nen) svarar x i tron att x betyder y. B har då egentligen inte uttryckt sin vilja på ett felak-

tigt sätt, utan grunden till varför han sade x var en missuppfattning om betydelsen av x. 

Man kan därför hävda, enligt en strikt tolkning utifrån misstagsläran, att ett förklarings-

misstag inte föreligger, utan snarare en motivvillfarelse eftersom acceptens innehåll har 

sin grund i anbudets utformning. En sådan tolkning vore emellertid felaktig. 32 § skall, 

enligt Vahléns typ två och tre, tillämpas då löftesgivaren inte förstår134 betydelsen av vad 

denne säger, eller tillmäter de använda orden en helt annan innebörd än den objektivt fast-

ställda. Dessa båda fall av dissens kan således enligt min mening hanteras utifrån 32 §.135 

                                                

 

133 Enligt Adlercreutz (Avtalsrätt I, s. 37) innefattar rekvisitet måste inse ett krav på att vederbörande 

knappast kan ha undgått att få vetskap om ifrågavarande faktum [min kurs.] . Ondtroskravet för tillämpning 

av 32 § torde således vara något lägre än för tillämpning av 6 §. 
134 Kontrahenten måste dock ha uttryckt något om den aktuella omständigheten i sin viljeförklaring. I annat 

fall är det inte fråga om villfarelse, utan okunnighet. Se nedan i avsnitt 5.2.3.2. 
135 Jämför Vahlén: Avtal och tolkning, s. 169f 
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NJA 1949 s. 664 kan också sägas vara ett fall av dold dissens, nämligen ifråga om 

betydelsen av begreppet kastningsfri . En lantbrukare Andersson hade till en annan lant-

brukare Forsberg, försålt ett antal kor, som samtliga uppgavs vara kastningsfria. Forsberg 

menade att Andersson i avtalet därmed garanterat att korna verkligen var fria från kast-

ningssjuka, något som bestreds av Andersson som menade att han endast kunnat garantera 

att djuren var kastningsfria under den tid som Andersson innehaft de aktuella korna. HD 

konstaterar inledningsvis att parterna redan från början lagt olika betydelser till begreppet 

och att Forsberg inte hade ingått avtalet med Anderssons tolkning med begreppet.136 HD:s 

tolkning resulterar i att Forsbergs uppfattning överensstämde med den objektiva tolkning-

en av avtalet, medan Andersson begått ett förklaringsmisstag. Fallet är intressant eftersom 

Andersson kan sägas ha uttryckt sin vilja på ett korrekt sätt, genom att stipulera att korna 

skulle vara kastningsfria. Ändå har han begått ett förklaringsmisstag! Frågan är om Vah-

léns andra typ av förklaringsmisstag kan omfatta denna situation. Andersson har egentli-

gen inte misstagit sig om betydelsen av begreppet kastningsfri på sätt som Vahlén av-

ser, d.v.s. fackuttryck eller utländskt ord. Förmodligen faller dock även detta inom Vah-

léns definition, åtminstone tolkat välvilligt. Omständigheterna kan jämföras med NJA 

1991, s. 509, eftersom misstaget i de bägge fallen egentligen inte kan sägas avse diskre-

pans mellan vilja och förklaring. De har använt begrepp vars innebörd är otvetydigt ( av-

flyttning respektive kastningsfri ), men i det ena fallet är det enligt min mening möjli-

gen fråga om en motivvillfarelse, medan det i det andra fallet är ett förklaringsmisstag. 

Jag hävdar att det avgörande är att Anderssons misstag inte grundar sig i en villfarelse, 

han har inte misstagit sig om motivet till varför han ingår avtalet med detta innehåll. I 

1991 års fall, däremot, är kontrahentens uppsägning för avflyttning grundad i en tro att all 

uppsägning är för avflyttning. Motivet är således påverkat av en villfarelse, varför det 

följaktligen är fråga om motivmisstag.   

Det senaste målet vari HD tagit ställning till en fråga om förklaringsmisstag är målet 

T-4017-02 som avgjordes den 24 februari 2004. Även om detta fall inte är särskilt vägle-

dande vad gäller tillämpningsområdet för 32 §, är det ändå relevant eftersom det är så 

pass färskt . Fallet rörde en relativt invecklad försäkringstvist där försäkringsbolaget av 

                                                

 

136 HD:s exakta motivering, som blivit mycket uppmärksammat, lyder på denna punkt: han [Forsberg] 

icke skulle hava inlåtit sig på avtalet, därest han ej erhållit sådan garanti . Ett intressant spörsmål, som dis-

kuterats livligt i doktrinen, är huruvida HD genom denna formulering använt sig av ett väsentlighetskriteri-

um vid tillämpningen av 32 § 1 st. Se vidare om denna fråga i avsnitt 5.2.3.1  
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misstag behandlade en ansökan om ändring av vem skulle vara medförsäkrad såsom en 

ändring i förmånstagarförordnandet. Den medförsäkrade (MO) blev således även för-

månstagare till försäkringen, en förändring som (åtminstone) försäkringsbolaget alltså 

inte avsåg. MO krävde nu att få ut försäkringsbeloppet med hänvisning till att hon var 

förmånstagare. HD fastslog att försäkringsbolaget hade begått ett förklaringsmisstag när 

det nya försäkringsbrevet utfärdades och att det verkligen hade fått en annan lydelse än 

vad som var åsyftat. En oäkta villfarelse förelåg således. HD drog även slutsatsen att ef-

tersom MO härledde sin rätt från försäkringstagaren, kunde MO basera sin talan på 32 § 

(trots att hon inte var avtalspart). Varken MO eller försäkringstagaren hade insett eller 

bort inse misstaget, varför talan bifölls.   

Vad gäller tillämpningsområdet för 32 § finns ingenting att invända mot HD:s be-

dömning i målet T-4017-02. Försäkringstagaren skickade in en förfrågan, vari ingenting 

sägs om en eventuell förmånstagarändring, men försäkringsbolaget gör ett misstag i sin 

handläggning, vilket leder till att förmånstagarförordnandet ändock ändras i försäkrings-

brevet. Det rör sig således om en uppenbar diskrepans mellan vilja och förklaring som 

kan inplaceras i Vahléns första typ av förklaringsmisstag. För det fall att försäkringstaga-

ren fortfarande varit i livet hade förmodligen en gemensam partsavsikt, om att ändringen 

endast skulle avse vem som skulle vara medförsäkrad, kunnat tolkningsvis fastställas. Ett 

sådant förhållande gick dock inte att bevisa eftersom försäkringstagaren avlidit och övrig 

bevisning saknades. HD har därför, enligt min mening, gjort en korrekt bedömning utifrån 

misstagsläran i detta mål, som alltså kan sägas vara relativt okomplicerat, åtminstone med 

hänsyn till gränsdragningsproblematiken och tillämpningsområdet för 32 §.  

5.2.2 Sammanfattande diskussion av praxis angående 32 § 

Tyvärr kan inte annat konstateras än att det råder brist på vägledande rättsfall vad gäller 

tillämpningsområdet för 32 §, åtminstone rörande gränsdragningsproblematiken137. Detta 

beror förmodligen dels på att avtalsrättsliga tvister sällan tas till domstol138 utan görs upp 

i godo alternativt genom skiljeförfarande, dels på att domstolarna inte gärna verkar vilja 

hantera misstagsproblematiken. HD nöjer sig vanligen med att antingen ignorera fråge-

                                                

 

137 Frågor som istället rör misstag om innebörden av ett i viljeförklaringen avgivet begrepp, d.v.s. ren av-

talstolkning, har dock inte vållat HD nämnvärda problem, se t.ex. NJA 1957 s. 69 
138 Jämför NJA II 1915, s. 160 och Adlercreutz: Avtalsrättens framväxt, s. 30 
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ställningen (t.ex. NJA 1991 s. 509) eller hantera den mycket sparsamt (t.ex. målet T-

4017-02). Efter att ha gått igenom huvuddelen av de domar som avkunnats med tillämp-

ning av 32 §, kan min första konklusion därför inte bli annat än att det föreligger en bety-

dande osäkerhet på området.  

Gränsdragningsproblematiken ställdes på sin spets i NJA 1991 s. 509. Här hade HD 

ett gyllene tillfälle att på ett klart och metodiskt sätt reda ut hur gränsen mellan förklar-

ingsmisstag och motivvillfarelse skall dras. Fallet är förstås särskilt intressant just efter-

som det är så komplicerat. Att tillämpa 32 § i enkla fall, som NJA 1905 s. 138 och må-

let T-4017-02, har naturligen inte vållat HD några större problem. Enligt min bedömning 

ovan handlade NJA 1991 s. 509 om en motivvillfarelse, men en annan tolkning synes 

möjlig, varför man inte kan annat än att beklaga HD:s bristande intresse139 för frågan. 

Fallet kommer att diskuteras ytterligare i avsnitt 5.5.  

I synnerhet verkar felräkning vara en källa till problem, exempelvis i NJA 1980 s. 145 

och NJA 1939 s. 384. Om misstagsläran skulle appliceras på frågan om beräkningsmiss-

tag (vilket den ju ska), skiljer sig förstås inte felräkningar från andra typer av villfarelser, 

varför även de kan indelas i förklaringsmisstag eller motivvillfarelse. En part har givetvis 

avsikten att det aktuella beloppet skall beräknas på ett korrekt sätt och att sedan viljeför-

klaringen skall överensstämma med denna korrekta  beräkning. Enligt misstagsläran och 

avtalslagens förarbeten är det emellertid, något förenklat, en uppenbar och betydelsefull 

skillnad om man räknat fel och sedan skrivit rätt (d.v.s. som man räknat) eller om man 

räknat rätt och skrivit fel. Denna grundläggande skillnad har HD inte observerat, alterna-

tivt inte förstått, i NJA 1939 s. 384 och NJA 1980 s. 145. I AD 98/1980 har skillnaden 

uppmärksammats, men ansetts vara betydelselös! Den okomplicerade huvudregeln utifrån 

misstagsläran tål att upprepas: 32 § skall tillämpas endast på diskrepans mellan vad som 

avsetts och vad som uttryckts. Det finns således ett krav på kausalitet mellan det aktuella 

misstaget och löftets utformning. När felräkningen ligger på ett tidigt stadium i kausal-

kedjan, så att den påverkar löftesgivarens uppfattning om vilket löftesinnehåll som denne 

                                                

 

139 Visserligen finns även en processrättslig aspekt i denna fråga, såtillvida att HD och underrätterna enligt 

dispositionsprincipen (RB 17:3) är bundna att pröva det som parterna åberopar. Men med tanke på möjlig-

heten till obiter dicta och på den uppenbara rättsosäkerhet som föreligger, borde HD, enligt min mening, 

ändock fastslagit hur gränsen mellan förklaringsmisstag och motivvillfarelser skulle dras. En sådan utlägg-

ning torde inte ha medfört några betydande svårigheter för HD. Att en part åberopat fel rättsgrund (i detta 

sammanhang vanligen 32 § istället för t.ex. förutsättningsläran) torde dessutom kunna avhjälpas i ett tidigt 

skede av processen genom möjligheten till materiell processledning (RB 42:8 2 st samt 43:4 2 st). 
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senare vill uttrycka, föreligger inget förklaringsmisstag.140 Allt som rör anledningen till 

varför man vill ingå ett specifikt avtal, hör till motivvillfarelserna.   

5.2.3 Diskussion kring särskilda frågor angående tillämpningsområdet för 32 § 

5.2.3.1 Väsentlighetsrekvisit för tillämpning av 32 §? 

Viljeteorin baseras på ett väsentlighetskriterium, emedan tillitsteorin ej sägs uppställa ett 

sådant rekvisit. Schmidt menar emellertid att [n]är ett misstag åberopas som grund för 

ogiltighet torde det förhålla sig så, att misstaget skall ha varit väsentligt i den meningen 

att part inte skulle ha ingått avtalet om han varit medveten om sitt viljefel. 141 En liknande 

inställning verkar HD ha intagit i NJA 1949 s. 664 (se ovan). Rodhe menar att HD:s ställ-

ningstagande var överraskande och menar att domen inte kan läsas på annat sätt än att 

HD verkligen har utvidgat kriterierna för tillämpning av 32 § 1 st.142 Vahlén hävdar istäl-

let att HD endast avsett att betona den avgörande betydelsen ett visst avtalsvillkor haft i 

den aktuella avtalssituationen.143 HD har inte vid något annat tillfälle använt sig av ett 

väsentlighetsrekvisit vid tillämpningen av 32 §.  

Varken lagtexten eller förarbetena talar om att misstaget måste vara väsentligt. Inne-

bär detta att varje litet förklaringsmisstag, kan medföra avtalets ogiltighet? En sådan ut-

gång vore givetvis orimlig och skulle strida mot all uppfattning av proportionalitet. Att 

viljeteorin, och därmed Savignys misstagslära, grundas på väsentlighet är föga förvånan-

de; i annat fall erbjuder inte viljeteorin en seriös lösning på misstagssituationer. 32 § är 

emellertid tillämplig då löftesmottagaren insåg eller bort inse löftesgivarens misstag. 

Redan p.g.a. detta blir frågan om väsentlighet sekundär i förhållande till motpartens goda 

eller onda tro. Utgångspunkten tas i hur medkontrahenten uppfattar avtalssituationen, inte 
                                                

 

140 Lehrberg (Förutsättningsläran, s. 113) synes uttrycka en liknande ståndpunkt. Han menar dock att det 

kan finnas gränsfall, t.ex. då en felskrivning sker i en avtalspreliminär och sedan utan vidare översyn förs 

över till den slutliga avtalstexten. Såvida denna part inte föranletts till att tro att avtalspreliminärens lydelse 

är korrekt, menar Lehrberg att det är fråga om förklaringsmisstag enligt 32 §. En strikt tolkning utifrån 

misstagsläran skulle emellertid leda till ett annat resultat, eftersom en oäkta villfarelse enligt Savigny torde 

vara tvungen att föreligga i det sista steget i kausalkedjan. En parts förklaring skall brista i överensstämmel-

se med avtalsviljan. Vad som inträffat före förklaringens avgivande torde sakna betydelse enligt misstagslä-

ran.  
141 Schmidt i SvJT 1959, s. 497 
142 Rodhe i SvJT 1951 s. 583 
143 Vahlén: Avtal och tolkning, s. 52 
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i hur den villfarne uppfattar den. Därför är ett väsentlighetsrekvisit inte tillnärmelsevis 

lika betydelsefullt i en tillitsteoretisk lagstiftning.144  

Frågan skulle dessutom, enligt min mening, kunna lösas på ett annat sätt. Jag har tidi-

gare redogjort för de olika rättsföljder som ett förklaringsmisstag kan leda till: partiell 

ogiltighet, fullständig ogiltighet samt omtydning i enlighet med den misstagnes tolkning. 

Lagtexten ger ingen egentlig ledning, utan stadgar endast att den som begått misstaget 

vare icke bunden av sin viljeförklaring. Om detta tolkas så att rättsföljden skulle vara 

ogiltighet i alla lägen, som hovrätten antyder i målet T-4388-02, kan en tillämpning av 

32 § leda till absurda konsekvenser in casu. På grund härav menar jag att rättsföljden av 

ett förklaringsmisstag såsom huvudregel bör vara partiell ogiltighet. Endast för avtal som 

efter denna partiella ogiltighet inte innehåller tillräckligt med avtalsinnehåll för en me-

ningsfull fortlevnad, torde fullständig ogiltighet komma ifråga. En sådan lösning skulle 

göra ett väsentlighetsrekvisit överflödigt. NJA 1949 s. 664 är därför, enligt min mening, 

ytterligare ett exempel på hur HD har misslyckats med att inta en konsekvent hållning vis 

á vis 32 § 1 st.  

5.2.3.2 En parts okunnighet 

En annan mycket intressant fråga, åtminstone teoretiskt, är huruvida en parts okunnighet 

om ett visst förhållande kan leda till ett förklaringsmisstag. En part har t.ex. undertecknat 

ett avtal utan att känna till dess innehåll eller på annat sätt inte haft någon uppfattning av 

vad hans viljeförklaring betyder. Dylika situationer har aldrig prövats i praxis. I denna 

fråga ger inte heller misstagsläran någon klar ledning, förmodligen p.g.a. dess viljeteore-

tiska grund (se nedan). Situationen kan skiljas från Vahléns andra typ av förklaringsmiss-

tag enär den där angivna misstagstypen endast omfattar fall då en part lagt en felaktig 

innebörd i begreppet, inte då en part inte lagt någon innebörd i begreppet.  En distinktion 

mellan okunnighet och villfarelse gjordes redan i avsnitt 3.1 vari det hävdades att denna 

skillnad i regel inte tillmäts rättslig relevans, eftersom en falsk föreställning vanligen för-

utsätter avsaknad av en riktig. Detta är, enligt min mening, dock inte helt korrekt; okun-

nighet kan även innebära avsaknad av någon uppfattning, inte endast avsaknad av en rik-

tig uppfattning. Det torde finnas fall där det kan vara lämpligt att skilja dessa två begrepp 

från varandra. 

                                                

 

144 Jämför A.a., s. 89f 
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Klart är att en kontrahent inte kan åberopa sig av okunnighet för att uppnå en positiv 

verkan,145 men är det möjligt för denne att hävda okunnighet om ett visst förhållande skall 

utgöra ett förklaringsmisstag och därför kunna ogiltigförklara avtalet? I detta fall kan man 

å ena sidan hävda att kontrahenten visserligen inte gett uttryck för sin vilja och i förklar-

ingen förbundit sig till något som denne inte hade avsikten att göra. Det skulle då kunna 

röra sig om ett förklaringsmisstag enligt 32 §. Å andra sidan går det att argumentera för 

att 32 § egentligen skall omfatta endast viljeförklaringar med ett innehåll som motsäger 

en parts avsikt och att därför okunnighet inte är ett misstag i egentlig mening eftersom 

ingen ursprunglig avsikt funnits. Jag menar att fall av okunnighet bör avskiljas från rena 

förklaringsmisstag och istället bedömas enligt principerna om brister i grundläggande 

avtalsrekvisit.146 För rättssystem som grundas i viljeteorin torde fall av okunnighet med-

föra ogiltighet redan på denna grund; någon verklig vilja har ju aldrig existerat! Med till-

litsteoretisk utgångspunkt är dock det avgörande momentet hur en rättshandlandes age-

rande uppfattas av motparten. Detta betyder att, för det fall en part varit okunnig (och inte 

endast svävat i villfarelse) och motparten bort inse denna okunnighet, avtalet borde, enligt 

min mening, ogiltigförklaras p.g.a. bristande avtalsvilja. Däremot skall det inte, såsom 

Karlgren147 menar, ogiltigförklaras genom en direkt tillämpning av 32 §. Som Lehrberg148 

mycket riktigt påpekar kan 32 § inte tillämpas på en okänd avtalsklausul som inte med-

för någon avvikelse från vad löftesgivaren medvetet åsyftat . Trots detta menar Lehrberg 

dock att det kan finnas utrymme för en tillämpning av 32 § om det i bakgrunden finns en 

föreställning, som löftesgivaren haft, på vilken dennes uppfattning att löftet har visst in-

nehåll låter sig återföras . Jag menar att Lehrberg här faller i fällan och blandar ihop 

begreppen. En föreställning i bakgrunden torde inte utgöra en avtalsvilja, eller ens ett an-

tagande, utan snarare ett motiv till viljan. På grund härav, och med tanke på avtalslagens 

grundläggande åtskillnad mellan förklaringsmisstag och motivvillfarelse, menar jag att 

32 § inte kan tillämpas ens i detta fall. 

                                                

 

145 Detta skulle innebära att parterna blir bundna av vad den ena parten inte kände till, en situation som 

givetvis faller på sin egen orimlighet. 
146 Om grundläggande avtalsrekvisit, se Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 116 
147 Karlgren, SvJT 1960 s. 220. Karlgren framhåller dock att det måste vara besynnerliga människor, som 

avgiva en förklaring utan att medvetet åsyfta något alls . 
148 Lehrberg: Förutsättningsläran, s. 117f 
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En direkt tillämpning av 32 § kräver därför ett positivt oriktigt antagande (d.v.s. en 

parts villfarelse) om vad dennes viljeförklaring innehåller. Han måste ha misstagit sig om 

innebörden eller innehållet i sin förklaring, det räcker inte att han inte tänkt på , inte 

uppmärksammat

 
eller på annat sätt varit okunnig om vad sin förklaring stipulerar. 32 § 

kan således tillämpas endast då förklaringsinnehållet avviker från vad en löftesgivare trott 

sig uttrycka i sin förklaring. Jag hävdar alltså att okunnighet inte omfattas av 32 §, varför 

en bedömning i dessa fall får göras genom en tillämpning av reglerna om motivvillfarelse, 

d.v.s. 33 §, 36 § och förutsättningsläran (s.k. omedvetna förutsättningar). 

5.3 Motivvillfarelser 

5.3.1 Bedömningen i praxis 

I NJA 1985 s. 178 uppkom fråga om motivvillfarelse. Kalmar Varv hade under en tid haft 

stora ekonomiska problem, men till synes blivit räddade av diverse lån och statliga bidrag. 

En av dess leverantörer av fartygsplåt, Järnsida, som tidigare inställt sina leveranser till 

varvet, hade nu levererat i enlighet med det gällande avtalet, i tron att varvet hade återfått 

en stabil ekonomisk ställning. Detta visade sig dock inte stämma (varvet erhöll inte de lån 

som krävdes), varför Järnsida sade sig agerat under en motivvillfarelse om att köparen 

befunnit sig utom fara för konkurs. Järnsida stämde sålunda Kalmar Varv och åberopade 

hela batteriet med relevanta ogiltighetsgrunder, d.v.s. 30, 33, 36 §§ samt förutsättningslä-

ran. TR valde att ogiltigförklara avtalet p.g.a. svek enär leverantören varit övertygad om 

att regering och riksdag skulle godkänna rekonstruktionsförslaget (detta hade även rap-

porterats i media) och detta hade varit en förutsättning för att överhuvudtaget leverera. 

Denna bedömning kan, av olika skäl, starkt ifrågasättas.149 HovR ansåg istället avtalet 

vara giltigt eftersom köparen inte medvetet lämnat falska uppgifter. HD inledde med att 

fastslå att huvudregeln stipulerar att en part vanligen själv får stå risken för att hans förut-

sättningar för avtalet är felaktiga. I synnerhet kan förutsättningar om betalningsförmåga 

endast vara relevanta under speciella omständigheter . Fyra justitieråd anslöt sig dock 

till uppfattningen att köparen, i detta fall, bör bära risken för leverantörens förutsättning. 

Det här målet är en klar och närmast okomplicerad tillämpning av förutsättningsläran på 

ett fall av motivvillfarelse. Käranden åberopade visserligen även 30, 33 och 36 §§, men 

eftersom varvet inte haft uppsåt att vilseleda och avtalssituationen inte heller innehöll 

                                                

 

149 Se Adlercreutz: Avtalsrätt I, s. 273 
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några oskäliga avtalsvillkor, kunde dessa lagrum inte tillämpas. Med hänsyn till misstags-

läran och 32 §, är fallet förstås relativt enkelt: när ingenting har uttryckts om den tvistiga 

omständigheten, kan det inte vara fråga om ett förklaringsmisstag. I detta fall var det 

Järnsidas anledning till att ingå avtalet som var felaktig; de hade utgått från en oriktig 

förutsättning som enligt HD uppfyllde förutsättningslärans rekvisit.  

Ett annat intressant fall, med tydligare koppling till gränsdragningsproblematiken, är 

NJA 1949 s. 134. Här hade en tidigare anställd i en kooperativ förening genom avtal för-

bundit sig att inte starta en konkurrerande öppen affär inom föreningens verksamhets-

område. Den anställde startade istället en form av postorderfirma som kunde leverera va-

ror inom föreningens område. Föreningen menade nu att formuleringen i avtalet hade 

kommit till av misstag och att meningen var att hindra den anställde från att konkurrera på 

något sätt. HD fann inledningsvis att postorderfirman inte kunde sägas vara en öppen af-

fär, varför dess uppstartande inte stred mot avtalet. Vidare menade HD att något misstag 

enligt 32 § var det inte fråga om 

 

föreningen hade givit ett korrekt uttryck för sin vilja, 

men svävat i villfarelse om andra omständigheter. De hade helt enkelt inte tänkt på att 

den anställde kunde konkurrera på annat sätt än genom en öppen affär. Någon diskrepans 

mellan vilja och förklaring existerade sålunda inte, varför 32 § inte kunde tillämpas. Om 

föreningen kunnat visa att den aktuella avtalssituationen borde tolkas så att föreningen de 

facto avsett att tillskapa ett komplett förbud mot all konkurrerande verksamhet, men än-

dock skrivit öppen affär , hade reglerna om förklaringsmisstag kunnat aktualiseras.150 I 

målet framkom dock inte tillräcklig bevisning om att så var fallet, utan det rörde sig istäl-

let om en felaktig förutsättning. Således är även detta fall hanterat helt i Savignys anda, 

givetvis med den skillnaden att enligt misstagsläran hade den aktuella villfarelsen varit 

irrelevant för avtalets eventuella ogiltighet. Jag vill även dra en parallell till den tidigare 

diskussionen i avsnitt 5.2.3.2 om relevansen av okunnighet. I det aktuella rättsfallet hade 

föreningen ingen uppfattning om den aktuella frågan. De trodde sig förmodligen tillskapa 

ett komplett konkurrensskydd, men hade inte tänkt på postorderfirmor. Är detta okun-

nighet? Enligt min mening är svaret nekande 

 

föreningen har gjort ett positivt oriktigt 

antagande om det ifrågavarande spörsmålet, varför en tillämpning av 32 § enligt min me-

ning inte kan uteslutas redan på denna grund. 

                                                

 

150 Frågan blir då snarare, enligt min mening, huruvida ett sådant villkor inte kan anses vara oskäligt med 

hänsyn till 36 §. Detta lagrum existerade emellertid inte vid den aktuella tidpunkten. 
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I NJA 1924 s. 6 tillämpades 33 § på ett fall med särskilt intresse för gränsdragningen 

mot 32 §. En part (löftesmottagaren) hade undertecknat ett avtal med ett annat innehåll än 

vad hon haft befogad anledning att tro (tidigare förhandlingar hade genomförts, varvid 

någon prisöverenskommelse ej träffats). Löftesgivaren var dessutom dotter till löftesmot-

tagaren, vilket medförde att löftesmottagaren undertecknat avtalet i en uppenbar förtroen-

desituation. HD fann avtalet ogiltigt jämlikt 33 §. Frågan blir närmast om inte detta fall 

kunnat hanteras även med 32 §, en lösning som enligt Karlgren förmodligen varit mer 

korrekt.151 Enligt Vahléns uppställda misstagstyper torde dylika fall innefattas i den andra 

misstagstypen. Målet är ett uppenbart exempel på bristande överensstämmelse mellan 

vilja och förklaring; löftesmottagaren har haft avsikten att ingå ett avtal med innehåll x, 

men uttrycker i sin förklaring istället y. Att förklaringen grundas i löftesgivarens anbud 

medför, som tidigare har konstaterats i avsnitt 5.2.1 angående NJA 1986 s. 495, inte att 

det rör sig om en motivvillfarelse. Således har HD, enligt min bedömning, här avgjort ett 

fall av förklaringsmisstag med tillämpning av reglerna om motivvillfarelse.    

NJA 1924 s. 6 torde dock vara undantaget som bekräftar regeln, det finns nämligen 

otaliga andra fall där HD har behandlat motivvillfarelser på ett korrekt sätt, exempelvis 

NJA 1999 s. 793, NJA 1996, s. 410, NJA 1993 s. 64, NJA 1993 s. 319, NJA 1968 s. 303, 

NJA 1950 s. 497, NJA 1949 s. 91 samt NJA 1945 s. 94. Bedömningen i de enskilda fallen 

skiljer sig naturligtvis åt, men då är det återigen fråga om hanteringen av motivvillfarel-

ser. Vad gäller gränsdragningen mot förklaringsmisstag, har samtliga ovannämnda fall av 

motivvillfarelse, avgjorts i enlighet med Savignys misstagslära (d.v.s. som äkta villfarel-

ser). Jag finner därför ingen anledning att, i detta sammanhang, närmare diskutera dessa 

fall.  

5.3.2 Sammanfattande diskussion av praxis angående motivvillfarelser 

Alla typer av förutsättningar var irrelevanta enligt Savignys misstagslära. Misstagsläran 

kompletterades dock med Windscheids förutsättningsbegrepp, i syfte att kunna hantera de 

äkta villfarelserna. Denna komplettering vann gehör i den svenska avtalslagen, varför 

misstagsläran i denna fråga endast upprätthölls såsom utgångspunkt. Trots att förarbetena 

till både 33 § och 36 § uttryckligen talar om att bägge lagrummen skall kunna användas 

på fall av motivvillfarelse, har dessa situationer regelmässigt avgjorts med tillämpning av 

                                                

 

151 Karlgren i SvJT 1933, s. 255 
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förutsättningsbegreppet.152 Förutsättningsläran är emellertid fortfarande subsidiär till re-

geln i 32 §.153 Helt avgörande för hur stort upptagningsområde som 33 §, 36 § och för-

utsättningsläran egentligen har vad gäller motivvillfarelse, är därför gränsdragningen mot 

tillämpningen av 32 § 1 st. Samtliga villfarelser som inte behandlas genom en tillämpning 

av 32 § torde sålunda falla inom tillämpningsområdet för reglerna om motivvillfarelse. I 

avsnitt 4.1.3.3 användes Vahléns definition av förklaringsmisstag, en indelning som jag 

menar är ett förtydligande och erkännande av Savignys misstagslära.154 Min analys av 

HD:s tillämpning av 32 § ovan resulterade dock i att tillämpningsområdet för det aktuella 

lagrummet är mycket oklar.  

Efter att ha studerat HD:s avgöranden på situationer av motivvillfarelser, kan jag inte 

dra någon annan slutsats än att den svenska rättstillämpningen vad gäller motivvillfarelser 

i huvudsak överensstämmer med Savignys misstagslära, med endast ett äldre undantag 

(NJA 1924 s. 6). Reglerna för motivvillfarelser har således i regel inte inkräktat på till-

lämpningsområdet för 32 §. HD har i ett flertal fall tillämpat 32 § när det istället var fråga 

om motivvillfarelse, men man har inte gjort det omvända, d.v.s. tillämpat förutsättningslä-

ran när 32 § borde tillämpats. Bägge frågorna rör givetvis gränsdragningsproblematiken 

dem emellan, vilket gör det anmärkningsvärt att, av någon anledning, tillämpningen har 

varit enklare när en part åberopat förutsättningsläran, snarare än 32 §. Förmodligen 

beror detta på den osäkerhet som domstolarna onekligen har uppvisat inför 32 §. Enighe-

ten kring förutsättningsläran har, inte minst på senare år och efter Lehrbergs ingående 

avhandling, varit slående och rättsprincipen verkar nu fungera såsom en accepterad och 

allmän rättsgrundsats i den svenska rätten.  

5.4 Är valet av rättsgrund relevant? 

Jag har ovan, i avsnitt 5.2, visat att domstolarna mången gång varit osäkra och inkonse-

kventa i sin tillämpning av 32 §, men att utgången av målet inte nödvändigtvis har påver-

kats. En invändning mot mitt, relativt starka, missnöje mot en sådan ordning, är förstås 
                                                

 

152 Motviljan mot att tillämpa 33 § på fall av motivvillfarelse uppmärksammades av Karlgren redan år 1933, 

då han nämner HD:s försiktighet att förklara en rättshandling ogiltig på grund av villfarelse i bevekelse-

grunderna jämlikt 33 § . Karlgren i SvJT 1933, s. 252 
153 Lehrberg: Förutsättningsläran, s. 118 
154 Även Lehrbergs mer opreciserade definition av förklaringsmisstag svarar förmodligen mot misstagslä-

ran. 
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varför valet av rättsgrund skall vara av betydelse för rättsvetenskapen? Om resultatet är 

detsamma, kanske det inte spelar någon större roll hur domstolen resonerat sig fram till 

den aktuella lösningen? Dessa frågor aktualiseras särskilt i frågan huruvida 32 § tilläm-

pats direkt eller analogt. Enligt min mening är spörsmålet primärt en rättssäkerhetsfråga; 

att rättstillämpningen är konsekvent, förutsebar och koherent är essentiella aspekter av en 

rättssäker domstolsprövning.   

Peczenik har illustrerat detta genom att koppla kravet på förutsebarhet till demokrati-

begreppet. Han menar, för det första, att ett grundläggande krav för all lagstiftning är att 

den anses vara legitim, d.v.s. att normerna, institutionerna och fattade beslut godtas av 

medborgarna (åtminstone av en majoritet av dem). För det andra, främjas denna legitimi-

tet av att maktutövningen är förutsebar.155 En demokratisk rättsordning blir således legi-

tim genom att rättsreglerna uppvisar förutsebarhet, enär ett förutsebart avgörande skyd-

dar den enskilde mot godtycklig maktutövning . I förlängningen innebär detta att en 

rättsordning utan en acceptabel nivå av förutsebarhet inte torde kunna sägas vara demo-

kratisk.156 Vidare kan en hög grad av förutsebarhet endast vara för handen om rättsregler-

na är tillräckligt exakta och generella. Dessutom förutsätter en förutsebar rättstillämpning 

att domstolens argumentation är koherent och öppet redovisad, något som överlag är en 

grundprincip för det rationella beslutsfattandet .157  

Kravet på förutsebarhet är särskilt viktigt då ett lagstadgande tillämpas analogt. Enligt 

generalitetsprincipen 

 

lika fall skall behandlas lika 

 

är det nödvändigt att, för det fall 

32 § tillämpats analogt, denna tolkning av lagen görs även i andra, liknande rättsfall.158 

Jag har ovan visat hur det i många fall är osäkert huruvida HD de facto tillämpat 32 § 

direkt eller analogt (se t.ex. NJA 1939 s. 384, NJA 1980 s. 145 och AD 98/1980). Det 

vore således, enligt min mening, av värde för rättssäkerheten att domstolen tydligt visar 

om den valda argumentationen inneburit att fallet avgjorts analogt eller ej. Detta skulle 

                                                

 

155 Peczenik, s. 48f 
156 Enbart en förutsebar lagstiftning är emellertid inte tillräckligt för att åstadkomma en demokratisk rätts-

ordning (jämför det välkända Hitlerargumentet). Juridikens ändamål är, enligt Peczenik, att uppnå materi-

ell rättssäkerhet , vilket sägs vara en sammanvägning av dels förutsebarhet ( formell rättssäkerhet ), dels 

etiska värden. En närmare behandling av vilka etiska värden som kan aktualiseras vid civilrättsliga spör-

smål i allmänhet, och i misstagssituationer i synnerhet, faller dock utan för ramen för denna uppsats. Se 

Peczenik, s. 94ff 
157 A.a., s. 48-54 
158 A.a., s. 342f 
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givetvis bidraga till att klargöra tillämpningsområdet för 32 §, vilket i sin tur torde resul-

tera i en mer exakt rättsregel.  

Sammantaget kan sägas att HD:s val av rättsgrund för den ifrågavarande villfarelsen, 

och den i domskälen förda argumentationen i synnerhet, sålunda är väsentlig ur ett demo-

kratiskt perspektiv. Det är betydelsefullt för både medborgarna och rättsvetenskapen att 

kunna förutse om det aktuella misstaget är ett förklaringsmisstag eller en motivvillfarelse. 

Gränsdragningsproblematiken har inneburit att domstolen i flertalet fall haft betydande 

svårigheter att, på ett rationellt och ändamålsenligt sätt, göra denna bedömning (eller åt-

minstone redovisa skälen för den valda tolkningen). På grund härav kommer jag nedan att 

diskutera alternativa lösningar på den rättsligt komplicerade frågan om förklaringsmiss-

tag/motivvillfarelse, d.v.s. jag avser att åskådliggöra olika sätt för domstolen att lättare 

kunna avgöra, alternativt inte alls avgöra, huruvida det aktuella misstaget är ett förklar-

ingsmisstag eller en motivvillfarelse.  

5.5 Lösningar på gränsdragningsproblemet 

5.5.1 Allmänt 

Avtalslagens regler om misstag byggde på misstagsläran, men motiven lämnade öppet för 

ett framtida förkastande av den strikta indelningen i förklaringsmisstag och motivvillfa-

relser. Avtalslagens förarbeten överlämnade således den exakta gränsdragningen mellan 

förklaringsmisstag och motivvillfarelse till doktrinen och praxis. Den här uppsatsen har 

emellertid visat att det än idag föreligger stor osäkerhet om hur denna gräns skall dragas, 

varför inte minst HD i någon mån misslyckats med sitt uppdrag .   

Å ena sidan existerar 32 § fortfarande i oförändrad form och tar således sikte enkom 

på förklaringsmisstag, men tillämpningen av lagrummet lämnar mycket att önska i fråga 

om klarhet och rättssäkerhet. Å andra sidan har misstagslärans komplement förutsätt-

ningsläran vunnit gehör i den svenska rätten och erbjuder idag onekligen tydligare rekvi-

sit och rättsföljder än vad 32 § gör. Konsekvensen av detta är att rättstillämpningen vad 

gäller motivvillfarelser har etablerats, medan tillämpningen av 32 § kännetecknas mer och 

mer av osäkerhet. Således råder ett förhållande som, i denna bemärkelse, är det rakt mot-

satta mot hur rättsläget såg ut 1915. Frågan blir då huruvida en gränsdragning i misstags-

lärans anda de facto erfordras idag? Jag har identifierat tre olika lösningar de lege ferenda 

på gränsdragningsproblemet, och dessa kommer i detta avsnitt att utredas. Jag kommer 

även att testa de olika metoderna genom att tillämpa dem på tre av de fall där dom-
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stolarna haft svårigheter att avgöra huruvida det är fråga om förklaringsmisstag eller mo-

tivvillfarelse, nämligen AD 98/1980, NJA 1991 s. 509 samt NJA 1949 s. 664 (se ovan för 

sakomständigheter i dessa mål). Denna relativt kortfattade prövning görs endast i illustra-

tivt syfte och gör endast anspråk på att vara användbar i denna del av det aktuella målet. 

En annan utgång, p.g.a. omständigheter som inte rör gränsdragningsproblematiken, kan 

sålunda vara möjlig. Avsikten är blott att undersöka vilka eventuella slutsatser, med avse-

ende på gränsdragningen mellan förklaringsmisstag och motivvillfarelse, som kan dras 

vid en tillämpning av de olika metoderna.   

I inledningen hävdades att uppsatsen primärt tog sikte på frågor om vilka misstag som 

omfattades av reglerna om dels förklaringsmisstag, dels motivvillfarelse. I detta avsnitt 

flyter emellertid denna fråga samman med hanteringen av misstagen, varför den tidigare 

uppställda distinktionen nu har spelat ut sin roll. En diskussion om olika lösningar på 

gränsdragningsproblemet måste förstås även innehålla en hantering av de aktuella missta-

gen.  

5.5.2 Alternativ 1: Misstagsläran 

Det första alternativet vore att helt enkelt upprätthålla Savignys misstagslära, såsom den 

uttrycktes i avtalslagens förarbeten. Med andra ord skall en strikt indelning i förklarings-

misstag å ena sidan, och motivvillfarelse å andra sidan, bibehållas. Denna metod ansågs 

uppenbarligen lämplig vid avtalslagens tillkomst och den är definitivt tilltalande ur ett 

intellektuellt och akademiskt perspektiv. Det är inte svårt att förstå varför denna gräns-

dragning en gång ansågs passande; visst är det en skillnad, inte minst ur rättssäkerhets-

synpunkt, mellan att uttrycka sin vilja fel och att ha en felaktig vilja. Detta alternativ upp-

rätthåller denna åtskillnad, varför ett misstag som skall bedömas enligt 32 § måste inträffa 

sent, förmodligen t.o.m. sist (d.v.s. vid avgivandet av viljeförklaringen), i kausalkedjan.159 

Någon analog tillämpning, såsom i AD 98/1980, kan det med denna metod egentligen inte 

vara fråga om. Detta är en skillnad mot hur avtalslagens förarbeten såg på frågan, de läm-

nade ju ett ganska betydande utrymme för analoga tolkningar. Jag menar dock att min 

analys ovan av hur praxis har använt regeln har visat att motivens modell har lett till 

                                                

 

159 Ett misstag som omfattas av alternativ 1, kommer, förmodligen utan undantag, att även omfattas av både 

alternativ 2 och 3. Detta beror på att de klara fallen av förklaringsmisstag, d.v.s. Vahléns tre typer, givetvis 

tillmäts skydd oavsett hur motivvillfarelserna hanteras. 
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oklarheter och svåra gränsdragningar. Förmodligen skulle en mer restriktiv tillämpning av 

32 § leda till bättre resultat och ökad förutsebarhet. Dessutom har förutsättningsläran ut-

vecklats markant sedan avtalslagens tillkomst; det torde idag inte råda någon större rätts-

osäkerhet om vare sig dess tillämpningsområde, rekvisit eller rättsföljder. På grund härav 

hävdar jag att det idag inte längre finns någon anledning att tvivla på att förutsättningslä-

ran kan hantera de problem som möjligen även skulle kunna lösas genom en analog till-

lämpning av 32 §. Denna metod inbegriper varken ett väsentlighetsrekvisit eller skydd för 

okunnighet i enlighet med diskussionen i avsnitt 5.2.3.2.  

Det måste dock påpekas att, trots att även motivvillfarelser kan ogiltighetsförklara ett 

avtal, denna typ av villfarelse inte kan tillmätas positiv verkan och kan inte heller medföra 

skadeståndsskyldighet. Förklaringsmisstagen har därför med denna metod alltjämt en 

starkare ställning, något som givetvis överensstämmer med både Savignys lära och den 

förhärskande meningen i doktrinen.160 Sammantaget torde denna metod att komma tillrät-

ta med gränsdragningsproblematiken vara den, av de tre som här behandlas, som har mest 

gemensamt med gällande rätt. Skillnaden blir att tillämpningsområdet för 32 § blir snäva-

re och tydligare avgränsat mot reglerna om motivvillfarelse än vad som är fallet idag.  

5.5.2.1 Fall a: AD 98/1980 

Jag har redan tidigare, i avsnitt 5.2.1, fastslagit att en applicering av misstagsläran på det-

ta fall skulle leda till att 32 § inte kan tillämpas. Misstaget skedde vid framtagningen av 

en formel som senare medförde att det belopp som beräknades utifrån formeln blev felak-

tigt. Det rör sig således om en motivvillfarelse. AD använde sig i detta fall av alternativ 3, 

d.v.s. en analog tillämpning av 32 § 1 st, något som misstagsläran ej tillåter (såsom alter-

nativ 1 här har uppställts). Detta leder förstås till att enligt alternativ 1 måste målet avgö-

ras utifrån reglerna om motivvillfarelse.   

För det första, kan det i detta fall inte sägas vara tal om något svikligt förledande, var-

för 30 § ej är tillämplig. För det andra, har det inte heller kunnat styrkas i målet att löf-

tesmottagaren (verkstadsklubben) haft vetskap om att formeln var felaktig, vilket leder till 

att inte heller 33 § kan tillämpas. Då återstår enbart 36 § och förutsättningsläran. Är det 

fråga om ett oskäligt villkor? AD menade i sin argumentation att så inte var fallet enär det 

är svårt att överblicka vilka konsekvenser den felaktiga formeln kunde få. En klausul är 

givetvis inte oskälig p.g.a. att den visar sig vara felaktig och därmed oväntat betungande 

                                                

 

160 Lehrberg: Förutsättningsläran, s. 118, Almén & Eklund, s. 123; Adlercreutz: Avtalsrätt I, 253ff 
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för en av parterna. Ingen av parterna har heller varit i en underlägsen förhandlingssitua-

tion, varför en tillämpning av 36 § synes tveksam (men måhända inte otänkbar). Vad 

gäller bedömningen av detta fall utifrån förutsättningsläran kommer denna att göras nedan 

under alternativ 2.  

Ergo: omfattas ej av 32 §  motivvillfarelse (se vidare alternativ 2).   

5.5.2.2 Fall b: NJA 1991 s. 509 

Fallet rörde här ett uppsägningsmeddelande som innehöll ordet avflyttning, trots att den 

rättshandlande inte avsåg att avge en uppsägning med denna innebörd. Å ena sidan kan 

misstaget sägas vara begånget sist i kausalkedjan, varför det skulle kunna vara förklar-

ingsmisstag. Å andra sidan, går det att, med hänsyn till övriga omständigheter (se ovan i 

avsnitt 5.2.1) hävda att misstaget framkallats av en missuppfattning av en rättsregel 

(rättsvillfarelse). Alternativ 1 skulle, med sitt snäva tillämpningsområde för 32 §, innebä-

ra att, eftersom hyresgästen uttryckt sin förklaring i enlighet med sin avtalsvilja och då 

han dessutom måste ha förstått innebörden av sin förklaring, leda till att det måste röra sig 

om en motivvillfarelse.   

Motivvillfarelsen har varken framkallats genom svikligt förledande eller åberopats i 

strid mot tro och heder; en tillämpning av 30 och 33 §§ är således utesluten. Någon oskä-

lighet i avtalsvillkoren enligt 36 § kan inte heller visas, vilket innebär att frågan blir huru-

vida förutsättningsläran kan erbjuda skydd för denna motivvillfarelse.  

Ergo: omfattas ej av 32 §  motivvillfarelse (se vidare alternativ 2)  

5.5.2.3 Fall c: NJA 1949 s. 664 

Den första frågan vid en applicering av misstagsläran på detta fall är huruvida det aktuella 

misstaget utgör ett förklaringsmisstag som kan inplaceras i Vahléns andra misstagstyp. 

Jag har tidigare fastslagit att så torde vara fallet, Andersson har misstagit sig om innebör-

den i sin förklaring. Det föreligger således diskrepans mellan vilja och förklaring. Ut-

slagsgivande blir därför godtrosbedömningen, borde Forsberg ha insett Anderssons för-

klaringsmisstag? HD ansåg att Forsberg inte haft någon anledning att misstänka att An-

dersson inte kunnat garantera att korna verkligen var kastningsfria, varför Andersson var 

bunden av sitt förklaringsmisstag. Detta synes rimligt även enligt min mening. Om inte 

övriga omständigheter tyder på något annat, bör förstås motparten kunna lita på att kast-

ningsfri innebär att korna de facto har denna egenskap. Forsberg var således i god tro om 
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det aktuella misstaget.  

Ergo: omfattas av 32 §, men skyddas ej  

5.5.3 Alternativ 2: Förutsättningsläran 

Istället för att, som i alternativ 1, renodla begreppen förklaringsmisstag och motivvillfa-

relse, är en annan möjlighet att göra precis tvärtom, d.v.s. avskaffa den svårdragna och 

hårfina gränsen.161 Det är förstås teoretiskt möjligt att dra alla villfarelser över en kam och 

enkom tillämpa en av de bägge rättsreglerna (förklaringsmisstag eller reglerna om motiv-

villfarelse). I detta avsnitt kommer förutsättningsläran162 att tillämpas både på förklar-

ingsmisstag och på motivvillfarelse. Det omvända förhållandet 

 

att utvidga reglerna om 

förklaringsmisstagen 

 

behandlas under alternativ 3 nedan. Som visades ovan i avsnitt 5.3 

är det nästan undantagslöst förutsättningsläran som tillämpats i praxis för att hantera mo-

tivvillfarelser, varför jag här helt enkelt låter förutsättningsläran ta över tillämpningsom-

rådet för 32 §.   

Huvudregeln från förutsättningsläran kvarstår: en part får normalt stå risken för den-

nes förutsättningar och eventuella förklaringsmisstag. För att denna modell skall fungera 

måste emellertid ett val göras angående vilka rekvisit som skall tillämpas. Förklarings-

misstagen kräver idag främst objektiv ond tro samt kausalsamband. Förutsättningsläran 

har tre rekvisit: väsentlighet, synbarhet och risk. För det första, torde förmodligen rekvisi-

ten objektiv ond tro och synbarhet kunna sägas vara synonyma. För det andra, är väsent-

lighet och kausalsamband i detta sammanhang två olika sätt att uttrycka i princip samma 

sak: ett misstag erkänns endast för det fall vetskap om villfarelsen hade medfört en bety-

dande förändring av förklaringsinnehållet. Skillnaden mellan väsentlighetsrekvisitet och 

kravet på kausalsamband torde i vilket fall som helst inte ha avgörande betydelse. Då 

återstår endast riskbedömningen, d.v.s. vem bör, efter en rättspolitisk bedömning av av-

talssituationen i sin helhet, bära risken för villfarelsen? En sådan bedömning måste såle-

des göras oavsett vilken typ av misstag det är fråga om.163 Den avgörande skillnaden, 

jämfört med dagens misstagsregler, vid ett anammande av denna modell blir alltså att 
                                                

 

161 Jämför AD:s resonemang i AD 98/1980 
162 Övriga tillämpliga regler om motivvillfarelse bortses sålunda från i detta avsnitt. Detta beror på att mo-

tivvillfarelser i praxis normalt har hanterats med förutsättningsläran samt att den, p.g.a. att den är okodifie-

rad, lättare torde kunna utvidgas än 30, 33 eller 36 §§. 
163 Den tyska BGB § 119 är, som tidigare påpekats, uppbyggd på just detta vis. 
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förutsättningslärans riskrekvisit

 
skall vara utslagsgivande även för hur förklaringsmiss-

tag rättsligen hanteras. Att på detta sätt utvidga förutsättningsläran till att omfatta även 

förklaringsmisstag, skulle förstås medföra att lagtexten i 32 § skulle behöva omformule-

ras, varför denna modell ej kan sägas överensstämma med gällande rätt.164  

Denna metod skulle leda till att de enligt NJA 1989 s. 614 tillgängliga rättsföljderna är 

total eller partiell ogiltighet eller overksamhet . Således skulle ett förklaringsmisstag inte 

längre kunna medföra vare sig positiv verkan eller skadeståndsrätt.   

5.5.3.1 Fall a: AD 98/1980 

Vid en applicering av förutsättningsläran på detta fall, torde åtminstone väsentlighetsrek-

visitet vara uppfyllt. Det var förstås en central förutsättning för arbetsgivaren att ackords-

lönen beräknades på ett, ur dennes synvinkel, lämpligt sätt. I enlighet med AD:s ondtros-

bedömning som gjordes i samband med den analoga tillämpningen av 32 §, torde dock 

synbarhetsrekvisitet inte kunna sägas vara uppfyllt. Löftesmottagaren hade inte bort inse 

medkontrahentens villfarelse. Vad gäller riskrekvisitet är det förstås alltid vanskligt att, 

såsom utomstående, ta ställning till vad som är en rättspolitiskt lämplig lösning i det 

aktuella fallet. Med tanke på parternas jämbördighet och att det inte heller föreligger någ-

ra övriga omständigheter som talar för att risken för löftesgivarens motivmisstag skall 

övergå på löftesmottagaren, är min bedömning att inte heller riskrekvisitet är uppfyllt. 

Arbetsgivaren skulle således, vid en tillämpning av förutsättningsläran, få stå sitt kast och 

vara bunden av sin uttryckta viljeförklaring oaktat att han svävat i villfarelse om sitt mo-

tiv.  

Ergo: skyddas ej av förutsättningsläran  

5.5.3.2 Fall b: NJA 1991 s. 509 

Väsentlighetsrekvisitet är uppenbarligen uppfyllt, det är förstås essentiellt för hyresgästen 

att förutsättningen slår in och han hade ju inte avgett viljeförklaringen med det uttryckta 

innehållet om han känt till motivvillfarelsen. Detta har, p.g.a. att hyresgästen gjort på 

samma sätt under tidigare år, löftesmottagaren åtminstone bort inse. Återstår gör då att ta 

ställning till riskrekvisitet. HD har i ett annat fall, NJA 1985 s. 178, fastslagit att om mot-

parten bidragit till att skapa förutsättningen, kan risken läggas över på denne. Genom att 

                                                

 

164 I detta sena skede av uppsatsen är det förhoppningsvis överflödigt att påpeka att denna metod, liksom 

den efterföljande, skulle omintetgöra hela misstagsläran. 
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hyresvärden under flera år mottagit identiska uppsägningar, utan att någonsin nämna att 

uppsägningen borde vara för ändrade villkor och inte för avflyttning, torde hyresvärden 

kunna sägas ha bidragit på det sätt som avses i NJA 1985 s. 178. Viljeförklaringen torde 

därför, enligt min bedömning, kunna göras overksam genom en tillämpning av förutsätt-

ningsläran.  

Ergo: skyddas av förutsättningsläran  viljeförklaringen overksam  

5.5.3.3 Fall c: NJA 1949 s. 664 

Det var förstås väsentligt för Andersson att inte avge en viljeförklaring med ett innehåll 

som sträckte sig längre, i fråga om lämnade garantier, än vad han åsyftat. Han hade inte 

ingått avtalet om han insett sitt misstag. Precis som i alternativ 1 kan emellertid inte Fors-

berg anses ha bort inse Anderssons misstag, varför synbarhetsrekvisitet inte är uppfyllt. 

Vad gäller riskrekvisitet, torde det inte finnas anledning att låta risken övergå på Fors-

berg. Detta beror dels på kontrahenternas jämbördiga ställning, dels på att Forsbergs för-

utsättning bestod i att han förlitat sig på den enligt HD objektivt korrekta tolkningen av en 

avtalsformulering. På grund härav vore det, enligt min mening, obilligt att i detta fall låta 

Forsberg bära risken.  

Ergo: skyddas ej av förutsättningsläran  

5.5.4 Alternativ 3: Tillitsprincipen 

Regeln i 32 § 1 st om förklaringsmisstag baseras, som framgått ovan, på tillitsprincipen. 

Endast misstag som företages mot en ondtroende medkontrahent kan således ogiltigför-

klaras jämlikt 32 § 1 st, d.v.s. medkontrahenten har ett godtrosskydd. Den tredje och sista 

metoden för lösning av gränsdragningsproblematiken som här skall behandlas, innebär att 

32 § 1 st tillämpas analogt såtillvida att tillitsprincipen appliceras även på fall av motiv-

villfarelse. Denna teknik har tillämpats i AD 98/1980 och dessutom prövats i NJA 1980 s. 

145, vilket givetvis gör den än mer intressant. Detta alternativ skulle alltså medföra att 

samtliga villfarelser bedöms efter rekvisiten i 32 §. Tidigare har jag hävdat att den största 

differensen mellan tillitsprincipen, d.v.s. 32 § 1 st e contrario, och förutsättningsläran är 

kravet på riskbedömning. Om tillitsprincipen skall tillämpas analogt även på motivvillfa-

relser, innebär detta att alla villfarelser måste likställas, varför det stundom svårhanterliga 

riskrekvisitet då måste överges. Tillitsprincipen är således i sin renaste form en godtros-

bedömning med tillhörande kausalprövning av den aktuella villfarelsen. Om även motiv-
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villfarelser skall omfattas, måste emellertid kravet på att misstaget skall vara begånget 

sent i kausalkedjan, överges. Detta beror på att en motivvillfarelse per definition vanligen 

föreligger på ett tidigare stadium än förklaringsmisstagen.  

Denna metod strider dock mot den allmänna rättsprincipen om att analogier av ett 

lagstadgande skall användas restriktivt och huvudsakligen vid uppenbara luckor i la-

gen.165 I Lagrådets utlåtande i avtalslagens förarbeten, uppges dock 32 § ha ett tämligen 

betydande utrymme för analogislut.166 Förarbetena har alltså lämnat utrymme för att ut-

vidga tillämpningsområdet för 32 § såtillvida att lagrummet analogt skall kunna tillämpas 

också på misstag utanför förklaringsmisstagen. Vahlén menar visserligen att utrymmet för 

en analog tillämpning av 32 § inte är så stort som från början avsetts, p.g.a. att förutsätt-

ningsreglernas uppges vara mycket snäva.167 Denna invändning är dock irrelevant168 för 

det fall tillitsprincipen övertager hela förutsättningslärans tillämpningsområde!  

Vad gäller rättsföljden skulle detta alternativ medföra att även motivvillfarelser kan 

tillmätas positiv verkan och ge upphov till skadeståndsrätt såsom redogjorts för i avsnitt 

4.1.2. Detta torde dock inte leda till särdeles stora konsekvenser med tanke på att dessa 

rättsföljder endast kan komma ifråga i undantagsfall. Således skulle en analog tillämpning 

av 32 § på fall av motivvillfarelse innebära att rättsföljden enligt huvudregeln är partiell 

ogiltighet. En annan konsekvens av denna metod är att förutsättningsläran då har spelat ut 

sin roll och blir närmast överflödig såsom allmän rättsgrundsats. Detta går ju går stick i 

stäv med hur HD:s tillämpning har utvecklats (se ovan), men med tanke på HD:s uppen-

bara förvirring vad gäller 32 § torde inte denna lösning leda till några högljudda protester 

från domstolarna. 

 

5.5.4.1 Fall a: AD 98/1980 

En tillämpning av tillitsprincipen på detta fall resulterar enligt AD:s dom i att arbetsgiva-

ren är bunden av sin avgivna viljeförklaring. Domstolen menar att verkstadsklubben inte 

insåg eller bort inse att arbetsgivaren grundat sin uttryckta viljeförklaring på en felaktig 

                                                

 

165 Se t.ex. Peczenik, s. 345 
166 NJA II 1915, s. 254 
167 Vahlén: Avtal och tolkning, s. 38, 55 
168 Jag menar dessutom att Vahléns slutsats är felaktig; förutsättningsläran är visserligen snäv såtillvida 

att den uppställer relativt långtgående rekvisit, men dess upptagningsområde är egentligen i det närmaste 

obegränsat. Det skulle ju, som i alternativ 2, åtminstone teoretiskt kunna omfatta även tillämpningsområdet 

för 32 §. En part förutsätter ju normalt att hans viljeförklaring är ett korrekt uttryck för hans vilja! 
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förutsättning. Denna bedömning synes rimlig, inget i målet tyder på att verkstadsklubben 

förstått att formeln var utformad på ett sätt som arbetsgivaren inte avsett. Det kan inte 

sägas åligga en part att, utan anledning därtill, kontrollera motpartens motiv eller, i detta 

fall, beräkningsunderlag.169   

Ergo: skyddas ej av tillitsprincipen  

5.5.4.2 Fall b: NJA 1991 s. 509 

Borde hyresvärden ha insett att hyresgästen avsåg att avge en uppsägning för ändrade 

villkor? Med tanke på parternas tidigare rättsförhållande (partssedvänja) torde han ha 

gjort det, varför hyresvärden näppeligen kan sägas ha varit i god tro. Huruvida misstaget 

förelåg i sista steget i kausalkedjan saknar relevans enligt alternativ 3, varför viljeförklar-

ingen bör förklaras ogiltig alternativt tolkas i enlighet med hyresgästens vilja. Detta är 

förmodligen ett exempel på när villfarelsen bör tillmätas positiv relevans; hyresvärden 

torde ha förstått att hyresgästen avsåg att avge en uppsägning för ändrade villkor. Hyres-

värden har inte bara insett att hyresgästens förklaring var behäftad med ett misstag, han 

torde dessutom, enligt min mening, ha insett exakt vad hyresgästen ville uttrycka. Vilje-

förklaringen skulle således, enligt detta alternativ, omtydas till att nu avse uppsägning för 

ändrade villkor.  

Ergo: skyddas av tillitsprincipen 

 

villfarelsen tillmäts positiv relevans   

5.5.4.3 Fall c: NJA 1949 s. 664 

En bedömning utifrån tillitsprincipen på detta fall gjordes redan i alternativ 1, enär miss-

taget enligt min bedömning omfattas av 32 § även i dess snävare utformning. Ondtroskra-

vet är ej uppfyllt, varför Andersson är bunden av sitt misstag.  

Ergo: skyddas ej av tillitsprincipen  

5.5.5 Sammanfattande diskussion av de olika lösningarna 

För AD 98/1980 har valet av lösning på gränsdragningsproblemet ingen avgörande bety-

delse. Den aktuella motivvillfarelsen kan inte medges skydd oavsett vilket alternativ som 

tillämpas. Inte heller för NJA 1991 s. 509 blir det någon avgörande skillnad. Villfarelsen 

                                                

 

169 Detta har även påpekats av HD i NJA 1991 s.3 I och II. Där fastslås nämligen en huvudregel om att det i 

lokutionen bort inse inte ingår någon särskild undersökningsplikt.  
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skyddas visserligen inte av 32 § enligt alternativ 1, men eftersom alternativ 1 förutsätter 

en fortlevnad av dagens regler om motivvillfarelser skyddas villfarelsen ändock av förut-

sättningsläran i enlighet med bedömningen i alternativ 2. Viss skillnad blir det dock för 

NJA 1991 s. 509 med alternativ 3, såtillvida att misstaget då tillmäts positiv relevans. 

Detta framstår, enligt min mening, såsom en skälig bedömning, varför detta resultat torde 

förstärka argumenten för alternativ 3. Inte heller i NJA 1949 s. 664 avgörs målets utgång 

av valet av lösning på gränsdragningsproblemet. Den aktuella villfarelsen utgör i detta fall 

visserligen ett förklaringsmisstag i misstagslärans mening, men p.g.a. godtrosbedömning-

en får löftesgivaren stå sitt kast oberoende av vilket alternativ som tillämpas.  

Sammantaget kan ingen annan slutsats dras än att det, ur praktisk synvinkel, inte spe-

lar någon större roll vilken metod som används för att lösa gränsdragningsproblemet. En-

ligt min mening är detta ytterligare ett argument för att åtgärda dagens osäkerhet. Efter-

som vad som görs inte har avgörande betydelse för utgången av målet, är det än mer 

önskvärt att något görs för att öka förutsebarheten på området. 
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6 Slutsatser 

Det främsta syftet med denna uppsats är att analysera den rättsliga gränsdragningen mel-

lan förklaringsmisstag och motivvillfarelser. Uppsatsen har åskådliggjort sambandet mel-

lan pandekträttens misstagslära och de svenska misstagsreglerna; det har hävdats att Sa-

vignys indelning i oäkta och äkta villfarelser har överlevt i svensk rätt och att avtalslagen 

bygger på denna distinktion. Jag har även visat att området lider av en brist på klargöran-

de och tydlig praxis, åtminstone vad gäller 32 § 1 st. HD har inte lyckats upprätthålla 

misstagsläran, utan vid ett flertal tillfällen sammanblandat förklaringsmisstag och motiv-

villfarelser.  

Gränsdragningsproblematiken beskrivs ofta som en rättsligt komplicerad fråga, men 

har, trots detta, egentligen endast behandlats ingående av Lehrberg och Vahlén, där den 

förre vill begränsa förklaringsmisstagen i syfte att bereda plats för förutsättningsläran och 

den senare, i sann lagpositivistisk anda, vill göra precis tvärtom för att, genom en vidare 

tillämpning av 32 §, på så vis legitimera fler misstag.170 Med avseende på Savignys indel-

ning, har emellertid både Lehrberg och Vahlén utgått från denna distinktion, varför miss-

tagsläran kan sägas leva kvar relativt oemotsagd i doktrinen. Detta är måhända inte särde-

les förvånande med tanke på att indelningen främst är intressant ur ett teoretiskt perspek-

tiv.171 Det är därför naturligt att det är i rättstillämpningen som problem har uppstått; 

misstagsläran är teoretiskt hållbar, men den praktiska tillämpningen har upplevt stora 

problem med att avgöra om det, i den konkreta situationen, är fråga om förklaringsmiss-

tag eller motivvillfarelse. Misstagsläran fungerar således inte tillfredsställande. På grund 

härav krävs, enligt min mening, att gränsen mellan förklaringsmisstag och motivvillfarel-

ser antingen görs tydligare (mitt alternativ 1 ovan) eller att den avskaffas (alternativ 2 och 

3). Detta är nödvändigt för att tvistefrågor om misstag vid avtalsslutet skall kunna avgöras 

utifrån en praktiskt funktionell och tillämpbar modell. Att, såsom idag, ha en närmast 

flytande gräns, åtminstone i rättstillämpningen, gagnar inte någon, oavsett om man är 

                                                

 

170 Denna beskrivning kanske är något orättvis, både Lehrberg och Vahlén har gjort sakliga och utförliga 

framställningar och deras resonemang är, med något undantag, oklanderligt. Det går emellertid inte att 

komma ifrån att deras avhandlingar har olika syften, vilket, enligt min mening, leder till att argumentatio-

nen ofrånkomligen förs utifrån en förutbestämd agenda. 
171 Ramberg har exempelvis uttryckt att man utan överdrift kan säga att 32 § avtalslagen har mer teore-

tiskt än praktiskt intresse . Ramberg, s. 505 
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inriktad mot teori eller praktik. Att åtgärda problemen kring den aktuella gränsdragningen 

skulle dessutom öka förutsebarheten på området högst väsentligt, något som, i en demo-

kratisk rättsordning, är vitalt för rättssäkerheten i enlighet med det i avsnitt 5.4 förda re-

sonemanget.   

För att misstagslärans gränsdragning skall kunna upprätthållas, krävs att tillämp-

ningsområdet för 32 § begränsas såtillvida att den analoga tillämpningen av lagrummet 

upphör. Dessutom är det viktigt att lagrummet inte kompletteras med vare sig ett väsent-

lighetsrekvisit, som föreslagits av Schmidt och av HD i NJA 1949 s. 664, eller ett skydd 

för okunnighet. Tillämpningsområdet bör, för att komma tillrätta med gränsdragningspro-

blematiken, göras mycket snävt och begränsas till att omfatta endast Vahléns tre misstags-

typer. Ett sådant smalt tillämpningsområde avsågs inte i avtalslagens förarbeten, men 

p.g.a. förutsättningslärans utveckling och ökade acceptans, är det idag den enda möjlighe-

ten att återupprätta en tydlig gräns mellan förklaringsmisstagen och motivvillfarelser. 

HD:s tillämpning av 32 § är kantad med så många oklarheter att den i motiven avsedda 

gränsdragningen idag inte kan sägas vara upprätthållen.  

Det andra alternativet vore att göra precis tvärtom och avskaffa misstagsläran. Min 

analys ovan har visat att en sådan lösning inte torde leda till några avsevärda negativa 

konsekvenser. Det är därför möjligt att hävda att gränsdragningen, i och med förutsätt-

ningslärans framväxt och ökade betydelse, är närmast onödig. Det torde inte medföra nå-

gon större praktisk förändring att istället, i likhet med BGB, dra oäkta och äkta villfarelser 

över en och samma kam. Förmodligen skulle det istället leda till ökad rättssäkerhet, efter-

som samtliga villfarelser då skulle bedömas med samma regler och medföra samma kon-

sekvenser, vilket torde öka förutsebarheten på området.  

Med tanke på tillitsprincipens genomslag i den svenska rätten, synes en analog till-

lämpning av 32 § 1 st vara lämpligare än en ytterligare utvidgning av förutsättningsläran, 

inte minst p.g.a. att en utvidgad tillämpning kan legitimeras av lagtexten ( annat miss-

tag ). Konsekvensen av detta skulle visserligen vara att förutsättningslärans tillämpnings-

område i det närmaste skulle försvinna.172 Detta är måhända en olycklig utgång ur dom-

                                                

 

172 Paradoxalt nog, skulle således min rekommenderade lösning medföra att förutsättningsläran förlorar sin 

starka ställning i den svenska avtalsrätten. Detta trots att jag tidigare påstått att förutsättningslärans fram-

växt är en viktig orsak till att gränsdragningen mellan förklaringsmisstag och motivvillfarelse numera kan 

anses onödig. Förutsättningsläran har således verkat som en förutsättning för sin egen deklination! Möjli- 
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stolens perspektiv, eftersom förutsättningsläran har vunnit så stort genomslag i praxis, 

men enligt min bedömning torde detta vara ett litet pris att betala för den ökade rättssä-

kerheten. Jag hävdar därför att alternativ 3 skulle vara den lämpligaste lösningen på 

gränsdragningsproblematiken. Uppsatsen har visat att rättstillämpningen inte klarat av att 

upprätthålla en strikt indelning i förklaringsmisstag och motivvillfarelser, varför jag inte 

tror att alternativ 1, som visserligen skulle underlätta gränsdragningen väsentligen och 

som dessutom har betydande teoretisk och rättshistorisk dragningskraft, avsevärt skulle 

minska risken för en sammanblandning av förklaringsmisstag och motivvillfarelse. Jag 

påstår således att Savignys misstagslära har spelat ut sin roll i den svenska rätten och bör 

förkastas. En analog tillämpning av tillitsprincipen på motivvillfarelser skulle innebära att 

doktrinen och, i synnerhet, praxis slipper att ta hänsyn till den stundom vanskliga gräns-

dragningen mellan förklaringsmisstag och motivvillfarelser. Eftersom metoden inte heller 

leder till några nämnvärda negativa praktiska konsekvenser, med avseende på det aktuella 

målets utgång, torde en utvidgad tillämpning av tillitsteorin fungera bättre än dagens 

misstagslära. Detta leder mig till att starkt förfäkta en utvidgad och analog tillämpning av 

tillitsprincipen på alla typer av misstag, oavsett det rör sig om förklaringsmisstag eller 

motivvillfarelser. 

                                                

 

gen skulle förutsättningsläran ändock ha en viss roll att spela, exempelvis för de omedvetna förutsättningar-

na. 
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7 Källor 

7.1 Offentligt tryck 
Prop. 1915:83 
Prop. 1975/76:81 
NJA II 1915 (Avtalslagens förarbeten)  
SOU 1974:83 

 

Generalklausul i förmögenhetsrätten 
NT 1867 
NT 1886   

7.2 Rättsfall 

7.2.1 Högsta domstolen 
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NJA 1924 s. 6 
NJA 1937 s. 312 
NJA 1939 s. 384 
NJA 1940 s. 515 
NJA 1941 s. 159 
NJA 1941 s. 563 
NJA 1945 s. 94 
NJA 1949 s. 91 
NJA 1949 s. 664 
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NJA 1957 s. 69 
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NJA 1970 s. 72 
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NJA 1980 s. 145 
NJA 1981 s. 269 
NJA 1985 s. 178 
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NJA 1989 s. 614 
NJA 1991 s. 3 I och II 
NJA 1991 s. 509 
NJA 1993 s. 319 
NJA 1993 s. 64 
NJA 1996 s. 410 
NJA 1999 s. 793  
T-4017-02 (meddelad den 24 februari 2004) 

7.2.2 Arbetsdomstolen 

AD 98/1980 

7.2.3 Hovrätt 

T-4388-02 (meddelad den 18 mars 2002) 
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