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Summary 
The purpose of this essay is to investigate the possibilities of entering into a 
binding agreement despite the passivity of one of the parties. The term pas-
sivity is used to denote the lack of action when a party, during a process 
with the apparent aim of entering into an agreement, typically can be ex-
pected to act through a declaration of intent, a refusal or a clarification.    
 
Before a closer enquiry on the effects of passivity is made, the legal founda-
tion for the following reasoning is presented: the basic model of contract 
formation in the AvtL and the considerations behind this model. A short 
presentation of the most commonly used alternative models of contract for-
mation is also made.   
 
Next the term passivity is introduced – what is its legal-technical meaning? 
Passivity is found to be considered an “objective expression” which gets 
legal effects through purely objective requisites, in contrast with true decla-
rations of intent (which also can be expressed through passivity). A distinc-
tion is also made between material and procedural effects of passivity. Ma-
terial effect means that a binding agreement is considered being in effect 
due to the purely objective action of the passive party, procedural effect 
means that the evidential burden is shifted to the passive part, who has to 
show that no contract has been entered into. The chapter ends with a pres-
entation of the rules on passivity effects that are expressed in different laws.     
 
The main part of the essay is commenced with a presentation of the opinions 
found in legal writing considering a “pure” passivity model. Thereafter the 
account is extended to more limited situations in which “pure” passivity can 
have possible effects, and models were passivity can be given effects in 
combination with other factors such as elicitation of offers, prior actions 
between the parties, customs and concludent action. Ending the chapter is a 
presentation of the most relevant judgements from the higher Swedish 
courts.  In the next chapter a special question is considered: what effect does 
the passivity of a party towards a confirmation of agreement have? First the 
opinions in legal writing prior to the important judgement in NJA 2006 s. 
638, as well as the most relevant prior case law, are examined. Then NJA 
2006 s. 638 and the expressed opinions on this case are presented in detail.      
 
In the final chapter an attempt is made to, as far as possible, draw conclu-
sions about the current legal situation concerning the effects of passivity. 
Most importantly it is concluded that no “pure” passivity rule exists in 
Swedish law, that passivity in combination with the above mentioned addi-
tional factors can lead to a binding agreement if the subjective requisites in 
6 § (2) AvtL are filled, and that passivity towards a confirmation of agree-
ment normally shifts the evidential burden to the passive party. Finally the 
rationality of the legal situation as presented is discussed, as well as possible 
alternative regulations.  
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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att utreda vilka möjligheter det finns att ingå ett avtal 
trots parts passivitet. Begreppet passivitet används i betydelsen underlåten-
het att agera när part, under en process till synes syftande till att avtal ska 
ingås, normalt kan förväntas agera genom en positiv viljeförklaring, ett ne-
kande eller ett förtydligande.  
 
Innan passivitetsfrågan behandlas närmare presenteras den rättsliga grunden 
för de kommande resonemangen: avtalslagens grundmodell för ingående av 
avtal och de rättspolitiska grunder denna bygger på. Dessutom görs en kort 
genomgång av de vanligaste alternativa formerna för ingående av avtal.  
 
Härefter introduceras passivitetsbegreppet – vad är passiviteten i juridisk 
mening? Svaret, som blir utgångspunkt för den fortsatta framställningen, är 
att passiviteten kan ses som ett ”objektivt uttryck” som får rättsverkningar 
på rent objektiva grunder, till skillnad från faktiska viljeförklaringar (vilka 
också kan uttryckas genom passivitet). Dessutom görs en distinktion mellan 
materiella och processuella passivitetsverkningar. Materiell passivitetsver-
kan innebär att avtal anses ingånget p.g.a. parts objektiva agerande (s.k. 
avtalsverkan), processuell verkan innebär istället en bevisbördeförskjutning 
så att den passive måste visa att avtal inte ingåtts (s.k. presumtionsverkan). 
Kapitlet avslutas med en genomgång av lagregler rörande passivitetsverkan.  
 
I uppsatsens huvuddel presenteras först de diskussioner som förts i doktri-
nen om en tänkbar ”ren” passivitetsmodell. Framställningen utvidgas däref-
ter till att omfatta mer begränsade situationer då ren passivitetsverkan kan 
aktualiseras, samt modeller för verkan av passivitet i kombination med 
andra faktorer såsom framkallande av anbud, partsbruk, sedvänja och 
konkludent handlande. Därefter görs en genomgång av de för ämnet mest 
intressanta avgörandena från HD och hovrätterna. En särskild fråga har lyfts 
ut ur detta kapitel och behandlas för sig i det efterföljande: vilken verkan får 
parts passivitet gentemot avtalsbekräftelser? Detta kapitel är upplagt så att 
först presenteras uppfattningar ur doktrinen angående rättsläget innan HD:s 
betydelsefulla avgörande i NJA 2006 s. 638, samt relevant praxis från tiden 
innan denna dom. Därefter görs en ingående genomgång av nämnda avgö-
rande, och de åsikter som uttryckts i doktrinen kring detta presenteras.  
 
I det avslutande kapitlet görs ett försök att, på grundval av det ovan presen-
terade materialet, fastställa rättsläget så långt möjligt. De viktigaste slutsat-
serna som dras är att någon ”ren” passivitetsregel inte existerar inom svensk 
rätt, att passivitet i kombination med de ovannämnda faktorerna kan få av-
talsverkan om de dubbla subjektiva rekvisiten i 6 § 2 st. AvtL är uppfyllda, 
samt att parts passivitet vid mottagande av avtalsbekräftelse i normalfallet 
medför presumtionsverkan. Slutligen diskuteras huruvida det sålunda fast-
ställda rättsläget framstår som rimligt, samt om det finns lämpligare 
alternativ – främst till de dubbla subjektiva rekvisiten i 6 § 2 st. AvtL.   
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 

En av de grundläggande frågorna inom avtalsrätten är på vilka sätt avtal 
ingås och vad som krävs för att de ska anses ingångna. Frågan är av stor 
vikt, som bekant bygger såväl affärslivet som de flesta vardagstransaktioner 
till stora delar på frivilligt ingångna avtal av olika slag. Att ett avtal är 
ingånget om parterna har avgett likalydande anbud respektive accept är en 
huvudregel inom avtalsrätten, vilken kommer till uttryck i 1 § AvtL. En 
annan grundläggande regel är att den som förblir tyst under förhandlingar, 
vid mottagande av anbud och så vidare, inte kan bli bunden genom denna 
tystnad. Utgångspunkten är sålunda att ”den som tiger icke samtycker”.1

  

 
Denna regel är emellertid inte utan undantag. Vilka dessa är och vad som 
krävs för att avtal ska kunna anses ingånget när en part har förhållit sig 
passiv på så vis att denne inte uttryckligen avgett anbud eller accept är 
ämnet för denna uppsats. Det är intressant och samtidigt viktigt att försöka 
slå fast omfattningen av dessa undantag från huvudregeln eftersom de så att 
säga ”utsträcker” området för avtalsingående utanför den traditionella 
anbuds- och accept-modellen. 

1.2 Syfte och frågor 

Uppsatsens syfte är att närmare undersöka vad som krävs för att ett avtal ska 
anses ingånget trots den ena partens passivitet i något avseende (oavsett om 
det är den passive eller den ”aktive” som hävdar att avtal är ingånget). Med 
passivitet avses i uppsatsen endera parts underlåtenhet att agera när denne, 
under en process till synes syftande till att ingå ett avtal, normalt kan 
förväntas agera genom en positiv viljeförklaring, ett nekande eller ett 
förtydligande. För att uppnå detta syfte ska följande frågor tas upp till 
behandling, och förhoppningsvis besvaras: Hur ser lagregleringen ut kring 
verkan av passivitet? Hur ser rättsläget ut utanför det lagreglerade området? 
På vilka olika sätt kan en parts passivitet i avtalsförhandlingar få betydelse 
för dennes bundenhet? Vad har partsförhållandet (kommersiellt eller icke-
kommersiellt) för betydelse för passivitetens inverkan? Framstår rättsläget 
som rimligt? 
 

1.3 Metod 
Syftet med uppsatsen är som nämnts att identifiera gällande rätt då part 
förhåller sig passiv vid avtalsförhandlingar. Den lämpligaste metoden för att 
åstadkomma detta förefaller vara den traditionella rättsvetenskapliga, dvs. 

                                                
1 Karlgren, Passivitet, s. 8 
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att rättsläget identifieras genom analys med utgångspunkt i de accepterade 
rättskällorna och med beaktande av deras inbördes hierarki. Givetvis har 
lagtext använts, främst AvtL samt HagL, men i tämligen begränsad 
omfattning. Huvuddelen av uppsatsen kretsar nämligen, som framgått, kring 
de icke-lagreglerade reglerna angående passivitetsverkan. Rättsfall har 
använts i betydligt större utsträckning, mestadels från HD men även ett antal 
hovrättsavgöranden har beaktats. Förarbeten har också använts, dock i en 
tämligen ringa omfattning eftersom t.ex. AvtL är gammal och förarbetena 
knapphändiga. I likhet med rättsfallen utgör doktrin en viktig rättskälla i 
uppsatsen och tjänar både som kommentar till avgöranden och som ”egen” 
auktoritet. Naturligtvis måste uttalanden i doktrin som inte bekräftas i lag, 
rättsfall eller förarbeten alltid behandlas försiktigt och värderas utefter deras 
underbyggnad samt i vilken grad de omfattas av de främsta rättsveten-
skapsmännen. Då den nordiska avtalsrätten traditionellt bygger på ett nära 
samarbete har i viss mån även norsk och dansk doktrin beaktats.2

 

 Dessutom 
har en kortare internationell utblick gjorts med hjälp av de internationella 
principsamlingarna CISG, UniP och PECL.  

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen behandlar enbart avtal som faller under AvtL:s tillämpningsom-
råde, dvs. avtal på förmögenhetsrättens område. Därmed undantas exempel-
vis avtal på folkrättens område och familjerättsliga avtal.3

 

 Inte heller s.k. 
formalavtal omfattas då av uppsatsen (se 1 § 3 st. AvtL). En ytterligare av-
gränsning är att enbart avtal mellan två parter omfattas och bland dessa 
undantas dessutom s.k. tredjemansavtal där två parters överenskommelse 
grundar någon typ av rättighet eller skyldighet för tredje man.  

I uppsatsen förutsätts genomgående att de båda avtalsparterna är i position 
att ingå avtalet, dvs. de har rättslig handlingsförmåga och tillräcklig besluts-
förmåga.4

   

 Uppsatsens titel talar om ingående av avtal. Ändringar av avtal 
kan ses som ingående av ett nytt avtal, men ett förtydligande är ändå på sin 
plats – även ändringar av avtal omfattas alltså av uppsatsen. Däremot 
kommer resonemang kring avtalets innehåll inte att föras i någon större 
utsträckning, frågan om vilket innehåll som ska anses avtalat kommer alltså 
inte att behandlas med någon fullständighet då parterna är överens om att 
avtal ingåtts. En annan sak är att avtalets innehåll kan avgöras av vid vilken 
tidpunkt avtal ska anses ingånget; denna fråga täcks givetvis av uppsatsen. 

1.5 Disposition 

Uppsatsens andra kapitel utgörs av en genomgång av de grundläggande 
reglerna för avtalsingående inom svensk rätt för att ge en utgångspunkt för 
                                                
2 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 40f 
3 Grönfors, Avtalslagen, s. 21 
4 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 43 
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de senare behandlade undantagen. Ett antal alternativa modeller för ingå-
ende av avtal behandlas också kortfattat. 
  
I det tredje kapitlet introduceras först begreppet passivitet. Därefter ges en 
redogörelse för vilka typer av verkningar man kan tänka sig att en parts 
passivitet kan få. Slutligen följer en genomgång av de viktigaste i lag 
uttryckta reglerna om olika typer av passivitetsverkan vid ingående av avtal. 
 
I det fjärde kapitlet görs en genomgång av de uppfattningar som finns i 
doktrinen kring passivitetsverkan. Här presenteras olika uppfattningar kring 
vilka moment som bör krävas, om några alls, för att passivitet ska få verkan. 
Därefter presenteras och kommenteras ett urval av rättsfall (bland många 
som i någon mån behandlar ämnet) som befunnits mest relevanta och 
intressanta för ämnet. Kapitlet avslutas med en diskussion kring reglernas 
tillämpning vid icke-kommersiella förhållanden samt en internationell 
utblick. En särskild fråga undantas emellertid från kapitlet, nämligen verkan 
av passivitet vid mottagande av avtalsbekräftelser.  
 
Denna fråga behandlas istället för sig i det femte kapitlet, eftersom dessa 
regler bygger på delvis andra grunder. Kapitlet är uppbyggt på ungefär 
samma vis som det förra. Först presenteras uppfattningarna i doktrin, däref-
ter görs en genomgång av de viktigaste avgörandena på området.   
 
Uppsatsen avslutas därefter i det sjätte kapitlet med en analys syftande till 
att fastställa rättsläget baserat på vad som framkommit i föregående kapitel. 
Dessutom diskuteras rimligheten i det sålunda fastställda rättsläget. 
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2 Ingående av avtal 

2.1 Rättspolitiska grunder 

Den svenska avtalsrättens utformning vilar på ett antal principiella grunder. 
Taxell identifierar härvid tre ledande principer som bildat den rättspolitiska 
grunden när de avtalsrättsliga normerna utformats: avtalsfriheten, avtals-
bundenheten samt skyddsprincipen.5

 
  

Principen om avtalsfrihet är tredelad, den innebär att de enskilda individerna 
ska ha frihet att ingå avtal, frihet att avgöra med vem man ska ingå det samt 
frihet att avgöra avtalets innehåll.6 Principen om avtalsbundenhet innebär att 
som grundregel ska avtal hållas – pacta sunt servanda – detta oavsett hur 
avtalet har uppkommit, det avgörande är att ett bindande avtal föreligger. 
Naturligtvis är denna grundläggande egenskap av avgörande betydelse för 
avtalets funktion i samhället – ett marknadsekonomiskt system bygger på att 
parterna kan lita på, och kalkylera med, att avtalsinnehåll uppfylls.7 Skydds-
principen är svårfixerad, men utgår från att parterna i ett avtal bör ges skydd 
när någon av dem har ett faktiskt behov av detta. I många fall står 
avtalsfriheten och avtalsbundenheten inte i motsats till skyddsprincipen, 
tvärtom ger de parterna möjlighet att bevaka sina intressen och skyddar 
deras rättigheter. De undantag som likväl finns från avtalsfriheten och 
avtalsbundenheten bygger emellertid ofta på skyddsprincipen.8 Part, tredje 
man eller samhället har behov av dessa undantag till skydd för sina 
intressen.9 Från principerna om avtalsfrihet och avtalsbundenhet finns som 
nämnts ett antal undantag. Bland dessa kan nämnas s.k. kontraheringsplikt 
(dvs. skyldighet att i vissa fall ingå avtal), kontraheringsförbud (exempelvis 
p.g.a. konkurrensbestämmelser), tvingande regler kring avtalsinnehållet 
samt jämknings- och ogiltighetsregler.10

 
 

För uppsatsens syfte är givetvis principen om avtalsfrihet och skyddsprinci-
pen av störst intresse. Fokus ligger ju på hur avtal kan ingås mellan parterna 
och hur detta påverkas av deras förhållande. Reglernas utformning beror 
naturligtvis på en avvägning mellan parternas behov av att lita på den andres 
uttryckliga eller tysta godtagande av ett avtal och dennes skydd mot att på 
allt för lösa grunder anses ha ingått avtal. Principen om avtalsbundenhet 
aktualiseras först då ett ingånget avtal faktiskt konstaterats.    
   

                                                
5 Taxell, Avtalsrättens normer, s. 30f 
6 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 28 och Taxell, Avtalsrättens normer, s. 32 
7 Taxell, Avtalsrätt, s. 39 
8 36 § AvtL är ett bra exempel, denna regel omfattar samtliga skäl som kan åberopas för att 
jämka eller ogiltigförklara ett avtal – ”innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, 
senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt”.    
9 Taxell, Avtalsrätt, s. 42f 
10 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 31f och Taxell, Avtalsrätt, s. 42f  
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2.2 Den grundläggande modellen 

Första meningen i AvtL:s första paragraf slår fast den grundläggande 
modellen för ingående av avtal inom svensk rätt: ”Anbud om slutande av 
avtal och svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2-9 §§ sägs, 
bindande för den, som avgivit anbudet eller svaret.” Avtal ingås alltså enligt 
huvudregeln genom ett tvåstegsförfarande: ett anbud avges som sedan 
accepteras. Överensstämmer anbud och accept (har ett ”korresponderande 
innehåll” som Adlercreutz uttrycker det) kommer ett avtal till stånd.11 Såväl 
anbud som accept är bindande, vilket är en följd av den s.k. löftesprincipen. 
I t.ex. England gäller istället den s.k. kontraktsprincipen vilket innebär att 
anbud inte är bindande förrän det faktiskt accepterats.12 Även före tillkoms-
ten av AvtL var anbud och accept enligt svensk då gällande rätt bindande.13

 
  

Såväl anbud som accept är viljeförklaringar. Det utmärkande för ett anbud 
är att det är oåterkalleligt (när mottagaren tagit del av det, 7 § AvtL14) och 
att det alltid kan antas med följd att ett avtal är ingånget. Detta skiljer det 
från sådana viljeförklaringar som inte är bindande, vilket i vissa fall kan 
leda till oklarheter – typexemplet torde vara s.k. letters of intent.15 Ett annat 
krav på anbudet är att det är riktat till en eller flera individuella adressater 
samt att dess innehåll är i viss mån konkretiserat, på så vis att det kan ligga 
direkt till grund för ett avtal.16 Uppfylls inte dessa krav anses det enbart vara 
en uppfordran till avgivande av anbud.17

 

 I det följande utgås från att vi har 
att göra med ett bindande anbud om inget annat nämns.  

Ett avgivet anbud är oåterkalleligt, men detta innebär inte att det är bindande 
för all framtid. Anbudet är endast bindande under den s.k. acceptfristen; har 
antagande accept inte inkommit förfaller det härefter.18

 
  

Acceptfristen kan framgå av själva anbudet, anbudsgivaren kan alltså själv 
avgöra hur länge denne ska vara bunden.19

                                                
11 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 47  

 Sägs inte annat ska accepten i så 
fall ha kommit anbudsgivaren till handa inom denna tid (2 § 1 st. AvtL). 
Framgår acceptfristen inte av anbudet gäller att accepten måste komma an-
budsgivaren till handa inom den tid som denne skäligen kunde beräkna vid 
avgivandet av anbudet (3 § 1 st. AvtL). Denna regel gäller uttryckligen en-
dast när anbudet förmedlats via brev eller telegram, men i dag bör man 
kunna utgå från samma princip även när det förmedlats på andra icke-

12 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 51 
13 Förslag till lag om avtal, s. 37 
14 Undantagsvis kan anbudsgivaren med framgång återkalla sitt anbud även efter denna 
tidpunkt, i enlighet med den s.k. re integra-regeln i 39 § AvtL. Se t.ex. Grönfors, 
Avtalslagen, s. 58. Enligt Vahlén har denna bestämmelse emellertid inte ”[n]ågon större 
praktisk betydelse”, Vahlén, Avtal och tolkning, s. 76.   
15 Grönfors, Avtalslagen, s. 24f 
16 Grönfors, Avtalslagen, s. 28f och Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 54f   
17 Grönfors, Avtalslagen, s. 28f  
18 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 55 
19 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 115 
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muntliga vis.20 Har anbudet avgivits muntligen måste det enligt tredje 
paragrafens andra stycke omedelbart antagas, annars förfaller det. Accept-
fristen kan enligt anbudet vara obegränsad, eller så framgår det att något 
uttryckligt svar inte förväntas. Inte heller i dessa fall är emellertid anbudet 
bindande för all framtid: Anbudsgivaren kan nämligen (enligt 8 § 1 st. 
AvtL) genom förfrågan, s.k. interpellation, tvinga mottagaren att avge ett 
svar. Görs inte detta är anbudet att anse som förfallet.21

 

 Även i det fall ett 
anbud avslås förfaller det, trots att acceptfristen inte löpt ut (5 § AvtL).  

Vilken verkan ett ”återkallande” av ett bindande anbud får synes oklart, al-
ternativen är att motparten kan tvinga fram ett avtal (som väl knappast 
kommer att uppfyllas) respektive har rätt till skadestånd motsvarande det 
positiva kontraktsintresset.22

 

 Denna fråga kommer inte att behandlas när-
mare.       

För att en accept enligt huvudregeln ska leda fram till ett bindande avtal ska 
accepten, även om den inte behöver vara exakt likalydande med anbudet, 
som nämnts ovan ha ett mot anbudet ”korresponderande innehåll”.23

 

 Är 
detta fallet kommer en accept av ett bindande anbud, i enlighet med AvtL:s 
första paragraf, att innebära att ett bindande avtal är ingånget. 

Nedan följer en genomgång av alternativa modeller för att ingå bindande 
avtal. I nästa kapitel kommer därefter ett antal lagstadgade undantag från 
den här presenterade grundmodellen, kopplade till passivitetsverkan, att 
presenteras.   
 

2.3 Alternativa modeller 

Förutom grundmodellen för avtals ingående med sina två steg, anbud och 
accept, finns det ett antal alternativa modeller varigenom ett bindande avtal 
kan ingås. Några av dessa kommer att kort redogöras för nedan. Mest fokus 
läggs härvid på den s.k. trestegsmodellen, då denna är av särskilt intresse 
när fokus senare ska läggas på verkan av passivitet vid avtals ingående. När 
två av de tre stegen är genomgångna har ju båda parter åtminstone på något 
vis agerat och alltså inte förhållit sig helt passiva; något som vi i kommande 
kapitel ska se kan inverka när verkan av efterföljande passivitet ska prövas.  
 
AvtL öppnar för dessa alternativa modeller genom stadgandet i första para-
grafens andra stycke: ”Vad i nämnda paragrafer (dvs. 2-9 §§, min 
anmärkning) stadgas skall lända till efterrättelse, så vitt ej annat följer av 
anbudet eller svaret eller av handelsbruk eller annan sedvänja”. Avvikelse 
från grundmodellen kan alltså ske efter överenskommelse mellan parterna, 
efter en parts vilja (accepterar den andre inte detta kommer avtal inte att 

                                                
20 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 116 
21 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 57f och Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 117 
22 Se härom t.ex. Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 73f   
23 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 47 
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komma till stånd), eller genom handelsbruk och liknande. Paragrafens tredje 
stycke undantar från tillämpningen även de s.k. formalavtalen, dvs. avtal 
som kräver någon särskilt i lag reglerad form. Dessa kommer inte att vidare 
behandlas.  
 

2.3.1 Trestegsmodellen 
Att en avtalsbekräftelse skickas efter att anbud och accept utväxlats är inte 
ovanligt. Denna bekräftelse är emellertid inte att anse som någon avtals-
handling och redan innan den skickats förelåg i normalfallet ett bindande 
avtal.24 Det är emellertid även möjligt, och i praktiken vanligt förekom-
mande, att parterna enas om att använda ett förfarande i tre steg.25 Istället 
för anbud – accept kommer parterna då att utväxla offert – order – 
orderbekräftelse.26 Säljarens offert är, då denna modell används, inte ett 
anbud i AvtL:s mening och är inte heller bindande eller oåterkallelig. Istället 
krävs det för att avtal ska anses slutet att köparens, på offerten grundade, 
order bekräftas (normalt skriftligen) av säljaren.27 Orderbekräftelsen är 
alltså ”det sista ledet i avtalsslutet”.28

 

 Vad som gäller för det fall att säljaren 
utan att avslå ordern avstår från att bekräfta den, dvs. förhåller sig passiv, 
kommer att behandlas i kommande kapitel. En näraliggande situation som 
inte bör förväxlas med trestegsmodellen är den att part översänder vad 
denne hävdar är en ”avtalsbekräftelse”, dvs. en bekräftelse på ett redan 
ingånget avtal, vilken möts av passivitet av motparten som inte anser att 
avtal (genom grundmodellen) ingåtts. Denna situation behandlas ingående i 
det femte kapitlet.  

2.3.2 Avtalad skriftform 
Det står parterna fritt att överenskomma om att ett bindande avtal ska upp-
rättas skriftligen, eventuella muntliga överenskommelser är då alltså inte 
bindande.29 Att sådana överenskommelser i princip är godtagbara har 
bekräftats i rättspraxis.30 Är överenskommelsen inte väldigt tydlig gällande 
detta krav kan emellertid fråga uppkomma om vad det skriftliga kontraktet 
egentligen innebär, kanske är det bara en bevissäkring och alltså inte ett 
krav för bindande avtal. Fråga kan också uppkomma om vad som gäller när 
parterna till synes är överens, men försummar att upprätta ett skriftligt av-
tal.31

 
  

                                                
24 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 123 
25 Vahlén, Om slutande av avtal, s. 384f 
26 Grönfors, Avtalslagen, s. 36  
27 Vahlén, Om slutande av avtal, s. 385 
28 Vahlén, Anmälan av Karlgren: Passivitet, s. 361 
29 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 92 
30 Se t.ex. NJA 1962 s. 276, där skriftlig form ansågs vara överenskommet som en förutsätt-
ning för bindande avtal. Avtal befanns dock föreligga på andra grunder, vilka kommer att 
behandlas nedan.  
31 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 93 
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2.3.3 Förhandlingsavtal 
En vanlig situation är att parterna gemensamt förhandlar om ett avtal. Under 
detta förfarande utbyts förhandlingsbud, men dessa är som regel inte att anse 
som bindande.32 Vid ingående av sådana avtal bör man enligt Adlercreutz 
skilja på ”förhandlingsstadiet” och ”det stadium då bindande viljeförklar-
ingar kommer till stånd”.33 Ofta har parterna vid förhandlingens inledning 
kommit överens om en förhandlingsordning där det som regel stadgas att 
endast ett skriftligt avtal är bindande.34 I annat fall kan det vara svårt att 
avgöra vad som är bindande viljeförklaringar och vad som inte är det, ytterst 
blir det då en tolkningsfråga baserat på hur parterna uttryckt sig, handels-
bruk, m.m.35

 

 Denna svårighet att vid åtminstone muntliga förhandlingar 
avgöra vem som egentligen avger anbud och accept har haft viss betydelse 
för argumentationen angående passivitetsverkningar och är därför av in-
tresse.  

                                                
32 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 68 
33 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 68 
34 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 93 
35 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 68 
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3 Passivitet 
I detta kapitel diskuteras först själva begreppet passivitet: vad är i juridisk-
teknisk mening passiviteten? Därefter redogörs för de tänkbara rättsverk-
ningarna av parts passivitet vid ingående av avtal. Slutligen sker en genom-
gång av de för uppsatsen mest relevanta, lagreglerade passivitetsreglerna, 
vilka återfinns i AvtL samt HagL. 
 

3.1 Passivitetsbegreppet 

Vad är parts passivitet i juridisk mening? Vilken etikett kan så att säga sättas 
på parts underlåtenhet att agera? Stang och Arnholm menar att en parts pas-
sivitet i vissa fall kan vara att se som en viljeförklaring. Arnholm kommen-
terar sålunda en vid förhandling närvarande parts passivitet då anbud avgi-
vits av motparten: ”Som saken ligger an, har man regelmessig rett til å se en 
virkelig viljeserklaering i mottagarens taushet”36 – ”man sier ikke for 
ingenting at taushet kan vaere talende.”37 Typexemplet på när en parts passi-
vitet utgör en viljeförklaring anses vara när parterna på förhand kommit 
överens om att underlåtenheten ska tolkas på detta vis.38 Stang framhåller 
emellertid att i regel är passivitet inte att se som någon viljeförklaring. Att 
göra detta skulle i många fall enligt dennes mening vara en uppenbar fik-
tion; att passiviteten ändå kan medföra rättsverkningar är en annan sak.39

 
    

Karlgren och Cervin är också av (den okontroversiella) åsikten att passivitet 
i vissa fall kan vara en verklig viljeförklaring.40 Karlgren konstaterar att 
passivitet även i andra fall kan få avtalsverkan – vilket denne benämner 
”objektiv” eller ”legal” rättsverkan. Det rör sig då om situationer där rätts-
ordningen tillskriver passiviteten samma effekt som om den varit en faktisk 
viljeförklaring.41 Cervin synes vara av samma uppfattning när han talar om 
passivitet som ”objektiva uttryck” som kan få rättsverkningar av ”rent 
objektiva hänsyn” till skillnad från faktiska viljeförklaringar vars verkningar 
vilar på subjektiv grund.42

 
 

Lehrberg resonerar kring passivitet och viljeförklaring utifrån reglerna i 
AvtL om anbud och accept och de explicita undantag som återfinns i samma 
lag (vilka kommer att presenteras nedan). Med dessa regler som grund fin-
ner Lehrberg, till skillnad från ovanstående författare, att samtliga fall av 
passivitet vid avtals ingående som kan få avtalsverkan bör ses som 

                                                
36 Arnholm, Passivitetsvirkninger, s. 11 
37 Arnholm, Privatrett II – Avtaler, s. 80 
38 Arnholm, Passivitetsvirkninger, s. 11 och Stang, Innledning til formueretten, s. 210 
39 Stang, Innledning til formueretten, s. 310f 
40 Cervin, Om passivitet inom civilrätten, s. 173 och Karlgren, Passivitet, s. 7 
41 Karlgren, Passivitet, s. 7f 
42 Cervin, Om passivitet inom civilrätten, s. 176 
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viljeförklaringar.43 Enligt detta synsätt finns det passiva viljeförklaringar 
som följer huvudmodellen i AvtL (dvs. underlåtenheten är av det slag som 
Cervin och Karlgren skulle acceptera som viljeförklaringar) och passiva 
viljeförklaringar som genom undantagsreglernas utformning kan ses som 
viljeförklaringar (dvs. underlåtenheten är av det slag som Cervin skulle kalla 
”objektiva uttryck”).44

 

 Där Stang ser en uppenbar fiktion ser alltså Lehrberg 
en uttryckt vilja.  

Frågan är huruvida det har annat än teoretisk inverkan om man anser att 
passivitet endast kan få verkan såsom viljeförklaring (enligt Lehrberg) eller 
även genom ”objektiv rättsverkan”. Det verkar rimligt att den senare ut-
gångspunkten öppnar för vidare möjligheter att finna sådana rättsverkningar 
även utanför i lag uttryckta regler (även om försiktigheten med sådana slut-
satser naturligtvis bör vara stor). Grunden för Lehrbergs resonemang är 
nämligen att lagreglernas uppbyggnad gör det möjligt att se passiviteten 
som viljeförklaringar. Saknas lagregler synes det därför svårt att se några 
möjligheter att utvidga passivitetens verkan utanför det lagreglerade 
området.45

 

 Möjligheten att passiviteten kan få andra rättsverkningar än 
avtalsverkan, t.ex. presumtionsverkan, utan uttryckligt lagstöd bör däremot 
inte påverkas av Lehrbergs resonemang. Presumtionsverkan förutsätter ju att 
det inte rör sig om någon viljeförklaring – då har vi istället ett bindande 
avtal. 

3.2 Tänkbara verkningar av passivitet 

En parts passivitet vid ingående av avtal kan få flera tänkbara verkningar, 
vilka kort ska presenteras. En indelning kan här göras mellan materiella 
regler om avtalsverkan och processuella bevisbörderegler.46 Innan vi tittar 
närmare på dessa kan påpekas att de materiella reglerna vid en tvist måste 
åberopas, medan de processuella tas upp av domstolen ex officio.47

 
  

3.2.1 Avtalsverkan 
De materiella reglerna om avtalsverkan ger passiviteten mest långtgående 
följder. Dessa regler innebär nämligen att passiviteten i sig blir ett rättsfak-
tum vilket medför att ett bindande avtal föreligger.48

                                                
43 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 90ff och 127f 

 Är detta fallet kan 

44 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 90ff och 127f 
45 Lehrberg tycks också anse att möjligheterna till utvidgningar är begränsade, se Lehrberg, 
Avtalsrättens grundelement, s. 90 
46 Härvid bortses från den skadeståndsverkan som Cervin nämner. Cervin, Om passivitet 
inom civilrätten, s. 170 
47 NJA 2006, s. 638, JustR Håstads tillägg 
48 Cervin, Om passivitet inom civilrätten, s. 170 och NJA 2006, s. 638, JustR Håstads 
tillägg 
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någon motbevisning inte med framgång framföras av den passive, det mate-
riella rättsläget är sådant att avtal ska anses ingånget.49

3.2.2 Processrättslig verkan 

  

Den mindre långtgående typen av rättslig verkan som parts passivitet kan 
tänkas få är processrättslig verkan. I sådana fall påverkas inte den materiella 
situationen – part kan t.ex. inte anses ha avgett en viljeförklaring eller sådant 
”objektivt uttryck” som leder till avtalsbundenhet genom sin passivitet. Där-
emot kan passiviteten få verkan på det processuella planet. Här finns två 
alternativ: I det minst långtgående får passiviteten endast verkan såsom ett 
bevis i processen på att avtal ingåtts då parten tydligen inte reagerat.50 Mer 
långtgående är verkan om passiviteten istället leder till en faktisk förskjut-
ning av bevisbördan mellan parterna, s.k. presumtionsverkan, vilket kan ske 
genom processuella regler av denna innebörd.51

 

 Den enda processrättsliga 
verkan av passivitet som uppsatsen fortsättningsvis kommer att behandla 
ingående är presumtionsverkan.  

För att undvika begreppsförvirring är det på sin plats att här klargöra att 
fortsättningsvis används termen ”bevisverkan” då enbart den mindre långt-
gående processuella verkan av passivitet åsyftas. Sker en förskjutning av 
bevisbördan används istället ”presumtionsverkan”.52

 
  

3.3 Lagstadgad verkan av passivitet 

Det finns ett antal i lag uttryckta bestämmelser om passivitetsverkan vid 
avtals ingående. Några av dessa kommer här att presenteras, då de dels är 
intressanta genom sin uttryckliga verkan, dels då de i hög utsträckning 
ligger till grund för de modeller och analogier gällande passivitetsverkan 
utanför det lagreglerade området som kommer att behandlas i senare kapitel. 
Främst återfinns dessa bestämmelser i AvtL och har då en generell utform-
ning, dvs. de gäller avtal av alla typer (som omfattas av AvtL). Regler finns 
emellertid även i andra lagar, av intresse för uppsatsen är främst 19 och 21 
§§ HagL.53

 

 Här följer därför en genomgång av bestämmelserna i AvtL samt 
19 och 21 §§ HagL. 

                                                
49 Naturligtvis kan motbevisning visande att påståendet om passivitet är felaktigt framföras 
med framgång, men här utgås av naturliga skäl från att passivitet föreligger.  
50 Den fria bevisprövningen medför att passiviteten kan vägas in vid prövningen, se RB 
35:1  
51 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 114 och NJA 2006 s. 638, JustR Håstads 
tillägg. Se för exempel på sådana regler t.ex. 21 § HagL varom mer nedan.  
52 Det är annars inte ovanligt (och knappast fel) att se presumtionsverkan som en typ av 
bevisverkan, innebörden av begreppet bevisverkan blir då otydligt om precisering inte sker. 
Se exempelvis Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 80f  
53 Övriga bestämmelser om passivitetsverkan är alltför inriktade på särskilda avtalstyper 
och situationer för att vara av intresse för uppsatsen, t.ex. 47 § KöpL. Se exempelvis 
Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 114   
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3.3.1 Försenad accept 
Enligt 4 § 1 st. AvtL är en accept som kommer anbudsgivaren till handa 
efter utgången av acceptfristen att se som ett nytt anbud.54

 

 I andra stycket 
görs dock ett undantag från denna regel. Utgår avsändaren från att dennes 
accept kommit fram i rätt tid och mottagaren ”måste inse” detta, är mottaga-
ren skyldig att utan oskäligt uppehåll meddela avsändaren att accepten inte 
godtas. Görs inte detta anses avtal ingånget, dvs. anbudsgivaren är bunden 
av den ogiltiga accepten på grund av sin passivitet. 

Bestämmelsen kräver alltså att två subjektiva rekvisit ska uppfyllas: avsän-
daren måste utgå ifrån att accepten inkommit i tid och mottagaren måste 
inse att avsändaren utgår från detta. Avsändaren behöver inte ha något som 
helst fog för sin uppfattning, det räcker att denne faktiskt utgår från att 
accepten kommit fram i tid. Som en följd av det rent subjektiva kravet följer 
även att det inte heller räcker med att avsändaren haft fog att utgå från att 
accepten framkommit i tid, denne måste faktiskt utgå ifrån det.55 I många 
fall då avsändaren saknar fog för sin uppfattning torde emellertid det andra 
subjektiva kravet hindra avtalets uppkomst. Mottagaren måste ju sällan inse 
avsändarens utgångspunkt då denna helt saknar fog. Ifall de särskilda om-
ständigheterna gör att mottagaren faktiskt har insett avsändarens (fullstän-
digt orimliga) utgångspunkt finns emellertid inget som hindrar att avtal an-
ses ingånget om reklamation inte sker.56

  

 För en mer ingående kritik av 
undantagsregelns konstruktion, se nästa stycke om 6 § AvtL.      

3.3.2 Oren accept 
AvtL:s sjätte paragraf stadgar att som huvudregel ska en accept som inte 
överensstämmer med anbudet anses vara ett nytt anbud. Precis på samma 
vis som gällande försenade accepter görs emellertid undantag i andra 
stycket. Även här gäller att det krävs av mottagaren, i fall då avsändaren av 
accepten anser att den överensstämmer med anbudet och mottagaren ”måste 
inse” denna uppfattning, att denne utan oskäligt uppehåll meddelar avsända-
ren att accepten inte godtas. I annat fall anses bindande avtal vara ingånget i 
enlighet med den orena accepten. 
 
Det bör uppmärksammas att inte alla avvikelser mellan anbud och accept 
leder till att accepten ska ses som ett nytt anbud.57 Enligt förarbetena krävs 
nämligen för att bristande överensstämmelse ska anses vara för handen att 
”tillägget, inskränkningen eller förbehållet måste vara av materiell bety-
delse, så att därigenom det ifrågasatta avtalet till sitt innehåll förändras.”58

                                                
54 Grönfors anser emellertid att viss försiktighet är påkallad vid t.ex. kraftiga prisföränd-
ringar eller säsongsbundna varor, då regeln utgår från stabila förhållanden. Grönfors, 
Avtalslagen, s. 50 

 

55 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 60 
56 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 60 
57 Grönfors, Avtalslagen, s. 54 
58 Förslag till lag om avtal, s. 49 
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Denna fråga ska inte vidare kommenteras, men det bör noteras att det inte 
finns någon självklar utgång av en sådan prövning.59

 
 

Liksom undantagsregeln i fjärde paragrafen bygger regeln om oren accept 
på två subjektiva rekvisit: avsändaren måste faktiskt anse att accepten 
överensstämmer med anbudet och mottagaren måste inse denna uppfattning. 
Denna konstruktion har kritiserats hårt inom doktrinen; kritik som i viss 
grad även riktas mot 4 §.60 Hellner exemplifierar de svårigheter som kan 
uppkomma med ett fall då acceptgivaren till accepten fogar sina allmänna 
avtalsvillkor, innehållande en skiljeklausul. Någon reklamation från an-
budstagaren sker inte, men denne anser sig sedermera inte bunden av något 
avtal. Först ska då avgöras huruvida accepten är oren; redan det är en 
orealistisk prövning där dispositiva regler måste antas ingå i anbudet för att 
jämförelse ska kunna ske.61 Därefter måste man pröva om acceptgivaren 
ansett den vara oren. Acceptgivaren ”antas alltså ha ansett något om 
resultatet av den jämförelse som enligt vad som nyss sades ofta är 
orealistisk eller fiktiv”. Därefter ska ställning tas till om anbudsgivaren 
måste ha insett denna uppfattning - ett moment som enligt Hellner blir att 
foga ”ytterligare en psykologisk orimlighet till de tidigare”.62 På liknande 
grunder kritiseras konstruktionen i större eller mindre utsträckning av ett 
flertal författare.63

 
     

3.3.3 Framkallat anbud 
Enligt 9 § AvtL är meddelanden som uppfyller kraven på anbud, men som 
innehåller orden ”utan förbindelse”, ”utan obligo” eller liknande, inte att se 
som anbud utan som en uppfordran till mottagaren att avge ett med inne-
hållet överensstämmande anbud. Avsändaren av ett sådant meddelande är 
inte bunden av sin uppfordran, men ifall mottagaren av uppfordran ”inom 
rimlig tid” inkommer med ett överensstämmande anbud och anbudstagaren 
”måste inse” att det framkallats av hans uppfordran, måste denne ”utan 
oskäligt uppehåll” meddela att anbudet inte godtas. I annat fall medför pas-
siviteten att ett bindande avtal anses föreligga. 
 
För att 9 § AvtL ska aktualiseras måste det ursprungliga meddelandet, ter-
men ”utbud” används av Adlercreutz, vara tillräckligt preciserat för att upp-
fylla de krav som ställs på ett anbud.64 Alla uppmaningar att inkomma med 
anbud, såsom reklam riktad till en opreciserad allmänhet, faller alltså inte 
under bestämmelsen.65

                                                
59 Se vidare t.ex. Vahlén, Avtal och tolkning, s. 134ff 

 Avsikten med bestämmelsen tycks närmast ha varit 

60 Då det i regel torde vara enklare att avgöra huruvida en accept är försenad (samt om 
avsändaren bör ha förstått detta) än huruvida den är oren bör de problem som de subjektiva 
rekvisiten vållar mera sällan ställas på sin spets då 4 § aktualiseras. 
61 Hellner, Standardavtal vid avtalsslutande, s. 294f 
62 Hellner, Standardavtal vid avtalsslutande, s. 295 
63 Se exempelvis Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 62ff, Grönfors, Avtalslagen, s. 54ff och 
Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 112 
64 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 55 
65 Grönfors, Avtalslagen, s. 63 
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att kodifiera en ”merkantil uppfattning” om att det kan fordras av den som 
på ett sådant vis framkallat ett anbud av visst innehåll att utan oskäligt up-
pehåll ge besked om att han inte vill anta anbudet.66

 

 Regeln kommer inte att 
kommenteras närmare här, men den nämnda principen bakom har betydelse 
i kommande kapitel om passivitetsregler utanför det lagreglerade området. 

3.3.4 19 § HagL 
Enligt 19 § HagL måste huvudman, vars agent mottagit anbud från tredje 
man, utan oskäligt uppehåll från det att han fick kännedom om anbudet 
meddela tredje man att anbudet inte accepteras. I annat fall är anbudet 
antaget. Huvudmannen som anbudstagare blir alltså bunden genom sin 
passivitet gentemot ett emottaget anbud. Enligt 2 st. kan dock undantag 
göras från denna huvudregel, agenten och tredje man kan nämligen avtala 
om att anbudet förfaller om det inte uttryckligen antas av huvudmannen. 
 

3.3.5 21 § HagL 
En tredje man som är näringsidkare, vilken efter förhandling med en han-
delsagent får ett meddelande från dennes huvudman med innebörden att 
huvudmannen bekräftar ett avtal eller antar ett anbud som sänts in av agen-
ten, är skyldig att utan oskäligt uppehåll meddela huvudmannen att avtal 
inte ingåtts, anbudet inte avgetts eller att innehållet i någotdera är felaktigt 
om tredje man anser så vara fallet. Görs inte detta presumeras att meddelan-
det från huvudmannen är korrekt. 
  
Här är alltså fråga om presumtionsverkan av passivitet, inte avtalsverkan. 
Kan tredje man bevisa att meddelandet på något vis är felaktigt anses inte 
avtal vara ingånget, i varje fall inte på de i meddelandet uppgivna 
villkoren.67 Regeln är i redigerad form överflyttad från 82 § GKomL och 
har alltså varit i kraft sedan 1915.68 Bestämmelsen gäller enbart då tredje 
man är näringsidkare, men denna definition är liksom i befintlig närings- 
och konsumentlagstiftning vidsträckt.69 För att bestämmelsen ska 
aktualiseras krävs det att någon form av verkliga förhandlingar har ägt rum, 
avvisas handelsagenten omgående anses detta krav inte vara uppfyllt.70

 
  

Presumtionsregeln i 21 § HagL har här presenterats inte främst på grund av 
dess lagstadgade tillämpningsområde, utan då det under en lång tid diskute-
rats huruvida den uttrycker en allmän rättsprincip tillämplig även då han-
delsagenter inte medverkat vid förhandlingen. Denna högst intressanta fråga 
kommer att diskuteras ingående i kapitel fem.         
     
                                                
66 Förslag till lag om avtal, s. 60 
67 Adlercreutz, Allmän avtalsrätt I, s. 80f 
68 Prop. 1990/91:63, s. 91 
69 Prop. 1990/91:63, s. 91 
70 Prop. 1990/91:63, s. 91f 
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4 Icke-lagreglerad 
passivitetsverkan 

I detta kapitel presenteras de tänkbara modeller för icke lagreglerad passi-
vitetsverkan som finns. Kapitlet är upplagt så att först sker en genomgång av 
de uppfattningar som presenterats i doktrinen, därefter presenteras de intres-
santaste rättsfallen på området tämligen ingående. Efter att reglernas möjliga 
tillämpning vid icke-kommersiella förhållanden kommenterats avslutas se-
dan kapitlet med en kortare internationell utblick baserad på ett antal inter-
nationella principsamlingar. När doktrinen gås igenom sker detta med ut-
gångspunkt i en tänkbar ”ren” passivitetsmodell, dvs. en generell princip för 
passivitetsverkan som enbart bygger på parternas respektive insikter kring 
den andres uppfattning om avtalet. Därefter diskuteras analogimöjligheter 
utifrån grunderna för de bestämmelser som ovan redogjorts för, utgångs-
punkten är då att situationer när en parts ”rena” passivitet kan medföra av-
talsverkan presenteras först. Sedan utvidgas respektive modell med tänkbara 
ytterligare moment som kan krävas för att i kombination med passiviteten 
leda till avtal. Den särskilda frågan om betydelsen av avtalsbekräftelser 
undantas härvid och behandlas istället i nästa kapitel.  
 

4.1 ”Ren” passivitetsverkan 

4.1.1 En generell passivitetsregel? 
Karlgren ställer frågan om det verkligen är för mycket begärt att kräva av en 
passiv part, som inser att motparten uppfattar denna passivitet som ett 
godkännande, att denne ska agera för att upplysa kontrahenten om dennes 
missuppfattning för att undgå att bli bunden av avtalet.71 Utgångspunkten 
här är alltså att andra faktorer, såsom parternas tidigare förhållande, den 
tysta partens faktiska agerande och dylikt, inte är av betydelse. Samme 
författare konstaterar dock att även om det förvisso låter tilltalande så skulle 
en sådan regel gå för långt. Det kan inte begäras att en anbudstagare ska 
behöva svara på alla, till synes, goda anbud där anbudsgivaren räknar med 
att godkännande kommer att ske. Ett sådant antagande bör istället, då det 
inte bygger på särskilda grunder, ske på egen risk.72 Inte heller Ramberg & 
Ramberg anser att det är möjligt att finna någon allmän regel om avtalsbun-
denhet genom parts passivitet. Däremot kan, som vi ska se nedan, passivitet 
i kombination med andra faktorer leda till bundenhet.73 Håstad är också av 
uppfattningen att någon generell regel kring bundenhet genom ”ren” passi-
vitet inte går att ställa upp.74

                                                
71 Karlgren, Passivitetsverkan vid avtals slutande, s. 372 

 

72 Karlgren, Passivitetsverkan vid avtals slutande, s. 372 
73 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 114 
74 Håstad, Om underlåtenhet av Yngve Skarin och Bertil Bengtsson att ta ställning till 
översänt kontrakt respektive inlämnad seminarieuppsats. s. 243  



 19 

 
Lehrberg presenterar emellertid vad som kallas dolusregeln. Enligt dennes 
mening kan passivitet enbart p.g.a. parternas insikter om varandras uppfatt-
ning vara att se som en faktisk viljeförklaring: ”[E]n viljeförklaring 
föreligger […] även när den ena parten utan fog men i subjektiv god tro 
uppfattat den andra partens handlande (eller underlåtenhet) som uttryck för 
en rättshandlingsvilja och den andre varit dolös.”75 Som grund för denna 
regel åberopas 6 § 2 st. och 9 § AvtL.76 Såvitt jag kan förstå är Lehrberg 
alltså av åsikten att en generell princip kan anses existera med innebörden 
att svaret på den ovan ställda frågan är nej, det är inte för mycket begärt att 
kräva reklamation från passiv part då denne inser att motparten uppfattar 
passiviteten som ett godkännande. Låt vara att Lehrberg stödjer sig på pas-
siviteten som viljeförklaring, inte som något ”objektivt uttryck”.77

 
   

Stöd för den av majoriteten förfäktade uppfattningen att någon sådan gene-
rell princip inte kan anses existera inom svensk rätt hittas i NJA 1977 s. 25, 
som kommer att redogöras för nedan.78

 

 Av intresse är dock att hovrättens 
avgörande i samma mål närmast tycks bygga på existensen av en sådan 
princip: Anbudsgivaren har utan föregående förhandlingar till anbudstaga-
ren översänt orderbekräftelser av sådan utformning att anbudstagaren ”bort 
förstå att (anbudsgivaren) utgått från att bindande avtal kommit till stånd för 
den händelse (anbudstagaren) icke lät sig avhöra. På grund av det anförda 
får (anbudstagaren) genom sin underlåtenhet att reagera mot orderbekräftel-
serna anses ha ådragit sig betalningsskyldighet för arbetena.”  

4.1.2 Analogier från 19 § HagL 
Även den ovan presenterade regeln 19 § 1 st. HagL, där ju huvudmannen 
aktivt måste tacka nej till anbud mottagna genom handelsagent, öppnar en 
möjlighet för passivitetsverkan då part förhållit sig totalt overksam. 
Karlgren avfärdar emellertid möjligheten till analogier baserade på denna 
bestämmelse. Regeln bygger på den speciella organisationen vid använ-
dande av handelsagent (dvs. det förhållandet att agenten principiellt inte 
agerar för huvudmannens räkning trots att så kan sägas vara fallet i 
praktiken) och bör därför knappast kunna bli föremål för analogier.79

 

 Något 
rättsfall som skulle stödja en sådan analogi tycks inte heller existera.   

                                                
75 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 91 
76 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 90 
77 Se även Heidbrink, Avtals uppkomst – dags att se bortom avtalslagen, s. 687ff, som tycks 
uppfatta Lehrbergs dolusmodell på ett liknande vis. Som påpekas i nämnda artikel är det 
stundtals svårt att utläsa om Lehrberg uttalar sig de lege lata eller de lege ferenda då stöd i 
praxis sällan redovisas, se s. 683, not 49.  
78 Se avsnitt 4.3.1 
79 Karlgren, Passivitetsverkan vid avtals slutande, s. 374f 
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4.1.3 Analogier grundade på 6 § 2 st. som 
medför ”ren” passivitetsverkan 

När det gäller 6 § 2 st. AvtL ser Karlgren möjligheter till analog använd-
ning. Först anförs, som den minst långtgående analogin, fallet då situationen 
är den omvända gentemot den i paragrafen antagna, dvs. anbudsgivaren an-
ser en oren accept vara ren och anbudstagaren måste inse detta (naturligtvis 
inser denne då själv att accepten är oren).80 Något avtal har i detta fall alltså 
inte ingåtts enligt AvtL:s modell, men anbudsgivaren tror att så är fallet. Till 
skillnad från i grundfallet skickas dock mera sällan meddelanden från den 
missuppfattande parten vari missuppfattningen framgår, då ju den missupp-
fattande anbudsgivaren tror att avtal redan är ingånget (i grundfallet skickas 
ju däremot den orena accepten). Karlgren anser att skulle så ändå ske, dvs. 
om anbudsgivaren skickar bekräftelse eller liknande ur vilken anbudstagaren 
kan utläsa dennes misstag, är en analog tillämpning av grundregeln fullt 
motiverad. Anbudstagaren bör då vara skyldig att uppmärksamma anbuds-
givaren på dennes misstag för att undgå att bli bunden av ett avtal i enlighet 
med det ursprungliga anbudet. Skulle emellertid någon ytterligare utväxling 
av meddelanden inte ske är skälen för ett analogt användande av regeln en-
ligt Karlgren mer tveksamma, dock utesluts inte möjligheten.81

 

 Görs en ana-
logi enligt den här presenterade principen kommer alltså den ursprunglige 
anbudstagaren att bindas enbart genom sin passivitet – han har lämnat ett 
anbud (oren accept) och genom att inte upplysa motparten om dess 
”orenhet” anses han ha avgett en bindande accept.  

Vahlén synes acceptera denna princip åtminstone när det är fråga om parter 
som ”stått i omedelbar förbindelse med varandra”.82 I sådana fall har båda 
parterna som regel lika goda möjligheter att jämföra den andres uppfattning 
om de avgivna förklaringarna med sin egen. Det är då svårt att motivera en 
regel som innebär att bara den som är att anse som anbudsgivare i 
avtalslagens mening har en skyldighet att upplysa motparten om dennes 
misstag angående innebörden av parternas viljeförklaringar. Istället bör 
alltså även anbudstagaren i sådana fall vara skyldig att agera då han inser att 
anbudsgivaren misstar sig angående acceptens innehåll.83

 
    

                                                
80 Karlgren, Passivitet, s. 188f 
81 Karlgren, Passivitet, s. 188ff 
82 Vahlén, Avtal och tolkning, s. 157f 
83 Vahlén, Avtal och tolkning, s. 158f 
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4.2 Verkan av passivitet i kombination 
med andra faktorer 

4.2.1 Principer baserade på grunderna för 
avtalslagen, främst 6 § 2 st. och 9 § 

I detta avsnitt kommer ett antal författares åsikter om analogimöjligheterna 
grundade på främst 6 § 2 st. och 9 § AvtL att presenteras. Möjligen är 
rubriken något missvisande då inte samtliga av de presenterade principerna 
uttryckligen grundar sig på båda paragraferna, men detta får utvisas i anslut-
ning till de enskilda åsikterna. I själva verket är det nämligen inte sällan 
svårt att tydligt utläsa vilka grunder som egentligen åberopas – i dessa fall 
rör det sig snarare om vad som kan kallas en ”allmän princip” grundad på 
avtalslagens modell. Innan vi tittar närmare på de olika teorierna kan det 
inledningsvis konstateras att det redan vid avtalslagens tillkomst tycks ha 
ansetts att passivitetsregeln i 6 § 2 st. inte ska tolkas motsatsvis, utan det 
lämnades öppet huruvida andra fall än det i stycket uttryckta kunde medföra 
avtalsverkan.84

 

 De här presenterade åsikterna bygger alltså inte på vad jag 
kallat ”ren” passivitet, utan här rör det sig om fall då parts passivitet i kom-
bination med någon eller några andra omständigheter anses leda till bunden-
het.     

4.2.1.1 Framkallande av anbud 
Karlgren är tydlig med grunden för sina åsikter angående passivitetsverkan 
– det är 6 § 2 st. som är analogikällan.85 Karlgren anser att möjligheter till 
analogier utifrån denna bestämmelse finns i fler former än det som ovan 
kallats ”ren” passivitetsverkan. Som en inte så långtgående analogi nämns 
fallet då en uppfordran att avlämna anbud av mottagaren har misstagits för 
ett anbud. Accepteras uppfordran såsom ett anbud och mottagaren av 
”accepten” inser detta, bör denne vara skyldig att agera för att ta motparten 
ur sin villfarelse; i annat fall anses avtal ingånget enligt ”accepten”.86

                                                
84 Almén, Lagen om avtal, s. 33, not 13 

 I detta 
fall har mottagaren av ”accepten” alltså genom sitt tidigare agerande – 
uppfordran att avge anbud – framkallat motpartens missuppfattning och bör 
då bindas genom detta i kombination med sin senare passivitet. Observeras 
bör att avsändaren av det ursprungliga meddelandet inte på något vis behö-
ver ha agerat ohederligt eller med några baktankar. Karlgren stödjer alltså 
inte denna princip på 9 § AvtL, i själva verket ses denna som ett tänkbart 
hinder då den kan tolkas e contrario och därmed hindra passivitetsverkan i 
andra fall av uppfordran till anbud än då uttryck såsom ”utan förbindelse” 
använts. Då 9 § får anses utgöra en specialregel som går längre än vad grun-
derna för 6 § 2 st. ger möjlighet till (9 § gäller ju även då mottagaren inte 

85 Karlgren, Passivitet, s. 188. På föregående sida sägs uttryckligen att möjligheterna till 
analogier grundade på (bland annat) 9 § AvtL är, ”på grund av att motiven för den stadgade 
passivitetsverkan äro av tämligen speciell natur, beskurna.”  
86 Karlgren, Passivitet, s. 190f 
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missförstår uppfordran) kan den emellertid enbart tänkas förhindra lika 
långtgående behandling av andra uppfordransfall.87

 
 

Karlgren tycks även vara beredd att dra analogin ett steg längre och låta 
principen omfatta även sådana meddelanden som inte ”utgör ens en 
uppfordran till anbud eller överhuvud ett led i ett avtalsslut” men som trots 
detta uppfattats som ett anbud av mottagaren och accepteras som sådant.88 
Ovanstående resonemang är då tillämpligt även i detta fall. Stöd för detta 
anser sig Karlgren kunna hämta i NJA 1922 s. 389.89

 
     

Håstad gör i ett tillägg i NJA 2006 s. 638 ett uttalande obiter dictum om en 
regel angående passivitetsverkan baserad på 6 § 2 st. och 9 § AvtL i kombi-
nation som denne anser har utvecklats i svensk rätt.90 Naturligtvis är ett utta-
lande obiter dictum inte av samma värde som HD:s faktiska domskäl, men 
att uttalandet har minst samma tyngd som övriga uttalanden i doktrinen är 
det ingen tvekan om. Håstad menar att 9 § AvtL har ett begränsat direkt 
användningsområde. Det krävs t.ex. att ett meddelande som faktiskt skulle 
varit att anse som ett anbud försetts med orden ”utan förbindelse” eller lik-
nande, att enbart uppfordra till ett anbud omfattas alltså inte. På samma vis 
är möjligheterna att använda 6 § 2 st. begränsade, t.ex. måste även här ett 
korrekt anbud ha avgetts för att regeln ska komma ifråga. För att komma 
runt detta problem har det utvecklats en regel som kombinerar grunderna för 
6 § 2 st. och 9 §: ”När ett anbud framkallats av mottagaren, särskilt om det 
föreligger en preliminär uppgörelse, och mottagaren inte bara måste inse att 
han framkallat anbudet utan också måste inse att anbudsgivaren utgår från 
att anbudet blivit godtaget om han inte får annat besked, kan (min 
kursivering) det åligga mottagaren […] att reklamera inom skälig tid för att 
inte bli bunden av anbudet.”91

 

 Här kombineras alltså kraven från 9 § på att 
mottagaren av anbudet måste ha framkallat det (dock på annat sätt än i 
paragrafen) samt måste inse detta och kraven från 6 § 2 st. på att avsändaren 
av anbudet måste vara av uppfattningen att bundenhet uppstår om han inte 
hör någonting från mottagaren (dock måste han inte anse att det är en accept 
som skickas) samt att mottagaren måste inse detta.  

Håstad betonar dock att huvudregeln när en part avger anbud alltid är att 
denne inte kan räkna med bundenhet om mottagaren förhåller sig passiv. 
Som exempel på faktorer som kan medföra bundenhet nämns att förhand-
lingar hållits där parterna nått preliminär enighet kring viktigare frågor och 
en part sedan ska framställa ett förslag där detaljerna utarbetats.92

 
 

Liksom Karlgren framhåller Håstad fallet att anbudsgivaren tror att han 
genom sitt anbud i själva verket accepterar ett lämnat anbud och anbuds-
                                                
87 Karlgren, Passivitet, s. 191 
88 Karlgren, Passivitet, s. 191 
89 Detta fall ska inte vidare kommenteras, men för en annan tolkning se Vahlén, Avtal och 
tolkning, s. 139ff 
90 NJA 2006 s. 638, JustR Håstads tillägg. Huvuddelen av rättsfallet kommer att redogöras 
för i nästa kapitel. 
91 NJA 2006 s. 638, JustR Håstads tillägg, s. 650 
92 NJA 2006 s. 638, JustR Håstads tillägg 
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mottagaren måste inse detta, som en situation då användningen av en passi-
vitetsprincip har särskilt goda skäl för sig.93

 
     

4.2.1.2 Partsbruk och sedvänja 
Adlercreutz anser att en tidigare affärsförbindelse mellan parterna kan spela 
in då ett anbud avges och möts av tystnad från anbudstagaren. Har tidigare 
avtal parterna emellan slutits på detta vis kan passiviteten tillsammans med 
det tidigare partsbruket medföra att avtal anses ingånget.94

 
  

Även Cervin pekar ut det faktum att parterna står i affärsförbindelse med 
varandra som en faktor som kan medföra passivitetsverkningar. Affärsför-
bindelsen måste dock innebära att ett flertal tidigare avtal ingåtts mellan 
parterna inom det aktuella området, med Cervins ord måste förbindelsen 
”vara av en viss intensitet och varaktighet för att kunna benämnas affärsför-
bindelse.”95

 
  

Vahlén är beredd att åtminstone ge tidigare förhållanden och sedvänja inom 
branschen verkan då avlämnaren av oren accept, eller framförallt felaktig 
bekräftelse av avtal, inte inser sitt misstag. Det blir då mottagaren av det 
felaktiga meddelandet som är reklamationsskyldig om denne inser motpar-
tens misstag.96

      
    

Lehrberg talar om att parts passivitet för att kunna leda till bindande avtal 
med stöd av 6 § 2 st. och 9 § AvtL måste ha en ”kvalificerad förhistoria” i 
form av ett handlande, eller åtminstone tillåtande av händelser, som är av 
”kvalificerad beskaffenhet”.97

 

 Detta uttalande bör, såvitt jag kan förstå, gälla 
såväl tidigare partsbruk som ovan behandlade framkallanden av anbud eller 
oren accept. 

4.2.1.3 Konkludent handlande 
Enligt Adlercreutz finns stöd i rättspraxis för uppfattningen att passivitet i 
kombination med positivt realhandlande kan medföra avtalsbundenhet.98 
Part som underlåter att besvara motparts anbud eller meddela motparten 
dennes felaktiga uppfattning kan alltså enligt detta synsätt bli bunden genom 
något ytterligare handlande som stärker motparten i dennes uppfattning om 
att avtal ingåtts. Som stöd för detta anförs ett antal rättsfall.99

 
 

Från norsk synvinkel stöder Woxholth åsikten att passivitet i kombination 
med faktiskt handlande som stärker motpartens åsikt att bindande avtal 
                                                
93 NJA 2006 s. 638, JustR Håstads tillägg 
94 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 74 
95 Cervin, Om passivitet inom civilrätten, s. 227 
96 Vahlén, Avtal och tolkning, s. 154f 
97 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 128 
98 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 83 
99 Dessa är främst NJA 1961 s. 658, NJA 1982 s. 244 samt NJA 1977 s. 92, Adlercreutz, 
Avtalsrätt I, s. 83f. De båda första kommer att presenteras ingående nedan, medan det sista 
inte ska kommenteras närmare (se dock fotnot 113).   
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föreligger kan vara avtalsgrundande.100 Till stöd för detta åberopas flera 
nordiska rättsfall som inte närmare ska kommenteras.101

 
 

4.3 Praxis 

4.3.1 NJA 1977 s. 25 (Patientvändaren) 
Ett grundläggande rättsfall angående verkan av passivitet vid mottagande av 
anbud är NJA 1977 s. 25. Fråga uppkom huruvida Blekinge läns landsting 
(landstinget) och en tillverkare av sjukvårdsutrustning, Permobilstiftelsen 
(stiftelsen), kunde anses ha ingått avtal angående tillverkning och leverans 
av en patientvändare. En läkare (som inte var behörig att agera för lands-
tingets räkning) hade ostridigt utfärdat två rekvisitioner till stiftelsen angå-
ende vändaren. Stiftelsen skickade därefter bekräftelse på att rekvisitionerna 
mottagits utan att landstinget reagerade. 
 
TR:n konstaterade kort att det faktum att landstinget inte efter mottagandet 
av stiftelsens bekräftelser av rekvisitionerna meddelat stiftelsen att man inte 
ansåg sig bunden av dessa, inte kunde medföra att landstinget skulle anses 
bundet. TR:n tycks se bekräftelserna som anbud, vilka ju enligt huvudregeln 
inte kräver avvisande svar för att bundenhet ska undvikas.  
 
HovR:n konstaterade först att läkaren tidigare beställt hjälpmedel från en 
hjälpmedelslista (sådana hjälpmedel gav landstinget rätt till statsbidrag mot-
svarande kostnaden) åt den aktuella patienten, vilka betalats av landstinget 
utan invändningar. Patientvändaren fanns inte på denna lista, men lands-
tinget måste trots allt ha insett att stiftelsen genom bekräftelserna ”avsett att 
utröna om landstinget åtog sig betalningsansvaret”. Dessutom borde lands-
tinget ha förstått att stiftelsen utgått från att avtal förelåg om landstinget inte 
reklamerade. Landstingets passivitet ansågs därför medföra bindande avtal. 
HovR:n tycks här närmast ha använt sig av en ”ren” passivitetsprincip, 
såsom diskuterats ovan. En viss förbindelse mellan parterna hade visserligen 
existerat, men som domstolen själv konstaterade gällde den inte samma typ 
av varor och tjänster (hjälpmedel utanför hjälpmedelslistan). Att märka är 
dessutom att man endast krävt att landstinget ”bort inse” motpartens upp-
fattning om att avtal skulle anses ingånget vid passivitet.102

 
  

HD konstaterade att landstingets tidigare förbindelser med stiftelsen gällde 
mindre summor som berättigade till statsbidrag och nu var det istället fråga 
om arbeten vars kostnader var ansenliga och oöverblickbara, samt inte stats-
bidragsberättigade. ”Med hänsyn till vad sålunda angivits angående arten 
och omfattningen av förbindelserna mellan stiftelsen och landstinget” kunde 
något bindande avtal inte ha ansetts uppkomma genom landstingets 

                                                
100 Woxholth, Avtalerett, s. 118 
101 Se främst Rt 2001 s. 1288 och U 2007 s. 2696 H 
102 Se härom Håstad, Om underlåtenhet av Yngve Skarin och Bertil Bengtsson att ta 
ställning till översänt kontrakt respektive inlämnad seminarieuppsats. s. 241 
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passivitet. Detta oavsett vad stiftelsen avsett med översändandet och vad 
landstinget må ha insett angående stiftelsens avsikt. Dessutom konstaterades 
att några andra omständigheter som skulle kunna medföra avtalsverkan inte 
förelåg. HD bedömde alltså i likhet med HovR:n verkan av landstingets 
passivitet utan hänsyn till några andra omständigheter. Situationen var då att 
ett anbud skickats (stiftelsen hade inte ens hävdat att man när bekräftelserna 
skickades ansåg avtal vara ingånget) vilket mötts av passivitet. I ett sådant 
läge visar domskälen att någon passivitetsverkan inte är möjlig, oavsett vad 
den passive parten insett om motpartens avsikter och uppfattningar. HD 
tillbakavisade alltså tillsynes existensen av en ”ren” passivitetsprincip.103

 

 
Dessutom markerade man att de tidigare förbindelserna tydligen kunnat 
ändra bedömningen om de varit av samma beskaffenhet som i fallet. Att 
andra omständigheter än tidigare förbindelser hade kunnat påverka antyddes 
också, men några konkreta exempel på sådana omständigheter gavs inte. 

4.3.2 NJA 1961 s. 658 (Kylskåpsfallet) 
Grästorps kommun (kommunen) skulle, på entreprenad, låta uppföra 40 
egnahem. I det entreprenadavtal som ingicks med byggmästaren KJ stadga-
des att dessa skulle innehålla bl.a. köksutrustning. Sellbergsbolaget lämnade 
därför en offert till kommunen för 40 elspisar och kylskåp.104

 

 Därefter 
träffades en representant för Sellbergsbolaget, KJ samt PJ (som represente-
rade kommunen) i kommunhuset. Sellbergsbolaget var av uppfattningen att 
man vid detta tillfälle ingått muntligt avtal med kommunen om leverans av 
spisarna och kylskåpen, medan KJ och PJ var av uppfattningen att det var 
Sellbergsbolaget och KJ som ingått avtalet. Därefter levererades cirka 
hälften av varorna med tåg till kommunen, som kvitterade ut dessa. Varorna 
inmonterades i husen. Sellbergsbolaget fakturerade även kommunen, vilken 
betalade utan anmärkningar. Ett år senare levererades återstående varor på 
samma vis och även dessa utkvitterades av kommunen och inmonterades. 
Fakturor skickades åter till kommunen, men när KJ gick i konkurs ett halvår 
senare invände man att man inte var avtalspart. 

TR:n fann att då kommunen betalt de första fakturorna, sedan kvitterat ut 
och förfogat över de i målet aktuella varorna, samt dessutom väntat ett 
halvår med att protestera mot fakturorna och inte heller ställt varorna till 
Sellbergsbolagets förfogande (de var ju inmonterade) fick de anses ha ådra-
git sig betalningsskyldighet. Detta oavsett om kommunen antagit att leve-
ranserna skett för KJ:s räkning. TR:n tycks alltså, utan närmare motivering, 
grunda sin dom på kommunens passivitet i fråga om att framställa invänd-
ningar och dess konkludenta handlande.  
 

                                                
103 Håstad, Reform av de nordiska avtalslagarna? s. 252 
104 I själva verket samarbetade två bolag. Sellbergsbolaget beställde från H:sbolaget varorna 
att levereras till kommunen men fakturerade själv kommunen för de första leveranserna. 
H:sbolaget övertog sedan ordern och de omtvistade senare fakturorna har skickats direkt av 
detta bolag till kommunen (det är alltså H:sbolaget som är den egentliga parten i 
rättegången).    
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HovR:n ansåg, med hänvisning till framförd bevisning, att det inte kunde 
styrkas att Sellbergsbolaget ingått avtal med kommunen vid deras möte. 
Dessutom hade kommunen goda skäl för att anta att det enbart var av prak-
tiska skäl som leveranser och fakturor sänts till kommunen. Någon skyldig-
het kunde då inte finnas att upplysa Sellbergsbolaget om att man inte var 
avtalspart. HovR:n ansåg alltså att något avtal i första skedet inte ingåtts och 
därefter befanns kommunens passivitet vara ursäktlig. 
 
HD fann, i likhet med HovR:n, att något avtalsingående mellan kommunen 
och Sellbergsbolaget vid mötet i kommunhuset inte kunde styrkas. Kommu-
nens agerande vid de första leveranserna gav emellertid Sellbergsbolaget 
”vissa skäl” för att vid nästa leverans anta att kommunen var köpare. Det var 
också uppenbart att bolaget utgått ifrån att så var fallet, något som kommu-
nen måste ha insett. Detta, i kombination med att kommunen utkvitterat va-
rorna, medförde att kommunen var betalningsskyldig.105

 
  

HD ansåg alltså att kommunen genom sitt konkludenta handlande stärkt 
Sellbergsbolaget i dess uppfattning. När kommunen dessutom måste ha in-
sett denna uppfattning har de därför varit skyldiga att meddela Sellbergbola-
get att något avtal inte ingåtts mellan dessa parter. Passiviteten i kombina-
tion med konkludent handlande ansågs alltså leda till bindande avtal. En 
annan tolkning av fallet gör emellertid Karlgren, som istället närmast upp-
fattar avgörandet så att det är 82 § GKomL som använts eftersom parterna 
förhandlat med varandra.106 Liksom Vahlén har jag emellertid svårt att se att 
detta skulle vara fallet.107 Varför skulle det konkludenta agerandet i så fall 
vara av intresse – när 82 § GKomL/21 § HagL används analogt är det passi-
viteten gentemot avtalsbekräftelse efter förhandling som medför verkan. 
Dessutom gäller det då som regel presumtionsverkan, någon sådan möjlig-
het till motbevisning antyds emellertid inte av HD i det här fallet.108

 
  

4.3.3 NJA 1982 s. 244 (Byggmafallet) 
Ett fall där HD till synes har använt sig av samma princip med parts passi-
vitet i kombination med konkludent handlande för att åstadkomma avtals-
verkan är NJA 1982 s. 244. Fråga var här huruvida Byggma Invest AB 
(moderbolaget) kunde anses betalningsskyldigt för sitt dotterbolags skulder. 
Dotterbolaget hade tidigare mottagit fakturor från sina leverantörer, men i 
samband med en omläggning av rutinerna inom koncernen skickade moder-
bolaget ut brev till dessa där det angavs att betalningsfunktionen centralise-
rats och att fakturor skulle skickas till moderbolaget. Dessutom gjorde dot-
terbolaget fr.o.m. denna tidpunkt sina beställningar genom beställningssed-
lar där endast moderbolagets namn och adress angavs. Leverantörerna 

                                                
105 Domskälen är här inte solklara utan går även att läsa så att utkvitterandet enbart var 
ytterligare en tillkommande, men inte för avtalsverkan nödvändig, omständighet. 
106 Karlgren, Passivitet, s. 223f 
107 Vahlén, Anmälan av Hjalmar Karlgren: Passivitet, s. 363 
108 Se om detta i nästa kapitel. Här kan bara påpekas att HD inte alls tog upp frågan om 
fakturan skulle kunna ses som en avtalsbekräftelse. 
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skickade härefter sina fakturor, där moderbolaget stod angivet som köpare 
samt att leveransen skett för dotterbolagets räkning, till moderbolaget. Dessa 
fakturor betalades av moderbolaget fram till dotterbolagets konkurs, då 
invändning gjordes om att man inte var part i avtalen. HD ansåg att 
moderbolaget genom sitt agerande gett leverantörerna anledning att uppfatta 
det såsom ansvarigt för betalningarna. Dessutom hade leverantörerna 
uppenbarligen uppfattat situationen på detta vis, något som moderbolaget 
måste ha insett. På grund av detta ansågs moderbolaget betalningsskyldigt. 
Passiviteten då man insåg leverantörernas misstag, i kombination med 
stärkandet av leverantörernas uppfattning genom det konkludenta agerandet 
då man betalade de tidigare räkningarna, medförde alltså liksom i 
Kylskåpsfallet avtalsverkan.109

 
  

4.3.4 NJA 1962 s. 276 (Skarinfallet) 
Yngve Skarin (YS) drev en nöjesplats, på vilken han emellanåt anlitade 
dansorkestrar. Då YS var i behov av att engagera en orkester för en tillställ-
ning som skulle äga rum cirka fyra månader senare ringde han en artist- och 
musikerförmedling. Vid detta samtal föreslog förmedlaren GJ:s orkester, 
vilken YS bestämde sig för. Förmedlaren upprättade därför ett skriftligt 
kontrakt som skickades till GJ. GJ skrev under kontraktet och detta sändes 
till YS. YS skrev emellertid inte under kontraktet och hörde inte av sig för-
rän mer än tre månader senare, då han förklarade att hinder uppkommit och 
att han inte ville ingå avtalet. GJ hävdade att avtal ingåtts redan vid telefon-
samtalet med förmedlingen, eller i vart fall att YS blivit bunden genom sin 
underlåtenhet att agera.  
 
Tingsrätten kom vid sin bevisvärdering fram till att YS vid telefonsamtalet 
gjort förbehåll om att engagemanget var beroende av att han fick ett visst 
byggnadstillstånd, vilket han inte fick, och ansåg på den grunden att avtal 
inte ingåtts vid samtalet och att någon skyldighet att agera inte kunde före-
ligga. HovR:n fann visserligen att något sådant förbehåll inte gjorts, men att 
förmedlaren inte haft någon behörighet att agera å GJ:s vägnar. Något avtal 
var därför inte ingånget vid telefonsamtalet. Det av GJ undertecknade avta-
                                                
109 Ytterligare ett avgörande där HD tycks ha ansett parts konkludenta handlande i 
kombination med passivitet leda till avtalsbundenhet är NJA 1946 s. 122. I tron att snicke-
rier levererades och inmonterades i ett bygge av underentreprenör (som dessutom var anli-
tad av mottagaren för andra tjänster) för anlitad grundentreprenörs räkning betalade motta-
garen grundentreprenören för varorna. Därefter mottogs faktura från ”underentreprenören” 
av vilken det framgick att denne ansåg mottagaren skyldig att p.g.a. avtal dem emellan 
betala för snickerierna. Då mottagaren utan reklamation fortsatte använda dessa ansågs 
sådant avtal föreligga. NJA 1980 s. 46 kan också nämnas. Efter en muntlig förhandling 
mellan parterna skickades ett brev i vilket den ene ”beställde” under förhandlingen omta-
lade tjänster. Dessutom hänvisades till standardavtal innehållande bl.a. en skiljeklausul. HD 
konstaterade att oavsett om motparten ansett bindande avtal ingånget redan vid den munt-
liga förhandlingen har denne ”måst förstå” att avsändaren inte ansett sig bunden förrän 
”beställningsbrevet” skickats. Då mottagaren trots detta utan invändningar påbörjade det 
avtalade arbetet ansågs denne bunden av avtal i enlighet med villkoren i ”beställningsbre-
vet”. (HD:s efterföljande prövning av frågan om eventuella särskilda krav för skiljeklausu-
lers giltighet kommenteras inte här.)   
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let var då att se som ett anbud till YS och omständigheterna var inte sådana 
att YS passivitet kunde medföra någon avtalsverkan. HovR:n antyder alltså 
att det finns omständigheter som kan medföra avtalsverkan då part förhåller 
sig passiv till anbud, men nämner inte vilka dessa är. 
 
Inför HD förklarade GJ att han inte hävdade att YS vid telefonsamtalet 
avgett anbud som sedan antagits vid GJ:s undertecknande av kontraktet. HD 
ansåg inte heller att något avtal ingåtts vid telefonsamtalet, utan att det 
krävdes att båda parter skrev under kontraktet. Det av GJ underskrivna kon-
traktet var därför enbart att se som ett anbud till YS. Detta anbud hade dock, 
genom telefonsamtalet och den preliminära uppgörelse som därvid ingåtts, 
framkallats av YS. Dessutom måste YS ha insett att GJ utgått ifrån att YS 
stod fast vid denna uppgörelse om inget annat meddelades inom skälig tid. 
Då detta inte gjordes befanns YS vara bunden. HD lät alltså YS passivitet 
gentemot anbudet, i kombination med att han genom sitt agerande framkal-
lat detta, leda till avtalsverkan. Liksom i det förra fallet krävdes insikt från 
den passives sida angående motpartens åsikt. En minoritet i HD (två JustR) 
ansåg istället att YS varken insett eller bort inse GJ:s uppfattning om att 
avtal redan ingåtts vid telefonsamtalet och fann därför inte avtal vara för 
handen (någon grund för att pröva huruvida GJ ansett avtal komma till stånd 
vid passivitet från YS då denne mottog kontraktet ansågs alltså inte finnas).  
 
Både Karlgren (som tillhörde majoriteten i HD) och Håstad uppfattar avgö-
randet som långtgående och närmast framtvingat av de särskilda omständig-
heterna i målet, exempelvis att YS under en period faktiskt tycks ha uppfat-
tat sig som bunden av avtalet (något som inte åberopades) och att GJ:s 
nämnda inställning omöjliggjorde för HD att finna YS bunden av anbud då 
kontraktet tillställdes GJ.110 Håstad anser dessutom att bevisvärderingen är 
tveksam och menar att GJ knappast haft någon åsikt kring vad YS eventu-
ella passivitet skulle medföra, då detta var en rent hypotetisk fråga vid 
denna tidpunkt.111

 

 Här illustreras alltså de problem som de dubbla subjek-
tiva rekvisiten i 6 § 2 st. AvtL kan medföra i ett verkligt fall (låt vara att det 
denna gång rörde sig om en analog tillämpning av rekvisiten).  

4.3.5 RH 1986:65 (CERN-fallet) 
RH 1986:65 är intressant då det är ett exempel på avgörande där passivitet i 
kombination med flera faktorer (framkallande av anbud samt konkludent 
handlande) har inneburit att bindande avtal ansetts föreligga. Tracer AB 
(Tracer) skickade 1982 ut information till ett flertal företag om sin mark-
nadsföringskampanj gentemot CERN (en internationell forskningsorganisa-
tion). Kampanjens syfte var att CERN skulle övertygas att beställa material 
från Tracers kunder. AB Berglunds Rostfria (Berglunds) mottog informatio-

                                                
110 Håstad, Om underlåtenhet av Yngve Skarin och Bertil Bengtsson att ta ställning till 
översänt kontrakt respektive inlämnad seminarieuppsats. s. 239 och Karlgren, Passivitet, s. 
211f 
111 Håstad, Om underlåtenhet av Yngve Skarin och Bertil Bengtsson att ta ställning till 
översänt kontrakt respektive inlämnad seminarieuppsats. s. 239 
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nen och meddelade Tracer att man anmälde sig till kampanjen och beställde 
marknadsföringsåtgärderna för 10 000 kr. Tracer skickade sedan över en 
”överenskommelse om deltagande i CERN-aktionen” till Berglunds för 
underskrift (överenskommelsen innehöll en bestämmelse om provision som 
inte tidigare varit på tal). Därefter började man sända offerter från CERN till 
Berglunds, varav minst en sedermera ledde till avtal. Två månader senare 
meddelade Berglunds, som aldrig skrivit under överenskommelsen, att man 
inte ville ingå avtal med Tracer.  
 
TR:n ansåg att Tracers första meddelande var en uppmaning till anbud, att 
det därefter inkomna anbudet genom Tracers andra brev mötts med ett nytt 
anbud (oren accept p.g.a. provisionsbestämmelsen), samt att Berglunds inte 
accepterat detta. Någon passivitetsverkan diskuterades inte. 
 
HovR:n höll med om tingsrättens bedömning så långt som att Tracer genom 
sitt första brev framkallat Berglunds anbud, samt därefter svarat på detta 
genom en oren accept (att Tracer skulle ha uppfattat denna accept som ren 
och 9 § AvtL därmed aktualiserats diskuterades inte alls). Därefter hade 
emellertid Tracer skickat en faktura samt offerter från CERN till Berglunds. 
Berglunds hade dessutom svarat på offerterna, meddelat Tracer att man gjort 
så samt meddelat att man emotsåg ytterligare offerter. Detta agerande från 
Berglunds sida ansågs av HovR:n innebära att Tracer haft anledning anta att 
Berglunds ansåg sig bundna, dessutom fann man att Berglunds måste insett 
att dess agerande ”gav anledning till ett sådant antagande.” Avtal ansågs 
därför ingånget.112

 
 

Här har alltså Berglunds, liksom i Skarinfallet, varit aktivt innan sin passi-
vitet genom att lämna ett anbud som fått verkan såsom framkallande av 
Tracers anbud. Dessutom har man, liksom i Kylskåpsfallet, i kombination 
med sin passivitet agerat konkludent. Att märka är att HovR:n i sina dom-
skäl endast krävde att Berglunds måste insett att dess agerande gav 
anledning för Tracer att anta att avtal ingåtts; något krav på att Tracer 
faktiskt ansåg detta och att Berglunds måste insett även detta ställdes alltså 
inte, till skillnad från de ovan refererade HD-avgörandena där avtal befun-
nits ingångna.113

       
   

4.4 Tillämpning vid icke-kommersiella 
förhållanden 

Jag har inte kunnat finna några rättsfall (förutom Håstads tillägg i NJA 2006 
s. 638) där passivitetsverkan vid ingående av avtal diskuterats då någon av 

                                                
112 Dessutom nämns att Tracers arbete varit av åtminstone visst värde för Berglunds, men 
det framstår oklart i vilken mån detta kan ha påverkat bedömningen. Möjligen på så vis att 
det stärkt Tracers antagande då dess konkludenta handlande inte mötts av någon protest.  
113 För ett liknande rättsfall, se NJA 1977 s. 92. Även där tillmättes passivitet i kombination 
med framkallande av anbud och efterföljande konkludent handlande avtalsverkan. Dock 
ställdes här kravet att den passive måste insett motpartens faktiska uppfattning.  
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parterna inte varit att se som näringsidkare, förutom då fråga varit om det i 
nästa kapitel diskuterade problemet med verkan av passivitet gentemot 
avtalsbekräftelse. Den korta genomgång som här följer grundar sig därför av 
nödvändighet enbart på uttalanden i doktrinen, med undantag för Håstads 
nämnda tillägg. Med icke-kommersiella förhållanden avses här situationen 
att åtminstone den passive parten inte är näringsidkare. I fall då den passive 
är näringsidkare och motparten konsument finns naturligtvis inga skäl att 
behandla passiviteten mildare. 
 
Vad gäller de i kapitlet behandlade fallen av passivitetsverkan anser 
Karlgren att en analog tillämpning av 6 § 2 st. AvtL i ”mellanhavanden av 
icke klart handelsrättsligt betonad natur” bör ske med försiktighet.114 Det 
faktum att lagregeln i sig inte gör någon skillnad på kommersiella 
avtalsförhållanden och andra innebär inte nödvändigtvis att sådan skillnad 
inte kan göras i analogifallen. Tvärtom anses det finnas åtskilligt som talar 
för en sådan åtskillnad: vid icke-kommersiella avtal lär det t.ex. vara mer 
sällsynt att underlåtenheten att upplysa motparten om dennes misstag beror 
på ”mindre aktningsvärda motiv”, istället kan det röra sig om oföretagsam-
het, glömska, o.s.v.115

 
  

Vahlén finner det rentav olämpligt att 6 § 2 st. AvtL överhuvudtaget är 
tillämplig på icke-handelsavtal och lär alltså inte vara positiv till analogiska 
utvidgningar av principen gällande avtal där en icke-kommersiell aktör del-
tar.116 Samma uppfattning kommer till uttryck angående eventuella analo-
gier utifrån 9 § AvtL. Även denna bestämmelse är direkt tillämplig på 
samtliga avtal trots att den grundar sig på merkantil uppfattning och hänsyn 
till detta bör tas när analogier ska göras.117

 
 

Håstad utesluter inte att den kombinationsregel grundad på 6 § 2 st. och 9 § 
AvtL som presenterats ovan kan tillämpas även då den passive mottagaren 
inte är näringsidkare. Dock sägs enbart att regeln ”kanske” kan tillämpas i 
dessa fall.118

 
 

Också Adlercreutz uppmanar till försiktighet när hänsyn ska tas till tidigare 
affärsförbindelser då den passive är en konsument och motparten en när-
ingsidkare. Något avvisande av möjligheten att grunda avtal på konsumen-
tens passivitet i sådana fall görs emellertid inte.119

 
 

4.5 En internationell utblick 

Som avslutning på kapitlet görs i detta avsnitt en kort genomgång av de 
principer för passivitetsverkan vid ingående av avtal, motsvarande de i 6 § 2 
                                                
114 Karlgren, Passivitet, s. 202 
115 Karlgren, Passivitet, s. 202 
116 Vahlén, Avtal och tolkning, s. 143 
117 Vahlén, Om slutande av avtal, s. 369 
118 NJA 2006 s. 638, JustR Håstads tillägg, s. 650 
119 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 74f 
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st. AvtL, som återfinns i tre internationella principsamlingar på avtalsrättens 
område: United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods (CISG), Unidroit Principles of International Commercial 
Contracts 2004 (UniP) och Principles of European Contract Law (PECL). 
Detta för att ge en bild av alternativa lösningar som kan diskuteras i det 
avslutande kapitlet samt för att de aktuella principsamlingarna mycket väl 
kan tänkas influera den faktiska rättstillämpningen i Sverige.120 CISG (som 
enbart gäller internationella köp av lösöre mellan kommersiella aktörer) är, 
till skillnad från UniP och PECL, i vissa delar direkt införlivad i svensk lag-
stiftning, dock inte del II som behandlar ingående av avtal.121

 
 

I art. 18 (1) CISG definieras acceptbegreppet och samtidigt poängteras att 
passivitet (”silence or inactivity”) inte i sig utgör någon accept. Identiska 
formuleringar återfinns i art. 2.1.6 (1) UniP och art. 2:204 (2) PECL. Denna 
grundläggande princip är alltså tydligt fastslagen, tydligare än i AvtL.122

 
 

I art. 19 CISG återfinns motsvarigheten till 6 § AvtL – här regleras alltså 
verkan av oren accept. Enligt första stycket är huvudregeln densamma som 
enligt AvtL: en oren accept gäller som nytt anbud. Andra stycket innehåller 
även det ett undantag från huvudregeln; i CISG är det emellertid fråga om 
en rent objektiv prövning. En accept som innehåller ändringar eller tillägg 
som inte väsentligen (”materially”) ändrar villkoren i anbudet medför att 
avtal anses ingånget på dessa villkor om anbudsgivaren inte utan oskäligt 
dröjsmål (”without undue delay”) invänder mot detta. Några krav motsva-
rande 6 § 2 st. AvtL på att anbudstagaren måste uppfatta accepten som ren 
och att anbudsgivaren måste inse detta ställs alltså inte, utan det avgörande 
är om accepten vid en objektiv prövning kan anses väsentligt ändra villko-
ren i anbudet.123

 

 Vad som ska anses utgöra väsentliga ändringar regleras i 
tredje stycket vilket begränsar den objektiva regelns omfattning. Sålunda 
nämns villkor om pris, betalning, kvalitet och mängd, plats och tid för av-
lämnande, parts ansvarighet gentemot part samt tvistlösning; uppräkningen 
är inte uttömmande.  

Art. 2.1.11 UniP innehåller en i princip likalydande regel, dock saknas här 
uttryckliga preciseringar av vilka tillägg och ändringar som ska anses vä-
sentligen ändra villkoren i anbudet. Istället betonas att, även om ett flertal av 
de villkor som nämns i art. 19 (3) CISG normalt får anses medföra väsent-
liga ändringar, en bedömning måste göras i det enskilda fallet. Av vikt är då 
exempelvis hur vanliga villkoren är i branschen.124

 
  

                                                
120 I vilken grad influenser faktiskt hämtas från sådana principsamlingar är svårt att avgöra. 
Nämnas kan dock att hänvisningar till de aktuella principsamlingarna och andra av liknande 
slag görs, angående avtalsrättsliga frågor, i NJA 2000 s. 747, NJA 2006 s. 638, NJA 2008 s. 
733 samt NJA 2009 s. 672. Exempelvis Hultmark ställer sig positiv till en sådan 
användning, Hultmark, Internationaliseringen av svensk avtalsrätt, s. 661ff. Jfr. dock 
Schultz, Europeiska civilrättsprinciper, s. 789f.      
121 Se Lag (1987:822) om internationella köp  
122 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (CISG) – En kommentar, s. 157 
123 Ramberg & Herre, Internationella köplagen (CISG) – En kommentar, s. 161 
124 Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2004, s. 51 
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Även enligt 2:208 (1) PECL är en accept som väsentligen ändrar villkoren i 
anbudet att se som ett nytt anbud. Följdriktigt medför, enligt andra stycket, 
accept med tillägg eller ändringar som inte väsentligen ändrar villkoren att 
avtal anses ingånget på dessa villkor. Dock finns tre undantag som enligt 
tredje stycket förhindrar bindande avtal även i detta fall: Anbudet kan 
uttryckligen begränsa acceptmöjligheten till att enbart gälla anbudsvillkoren, 
anbudsgivaren kan protestera utan dröjsmål (”without delay”) och anbudsta-
garen kan villkora sin accept så att den kräver anbudstagarens godtagande 
av de nya villkoren (det rör sig alltså i princip om ett uttryckligt nytt anbud). 
Inte heller bestämmelsen i PECL innehåller någon uppräkning av villkor 
som ska anses väsentligen ändra anbudet; detta då en sådan ändå inte ansågs 
kunna göras uttömmande.125

 
   

I samtliga internationella principsamlingar har verkan av oren accept alltså 
knutits till den objektiva ”graden” av orenhet. Någon subjektiv bedömning 
liknande den som avtalslagen kräver sker således aldrig. Det kan därför kon-
stateras att den kritik gentemot konstruktionen av 6 § 2 st. AvtL som tidi-
gare presenterats inte kan framföras mot dessa regler. Huruvida den nu pre-
senterade lösningen därför är att föredra kommer att diskuteras i slutkapitlet.  
 
  
 
 
 
   
 
   
        
 

                                                
125 Hartlief, Kommentar till art. 2:208 i The Principles of European Contract Law and 
Dutch Law, s. 120 
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5 Passivitetsverkan vid 
avtalsbekräftelser 

5.1 Grunderna för analogidiskussionen 

Vilken verkan parts passivitet vid mottagande av avtalsbekräftelse, som 
denne uppfattar som felaktig, ska ha är en sedan länge omdebatterad fråga. 
Den ovan presenterade bestämmelsen i 21 § HagL har som regel varit 
utgångspunkt för diskussionen såsom en möjlig analogikälla.126 Viktigt att 
notera är att i detta avsnitt diskuteras endast bekräftelser med innebörd att 
avgivet anbud godtas eller att avtal ingåtts mellan parterna. Bekräftelser som 
är ett nödvändigt steg för avtalsbundenhet, exempelvis som tredje steg i 
trestegsmodellen omfattas alltså inte. Inte heller kommer den i och för sig 
intressanta frågan om andra typer av dokument liknande avtalsbekräftelser, 
exempelvis fakturor, att diskuteras.127

 
 

Felaktigheten i de bekräftelser som behandlas består i att anbud aldrig av-
getts, alternativt inte haft det påstådda innehållet, eller att avtal inte ingåtts, 
alternativt inte haft det påstådda innehållet. I kapitlet kommer möjligheterna 
till, och de närmare förutsättningarna för, analogier från 21 § HagL att be-
handlas. Dessutom diskuteras vilken typ av verkan passiviteten får i analogi-
fallen samt betydelsen av partsförhållandet. 
 
För att 21 § HagL ska aktualiseras krävs som nämnts att tredje man är när-
ingsidkare, att denne förhandlat med agenten, att huvudmannen skickar 
bekräftelse med innebörden att avtal ingåtts eller att anbud accepteras, samt 
att tredje man inte reklamerar utan oskäligt uppehåll. Är så fallet presumeras 
bekräftelsen vara riktig om inte tredje man kan motbevisa detta.128

 
 

5.2 Analogier från 21 § HagL 

2006 meddelades ett betydelsefullt avgörande från HD: NJA 2006 s. 638, i 
vilket domstolen hade att ta ställning till verkan av avtalsbekräftelse efter 
förhandlingar utan mellanman inblandad. Till avgörandet fogade dessutom 
JustR Håstad ett särskilt tillägg i vilket grunderna för den gjorda 

                                                
126 Denna regel återfanns tidigare i, i praktiken, samma skick i 82 § GKomL, vilken var den 
bestämmelse som tidigare diskuterades. Se prop. 1990/91:63, s. 90. En skillnad var 
emellertid att det enligt GKomL krävdes att huvudmannen åberopade de förda 
förhandlingarna i sin bekräftelse, jfr. exempelvis NJA 1939 s. 556. Detta krav var kritiserat 
och då det numera otvivelaktigt är irrelevant för analogifallen kommer det inte att vidare 
kommenteras, se t.ex. Karlgren, Passivitet, s. 215ff för mer om detta. 
127 Se vidare t.ex. Karlgren, Passivitet, s. 225ff 
128 Se prop. 1990/91:63, s. 91f för en närmare redogörelse. 
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rättstillämpningen utvecklades.129

 

 Då de flesta uttalanden inom doktrinen 
gjordes innan detta avgörande meddelades och dessa därmed måste läsas 
med betänkande av den senare utvecklingen, men även då tidigare praxis 
kan sägas ha lett upp till detta klargörande, görs här en uppdelning där 
rättsläget innan NJA 2006 s. 638 först presenterats, därefter refereras och 
kommenteras detta rättsfall.   

5.2.1 Rättsläget innan NJA 2006 s. 638 

5.2.1.1 Doktrin 
Karlgren ser 82 § GKomL som en närmast självklar grund för analogier. I 
själva verket anses principen så väl stadgad genom ”handelsbruk och annan 
köpmannased från tiden långt före kommissionslagen” att det närmast är 
detta som är stödet för tillämpningen av principen utanför agentförhållan-
det.130 Låt vara att då principen lagfästs viss hänsyn måste tas till de i lagen 
utformade rekvisiten. Karlgren anser följaktligen att principen kan 
analogivis användas då parterna förhandlat med varandra muntligen och 
någon av dem sedan skickar skriftlig bekräftelse.131 Rodhe tycks stödja 
denna uppfattning.132 Vad gäller rättsverkan av passiviteten öppnas för att 
motbevisningsrätt inte alltid skulle behöva erkännas, dvs. passiviteten skulle 
få avtalsverkan, men Karlgren anser dock att starka skäl talar för att endast 
presumtionsverkan bör aktualiseras.133

 
 

En närmast motsatt bild av rättsläget ger Adlercreutz. Denne anser att av-
talsbekräftelser i fall då kontrahenterna förhandlat utan mellanman visserli-
gen kan ha viss betydelse, emellertid inte mer än som bevis med den 
bevisverkan som följer av detta. Stöd för att gå längre och analogt med 21 § 
HagL ge bekräftelsen presumtionsverkan finns enligt Adlercreutz inte i 
dessa fall.134 Dessutom ifrågasätts om presumtionsverkan överhuvudtaget är 
tillräckligt för att tillgodose de ”behov och ändamål som är förbundna med 
bruket att bekräfta avtal.”135 Presumtionen att avtal ingåtts eller anbud läm-
nats kan ju brytas av bekräftelsemottagaren om denne på annat vis kan visa 
att detta är felaktigt. På så sätt kommer någon absolut klarhet inte att vinnas 
förrän denne har presenterat sin bevisning. Avtalsverkan skulle däremot 
medföra en definitiv rättsverkan redan då mottagaren av bekräftelsen 
underlåtit att svara under skälig tid.136

 
 

                                                
129 Som vi sett i föregående kapitel är JustR Håstads tillägg av intresse inte bara för den nu 
aktuella frågan. 
130 Karlgren, Passivitet, s. 213 
131 Karlgren, Passivitet, s. 214 
132 Rodhe, Svensk rättspraxis. Obligationsrätt I. 1945-1949, s. 585 och Svensk rättspraxis. 
Förmögenhetsrätt: Förpliktelsers uppkomst och obligationsrätt 1960-1965, s. 182ff  
133 Karlgren, Passivitet, s. 218f 
134 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 80ff 
135 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 82 
136 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 82 
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Lehrberg ansluter sig närmast till Adlercreutz uppfattning angående verkan 
av passivitet vid mottagande av bekräftelse. Grunden för regeln i 21 § HagL 
är mellanmannens medverkan, och därmed huvudmannens frånvaro, vid 
förhandlingen. Risken för missförstånd är betydligt större i detta fall än när 
parterna förhandlar direkt med varandra. Detta innebär att det är tveksamt 
om verkan av passiviteten i sådana fall kan bli lika långtgående som då 
paragrafen är direkt tillämplig, dvs. presumtionsverkan, eller om den stannar 
vid bevisverkan.137

 
 

5.2.1.1.1 Icke-kommersiella förhållanden 
Enligt Karlgrens mening bör passivitetsverkan i fall då avtalsbekräftelser 
möts av passivitet, åtminstone i regel, bli aktuell enbart vid kommersiella 
förhållanden. Den passive ska alltså vara näringsidkare eller åtminstone ”en 
kommersiellt förfaren kontrahent”.138

 
 

Lehrberg menar att även om det är oklart vilken typ av verkan som passivi-
teten får, bör det vara givet att eventuell bevisverkan är starkare vid 
kommersiella förhållanden än i andra fall.139

 
 

5.2.1.2 Praxis 

5.2.1.2.1 Passivitetsverkan vid förhandling utan 
inblandning av mellanman 

Ur äldre praxis är rättsfallet NJA 1930 s. 131 (Takoaffären) antagligen av 
störst intresse för den aktuella frågan. Avgörandet gällde frågan om vilka 
villkor ett avtal om förmedlingsprovision skulle anses innehålla. Bak-
grundshistorien var följande: IW hade för åtminstone 110 000 kr sålt Tako-
affären (ett aktiebolag) till Haldabolaget, efter förhandlingar med bl.a. IO, 
chef för Haldabolaget (i själva verket var det två köpare som betalade ca 50 
% var, men detta befanns inte relevant). IW och IO introducerades för 
varandra genom JK. Efter försäljningen hävdade JKAB (JK:s aktiebolag) att 
avtal ingåtts mellan detta och IW med innebörden att om Takoaffären såldes 
till Haldabolaget skulle JKAB av IW få en förmedlingsprovision på tre 
procent av köpeskillingen. IW invände och hävdade att provisionen endast 
skulle utbetalas om köpeskillingen uppgick till minst 150 000 kr. Någon 
mellanman hade inte använts vid förhandlingen kring detta avtal.  
 
Ostridigt i målet var att JKAB till IW skickat ett brev till bekräftande av det 
dagen innan ingångna avtalet. I bekräftelsen sades endast att JKAB skulle 
”därest Halda inköper Takoaffären, i förmedlingsprovision erhålla 3 % å 
försäljningssumman.” Ostridigt var även att IW inte besvarat bekräftelsen. 
Denna underlåtenhet sades ha skett ”av förbiseende”. I målet åberopades 
diverse andra bevis från båda sidor som här kan bortses ifrån. 

                                                
137 Lehrberg, Avtalstolkning (4:e uppl.) s. 123f 
138 Karlgren, Passivitet, s. 219 
139 Lehrberg, Avtalstolkning (4:e uppl.) s. 124 
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RådR:ns avgörande till JKABs fördel med hjälp av en till synes felaktig 
användning av 6 § 2 st. AvtL är här inte av intresse.140

 

 HovR:n, vars dom 
fastställdes av HD, konstaterade att IW haft en skyldighet att reklamera det 
enligt dennes mening felaktiga innehållet i JKAB:s avtalsbekräftelse för att 
undgå att detta annars skulle anses bindande. Då någon reklamation inte 
skett ansågs följaktligen IW bunden av det avtalsinnehåll som hävdades av 
JKAB. 

HovR:n tycks alltså rentav ge passiviteten vid mottagandet av avtalsbekräf-
telsen avtalsverkan. Någon möjlighet för IW att prestera motbevisning 
nämns inte. HD fastställde visserligen domen utan tillägg, men i rubriken till 
rättsfallet nämns avslutningsvis parentetiskt att ”[a]nnat innehåll i avtalet 
var ej styrkt.” Detta har av ett flertal författare tolkats som att HD endast 
ansett passiviteten medföra presumtionsverkan.141

 
 

Rättsfallet tycks alltså vara en tydlig tillämpning av grunderna för 82 § 
GKomL då avtalet ingåtts utan medverkan av mellanman. Karlgren och 
Håstad uppfattar också avgörandet på detta vis, däremot nämns det märkligt 
nog inte alls när t.ex. Adlercreutz resonerar kring, och delvis förkastar, 
möjligheterna till analogier från 21 § HagL.142 Fallet gällde visserligen inte 
frågan om avtal ingåtts (detta var ostridigt) utan vilket innehåll det hade, 
men att grunderna för 82 § GKomL har använts är säkerligen av betydelse 
även för den förra frågan. Denna syn stöds också av Håstad i det nedan 
behandlade NJA 2006 s. 638.143 Med hänvisning till bl.a. Rodhe är det dock 
på sin plats att p.g.a. denna omständighet kasta in en liten brasklapp kring 
avgörandets betydelse för tvister kring ingående av avtal.144

 
            

                                                
140 Se härom Karlgren, Passivitet, s, 220 som är kritisk mot RådR:ns bedömning.   
141 Håstad, Om underlåtenhet av Yngve Skarin och Bertil Bengtsson att ta ställning till 
översänt kontrakt respektive inlämnad seminarieuppsats, s. 237, Karlgren, Passivitet, s. 
220, Lehrberg, Avtalstolkning (4:e uppl.) s. 125, Rodhe, Svensk rättspraxis. 
Förmögenhetsrätt: Förpliktelsers uppkomst och obligationsrätt 1960-1965, s. 183 och 
Sigeman, Informationsplikt rörande anställningsvillkor, s. 597 
142 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 80ff, Håstad, Om underlåtenhet av Yngve Skarin och Bertil 
Bengtsson att ta ställning till översänt kontrakt respektive inlämnad seminarieuppsats, s. 
237 och Karlgren, Passivitet, s. 220 
143 NJA 2006 s. 638, JustR Håstads tillägg 
144 Vilken betydelse det har att tvist kring verkan av bekräftelse gäller avtalets innehåll, och 
inte om avtal överhuvudtaget ingåtts, tycks vara något oklart. Adlercreutz anser att kraven 
för att bekräftelse ska få verkan då tvisten gäller innehållet i vart fall inte kan vara strängare 
än då det gäller frågan om avtal överhuvudtaget föreligger, snarare tvärtom. Som påpekats 
kan det alltså finnas skäl för viss försiktighet då avgöranden angående bekräftelsehandlings 
betydelse för avtalsinnehåll används för att fastställa rättsläget rörande ingående av avtal. 
En skillnad är dessutom att när tvisten gäller avtalets innehåll kan man tänka sig rättsverk-
ningar av bekräftelser som skickats efter avtalsingåendet. Om detta se vidare exempelvis 
NJA 2007 s. 962 där HD ställde sig positiv till sådan precisering av avtalets innehåll då det 
ingåtts hastigt och den avtalade tjänsten ”inte var av helt okomplicerad karaktär”. Emeller-
tid skedde preciseringen i det fallet efter tjänstens utförande, och ansågs därför inte kunna 
få någon verkan på avtalsinnehållet. Rodhe, Svensk rättspraxis. Förmögenhetsrätt: 
Förpliktelsers uppkomst och obligationsrätt 1960-1965, s. 183f och Adlercreutz & Gorton, 
Allmän avtalsrätt II, s. 94   
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I hovrättsavgörandet SvJT 1974 ref. s. 54 (Annonsfallet) ställdes domsto-
larna inför en liknande situation. Förlags AB Fritid (bolaget) hävdade att 
avtal om annonsering ingåtts med handlaren ÅJ (det rörde sig alltså om ett 
kommersiellt förhållande), något som bestreds av denne. Bolagets repre-
sentant hade i telefon samtalat med ÅJ angående införande av en tidnings-
annons av samma utformning som ÅJ använt i en annan tidning. Enligt 
bolaget ingicks vid detta tillfälle avtal om annonseringen mellan parterna, 
enligt ÅJ bestämdes endast att bolaget skulle översända orderbekräftelse och 
korrektur på annonsen. Ostridigt var att nämnda handlingar sedan översänts 
i två omgångar, samt dessutom en faktura sedan annonsen publicerats. ÅJ 
hörde inte av sig till bolaget i samband med någon av dessa försändelser.  
 
Tingsrätten konstaterade kort att bolaget inte visat att något avtal ingåtts och 
ogillade därför käromålet. Frågan om passivitetsverkan tycks här inte ens ha 
uppkommit. HovR:n gick istället i rakt motsatt riktning vad gäller passivi-
tetens betydelse. Det konstaterades att förhandlingar rörande annonseringen 
förts och att orderbekräftelse därefter skickats, vilket medfört att ÅJ måste 
ha förstått att bolaget ansåg avtal ingånget. Då ÅJ inte protesterade mot 
bekräftelsen ansågs han bunden av avtalet i enlighet med orderbekräftelsen. 
Någon möjlighet för ÅJ till motbevisning antyds inte. 
 
Det förefaller alltså som att HovR:n i detta fall har gått längre än en ren 
analogi från 82 § GKomL och låtit passiviteten vid mottagandet av bekräf-
telsen få en mer långtgående verkan än i nämnda regel, nämligen avtalsver-
kan. Adlercreutz och Rodhe tolkar fallet på samma vis.145

 

 HovR:ns resone-
mang påminner i denna del mycket om de ovan diskuterade analogierna från 
6 § 2 st. och 9 § AvtL med poängterande av den passives insikt angående 
motpartens uppfattning. 

De svårtolkade avgörandena i NJA 1946 s. 604 och NJA 1948 s. 283 ska 
inte närmare refereras, men de kan anföras som exempel på fall då HD i 
kommersiella förhållanden inte tycks ha gett parts passivitet gentemot (efter 
förhandlingar skickade) avtalsbekräftelser någon presumtionsverkan. I det 
förra fallet uttalas endast att det ”icke kan anses styrkt [att avtalet] ändrats 
genom överenskommelse (dvs. nytt avtal) mellan parterna.” Någon 
presumtionsverkan antyds alltså inte.146 I det senare fallet kom HD fram till 
att ”med hänsyn till vad i målet förekommit – särskilt den omständigheten 
att [part A] lämnat utan svar [part B:s bekräftelse] – måste ifrågavarande 
överenskommelse antagas hava [det innehåll som framkommer av 
bekräftelsen].” Här poängteras alltså särskilt passiviteten gentemot 
bekräftelsen som en viktig omständighet (bevisverkan), men någon 
markering av presumtionsverkan görs inte.147

                                                
145 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 81f och Rodhe, Svensk rättspraxis. Förmögenhetsrätt: 
Förpliktelsers uppkomst och obligationsrätt 1966-1977, s. 588 

   

146 Samma tolkning görs av Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 81 och Olsson, Verkan av 
avtalsklausuler i standardformulär, s. 21 not 36. För en ingående diskussion av fallet (som 
inte tycks utmynna i någon egentligen slutsats), se Karlgren, Passivitet, s. 221f 
147 Innebörden av HD:s domskäl är som sagt svår att utläsa. Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 81 
och Rodhe, Svensk rättspraxis. Obligationsrätt I. 1945-1949, s. 585 tycks emellertid inte 
anse att någon presumtion har skett. Jfr. dock Karlgren, Passivitet, s. 222f som verkar anse 
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5.2.1.2.2 Principens tillämpning vid icke-kommersiella 
förhållanden 

NJA 1962 s. 270 (Vattenreningsfiltret) är av intresse då det behandlar frågan 
om avtal ska anses ingånget då en konsument förhandlat med en 
näringsidkare utan mellanman inblandad. Aktiebolaget Varab sålde vatten-
reningsfilter och EI (en privatperson) besvarade en av bolagets annonser. 
Till följd av detta besökte Varabs representant EI i dennes bostad. Vid 
besöket fann representanten att EI skulle ha mer nytta av ett större filter än 
det i annonsen utbjudna, detta var dock enligt EIs mening för dyrt. Vid be-
söket togs också ett vattenprov för analys av Varab. Provsvaret meddelades 
senare EI och kostnaden för detta betalades av denne. Dessutom skickades i 
samband med detta ett anbud från bolaget till EI angående försäljning av det 
diskuterade filtret. Detta anbud besvarades inte av EI. Varabs direktör 
ringde därefter upp EI och lämnade dagen efter ett nytt anbud. Ett antal 
dagar senare ringde direktören åter upp EI för att få svar på anbudet. Detta 
samtal följdes av en avtalsbekräftelse från Varab till EI, vilken mottogs med 
passivitet. 
 
HR:n konstaterade att affärsförbindelsen mellan parterna inte varit sådan att 
EIs passivitet gentemot bekräftelsen medfört att bindande avtal uppstått. Det 
som här prövas tycks vara huruvida passiviteten kan uppfattas som en vilje-
förklaring p.g.a. ett inarbetat partsbruk. Därefter konstaterades att underlå-
tenheten hade bevisverkan (”vid kvarstående tveksamhet”), men att gå så 
långt som till presumtionsverkan var inte möjligt. Här är alltså fråga om en 
prövning med nekande svar av möjligheten att analogivis använda 82 § 
GKomL. Vid en sammanvägning av samtliga åberopade omständigheter 
befanns slutligen Varab inte ha styrkt sitt påstående om att avtal ingåtts.  
 
HovR:n inledde med att konstatera att det, vid en bevisprövning, inte var 
möjligt att fastslå huruvida avtal ingåtts vid det sista telefonsamtalet. Mot 
bakgrund av de föregående förhandlingarna (sedan annonsen besvarades) 
och det intresse som EI härvid visat för filtret, befanns dock dennes passi-
vitet vid mottagandet av avtalsbekräftelsen medföra att avtal skulle 
presumeras ingånget. Någon tillräcklig motbevisning ansågs inte EI ha 
presterat. HovR:n använde alltså till synes grunderna för 82 § GKomL. 
 
HD konstaterade efter en genomgång av det aktuella händelseförloppet att 
”[v]ad sålunda förekommit föranleder icke till att Isakssons underlåtenhet 
att framställa anmärkning mot orderbekräftelsen haft den verkan bolaget 
gjort gällande.” Till skillnad från HovR:n avfärdades alltså en analog 
användning av 82 § GKomL. Någon direkt motivering lämnas som synes 
inte, men i rubriken till avgörandet nämns särskilt att det inte rörde sig om 
något handelsköp. Adlercreutz menar att detta faktum var avgörande för 
beslutet att inte ge passiviteten någon presumtionsverkan och att om det rört 

                                                                                                                        
att avgörandet ligger i linje med NJA 1930 s. 131 och som inte anser att HD:s formulering 
bör ”tilläggas större betydelse”. Det kan härvid påpekas att HD:s domskäl är formulerade 
av Karlgren själv i egenskap av justitieråd. 
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sig om en näringsidkare så hade utgången troligen blivit den motsatta.148 
Dock bör det inte vara uteslutet att en konsument kan drabbas av 
passivitetsverkan om denne t.ex. tar initiativ till förhandlingarna eller ”visar 
stor iver att genomföra” avtalet innan passiviteten tar vid.149 Karlgren är av 
samma åsikt och uppfattar domskälen så att HD utgått ifrån att EI varken 
var ”köpman eller eljest kommersiellt förfaren”, men att det också antyds att 
om IE vid tidigare telefonsamtal istället framstått som den aktive parten 
skulle utgången kunnat bli annorlunda.150 Är denna tolkning riktig består 
möjligen skillnaden mellan HovR:ns och HD:s resonemang enbart i 
uppfattningen om hur aktiv IE varit i förhandlingarna. Som nämnts 
hänvisade ju HovR:n särskilt till det intresse för filtret som denne visat när 
den senare passiviteten befanns medföra presumtionsverkan. Även Cervin 
tolkar avgörandet så att det faktum att förbindelsen parterna emellan ”inte 
var tillräckligt merkantilt betonad” var avgörande för HD:s vägran att 
medge passivitetsverkan.151

 
     

När det gäller icke-kommersiella förhållanden finns även ett intressant 
hovrättsavgörande angående analogimöjligheterna från 82 § GKomL. SvJT 
1961 ref. s. 38 (Personbilsfallet) gällde ett köpeavtal. SG, innehavare av 
firman Kramfors Motor, och privatpersonen AB hade vid telefonsamtal 
ostridigt avtalat om den senares köp av en bil. Samma dag skickade SG en 
avtalsbekräftelse där hänvisning gjordes till telefonsamtalet, bekräftelsen 
avslutades med ”lev. snarast”. Den beställda bilen kunde inte levereras 
genast och istället erbjöds AB veckan efter avtalsingåendet att köpa en mot-
svarande bil fast med finare klädsel vilket gjorde att den var dyrare. 
Erbjudandet avslogs och AB förklarade att hon inte ville köpa någon bil alls 
om inte leverans skedde genast. SG protesterade med hänvisning till avtalet. 
En månad senare hade SG möjlighet att leverera en avtalsenlig bil. AB 
hävdade att leverans var avtalad senast 18 juni, då hon skulle ut på en 
planerad semesterresa (avtalet ingicks 8 juni) och SG hävdade att leverans 
skulle ske ”snarast”.  
 
HR:ns dom i AB:s favör är av mindre intresse då en eventuell presumtions-
verkan av AB:s passivitet gentemot bekräftelsen inte diskuterades. HovR:n 
konstaterade i sina domskäl att orderbekräftelsen innehållande bestämmel-
sen att leverans skulle ske ”snarast” hade mottagits och lämnats utan åtgärd 
av AB. Då leveransdatumet varit av vikt för AB måste hon dessutom ha 
insett att det rörde sig om en orderbekräftelse vars innehåll inte stämde 
överens med hennes egen uppfattning om det ingångna avtalet. AB:s 
underlåtenhet att utan oskäligt uppehåll reagera på bekräftelsen ansågs då 
medföra en presumtion att innehåll i bekräftelsen var korrekt, vilken AB inte 
kunde bryta genom övrig bevisning. 
 

                                                
148 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 81 och Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II, s. 93 
149 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II, s. 93 och Adlercreutz, Avtalsrättens framväxt i 
Högsta domstolens praxis, s. 55  
150 Karlgren, Passivitet, s. 224f 
151 Cervin, Passivitetsspörsmålet i senare nordisk praxis och doktrin, s. 28f 
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Domskälen är tydliga och det är inte någon tvekan om att HovR:n har 
använt en analogi från 82 § GKomL till konsuments nackdel.152 En skillnad 
från situationen i föregående rättsfall är att konsumenten här tycks ha varit 
relativt aktiv och visat intresse; Karlgren menade ju att avsaknaden av sådan 
aktivitet kan ha bidragit till utfallet i det förra målet. Dock är Karlgren trots 
detta tveksam till bedömningen i det här fallet och kallar det för alltför 
”passivitetsvänligt”.153

 
     

5.2.1.3 Övriga Norden 
Vad gäller den norska motsvarigheten till 82 § GKomL tycks Arnholm när-
mast betrakta den som en inskränkning av huvudregeln, för det fall att 
avtalsförhandlingar hållits mellan mellanman och tredje man.154 Har 
parterna förhandlat direkt med varandra uppfattar Arnholm rättsläget så att 
parts passivitet i förhållande till motpartens bekräftelse får avtalsverkan, inte 
presumtionsverkan. Ett flertal olika motiveringar för en sådan regel 
åberopas härvid: Det finns en risk för missförstånd när avtal ingås muntligen 
och det ligger i båda parters intresse att rättsförhållandet tydliggörs genom 
bekräftelsen, bekräftelseavsändaren riskerar stora förluster om han utgår 
ifrån bekräftelsen och denna senare visar sig inte stämma, plikten att 
reklamera felaktig bekräftelse uppfattas inte som i någon högre grad 
betungande – den aktualiseras endast när parten faktiskt förhandlat med 
motpart, och slutligen finns risken att mottagaren utnyttjar osäkerheten till 
spekulation.155 Hov är emellertid betydligt mer försiktig vad gäller verkan 
av avtalsbekräftelser inom norsk rätt. Främst framhålls dess betydelse i 
bevishänseende (presumtionsverkan), avtalsverkan är enligt dennes mening 
inte aktuellt.156

 
 

Inom dansk rätt kan nämnas Gomards uppfattning.157 Denne uppfattar 
rättsläget så att passivitet vid mottagande av avtalsbekräftelse får verkan när 
avtalsbekräftelsen är tydlig till innehållet och lämnas strax efter det att för-
handlingen parterna emellan ägt rum. Gomard talar härvid om både avtals-
verkan och bevisverkan (i meningen presumtionsverkan), samt framhåller 
att innebörden av passivitetsverkan ”er noget elastisk.”158

 

 Möjligen rör det 
sig om en presumtionsverkan av sådan styrka att den normalt inte kan 
övervinnas av motparten.   

                                                
152 Rodhe, Svensk rättspraxis. Förmögenhetsrätt: Förpliktelsers uppkomst och 
obligationsrätt 1960-1965, s. 184  
153 Karlgren, Passivitet, s. 225 
154 Arnholm, Passivitetsvirkninger, s. 18 
155 Arnholm, Passivitetsvirkninger, s. 15f och Privatrett II: Avtaler, s. 81f 
156 Hov, Avtaleslutning og ugyldighet: Kontraktsrett I, s. 127 
157 Gomard, Almindelig kontraktsret, s. 111ff 
158 Gomard, Almindelig kontraktsret, s. 112f 
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5.2.2 NJA 2006 s. 638 (Läkarfallet) 
I NJA 2006 s. 638 aktualiserades alltså åter frågan om verkan av parts pas-
sivitet vid mottagande av avtalsbekräftelse. Bakgrunden var följande: C.A. 
MD Aktiebolag (Bolaget) och Stockholms läns landsting (Landstinget) hade 
vid tingsrätt tvistat om ersättning för av Bolagets ägare, läkaren CA, utfört 
arbete. Efter att parterna inlett förlikningsförhandlingar drogs talan tillbaka. 
Härefter var det ostridigt att parterna under hösten 2000 hade fört förlik-
ningsdiskussioner samt att man den 20 december träffats och förhandlat, 
bl.a. om ersättningsnivån. Bolaget hävdade att man vid detta möte ingått ett 
avtal villkorat av att Landstinget inte senast den 31 december framställde 
några invändningar. Landstinget förnekade att något sådant avtal ingåtts. 
Efter detta möte bad Landstinget den 29 december via e-post Bolaget att 
upprätta ett avtalsförslag, med hänvisning till den tidigare förhandlingen. 
Den 15 januari översände bolaget via e-post en handling benämnd ”Slutlig 
överenskommelse” samt ett tillhörande missiv, i vilket det angavs att två 
exemplar av överenskommelsen översändes för underskrift. Några dagar 
senare ankom dessa med brev. Landstingets reaktion på detta uteblev fram 
till någon gång i maj, då man protesterade och hävdade att avtal inte ingåtts. 
 
I första hand hävdade Bolaget att avtal ingåtts den 20 december, i andra 
hand att Landstinget måste ha insett att Bolaget var av uppfattningen att 
avtal ingåtts och därmed under våren blivit bundet genom sin underlåtenhet 
att inom rimlig tid informera Bolaget om dess missuppfattning.159

 

 TR:n 
konstaterade att de översända handlingarna, med hänsyn till formuleringen i 
missivet tillsammans med ”arten och omfattningen av kontakten mellan 
parterna”, måste anses utgöra en bekräftelse av vad Bolaget ansåg vara ett 
bindande avtal. Genom sin långvariga passivitet gentemot denna bekräftelse 
ansågs Landstinget ha ådragit sig bevisbördan för att avtal inte ingåtts. En 
börda som inte kunde uppfyllas genom åberopad bevisning. TR:n, vars dom 
fastställdes av HovR:n, använde alltså 21 § HagL analogt för att ålägga 
Landstingets passivitet gentemot avtalsbekräftelsen en presumtionsverkan. 

HD framhöll inledningsvis att Landstinget var att se som näringsidkare i 
sammanhanget. Därefter konstaterades att förhandlingar angående ersättning 
hållits mellan parterna, samt att den handling som bolaget översänt såsom 
”slutlig överenskommelse” genom utformningen av missivet (där det angavs 
att den sändes ”för underskrift”) utgjorde en avtalsbekräftelse. Det hade där-
för ålegat Landstinget att protestera mot bekräftelsen utan oskäligt uppehåll, 
men då så inte skett presumerades (med hänvisning till 21 § HagL) att avtal 
ingåtts. Landstinget befanns inte kunna bryta denna presumtion genom sin 
bevisning. 
 
HD använde alltså uttryckligen grunderna för 21 § HagL i ett förhållande 
mellan två näringsidkare. JustR Håstad utvecklade denna rättstillämpning i 
ett särskilt tillägg, där det anges att ”[u]pprätthåller man restriktionen, att en 

                                                
159 Andrahandsgrunden kommer inte att kommenteras närmare i detta kapitel, se föregå-
ende. 
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passiv mottagare har rätt att styrka att en bekräftelses innehåll var felaktigt, 
synes det lämpligt att betrakta bestämmelsen i [21 § HagL] som uttryck för 
en allmän rättsgrundsats.” En lämplig avvägning mellan åstadkommande av 
tydlighet i rättsläget parterna emellan och möjligheten att förhindra miss-
bruk av orderbekräftelser ansågs därigenom uppnådd. Dock poängterades att 
det sagda gäller kommersiella förhållanden; en privatperson som förhåller 
sig passiv till en avtalsbekräftelse ansågs inte ”utan vidare” få bevisbördan 
för att avtal inte ingåtts. 
 
Fallet har kommenterats av Herre, som tycker det är av värde att en tydlig 
princip har fastslagits av HD så att rättsläget klarnat. Emellertid framförs 
vissa tveksamheter gällande principens verkan i det praktiska rättslivet: vid 
utdragna förhandlingar kan parterna tvingas till överdriven försiktighet med 
ständiga reklamationer när meddelanden mottas som tolkningsvis kan sägas 
utgöra avtalsbekräftelser.160 Den praktiskt verksamme Edlund uttrycker 
liknande tankar och menar att det i praktiken är vanligt att sammanfattningar 
och protokoll angående vad som avhandlats skickas mellan parterna under 
pågående förhandlingar. Möjligen kommer en ökad försiktighet att krävas i 
dessa fall.161 Lehrberg uttrycker även efter detta avgörande tvekan kring 
huruvida en avtalsbekräftelse kan få samma verkan i ett förhållande utan 
mellanmän som i det i 21 § HagL reglerade fallet. Detta motiveras med att 
regeln i 21 § HagL är utformad med tanke på den högre risk för missför-
stånd som föreligger när parterna inte förhandlar direkt med varandra. 
Samma behov av stark verkan av bekräftelser föreligger enligt Lehrbergs 
mening inte då så inte är fallet.162

           
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
160 Herre, Rättsverkan av passivitet vid mottagande av avtalsbekräftelse, s. 691 
161 Edlund, Handelsagenturlagen som analogikälla, s. 184f 
162 Lehrberg, Avtalstolkning (5:e uppl) s. 140 
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6 Analys och avslutning 
I detta avslutande kapitel sammanfattas och analyseras ovanstående 
material, med syfte att besvara de frågor som ställdes i inledningen (med 
undantag för frågan om lagreglerad verkan av passivitet, vilken besvarats i 
avsnitt 3.3). Först görs ett försök att så långt möjligt fastställa rättsläget 
gällande de i fjärde kapitlet behandlade passivitetsmodellerna, därefter 
gällande avtalsbekräftelsefallet. Efter detta kommenteras passivitetsverkan i 
icke-kommersiella förhållanden. Avslutningsvis diskuteras lämpligheten av 
de sålunda fastslagna principerna samt möjliga förändringar.  
 

6.1 Icke-lagreglerad passivitetsverkan 

I detta avsnitt framstår det som lämpligt att följa upplägget i fjärde kapitlet, 
dvs. först diskuteras en tänkbar generell passivitetsprincip, därefter utvidgas 
analysen till att omfatta analogimodeller där ”ren” passivitet ges verkan och 
slutligen till modeller där passivitet får verkan i kombination med andra 
faktorer. Den tänkbara passivitetsverkan som diskuteras i detta avsnitt är, 
såvida inte annat uttryckligen framgår, avtalsverkan. 
 

6.1.1 ”Ren” passivitetsverkan 
Som framgått ställer sig de flesta författare avvisande till existensen av en 
generell passivitetsprincip innebärande att en passiv part, som inser att 
motparten uppfattar passiviteten som ett godkännande av ett avtal (oavsett 
vilka meddelanden och dylikt som föregått detta), är skyldig att upplysa 
motparten om dennes misstag vid äventyr av att avtal annars anses ingånget.  
 
Lehrberg utgör undantaget – enligt dennes mening medför grunderna för 6 § 
2 st. och 9 § AvtL att en sådan princip får anses existera. Tittar man på de 
åberopade stadgandena framstår emellertid en sådan princip som långtgå-
ende: 9 § tar enbart ställning till fall då den passive parten faktiskt framkal-
lat en viljeförklaring från motparten och 6 § 2 st. tar enbart sikte på fall då 
den missuppfattande parten tror sig avge en viljeförklaring som direkt leder 
till bindande avtal (dvs. den passive parten är redan bunden av en lämnad 
viljeförklaring). En generell passivitetsprincip såsom diskuteras här kräver 
emellertid överhuvudtaget inget agerande från den passives sida (dvs. var-
ken lämnande av viljeförklaring eller framkallande av motparts uppfattning) 
eller något antagande från motparten om att dennes viljeförklaring är direkt 
bindande (att denne uppfattar passiviteten som ett antagande av anbud är 
exempelvis tillräckligt).  
 
Mycket riktigt tycks det enda stödet i rättspraxis för existensen av en sådan 
princip vara det ovan refererade hovrättsavgörandet i Patientvändarfallet, 
vilket ju ändrades av en enig HD i en dom där man tydligt avvisade tanken 
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på en generell passivitetsprincip (”oavsett vad stiftelsen avsett […] och vad 
landstinget må ha insett i fråga om stiftelsens avsikt”). Att av ovanstående 
dra slutsatsen att någon generell passivitetsprincip inte kan anses existera 
inom svensk rätt torde inte vara alltför djärvt.163

 
         

Som framgått har även en möjlighet till ”ren” passivitetsverkan i ett mer 
avgränsat fall diskuterats, nämligen genom analogi från 6 § 2 st. i fall då 
anbudsgivaren uppfattar anbudstagarens orena accept som ren och anbuds-
tagaren (som ju egentligen är ny anbudsgivare) måste inse detta.  
  
Analogin torde vara okontroversiell i de fall då parterna kommunicerat 
muntligen med varandra, som Vahlén konstaterar så är det ju då vanligen 
mest en tillfällighet vem av parterna som får anses vara anbudsgivare re-
spektive anbudstagare om situationen bedöms enligt AvtL:s grundmodell. I 
ett sådant läge har parterna dessutom vanligen lika goda möjligheter att 
jämföra varandras uppfattningar om de avgivna viljeförklaringarna. Med 
hänsyn till detta verkar det onekligen onödigt formalistiskt att förneka den 
ene skydd mot den andres passivitet när man samtidigt ger denne sådant 
skydd mot den förstes (inte mer klandervärda) passivitet. 
 
Huruvida en sådan analogitillämpning kan göras även då parterna inte 
kommunicerat muntligen framstår som osäkert. Dels är det i sådana fall inte 
på samma vis slumpen som avgör hur partskonstellationen ser ut, dels har 
parterna sällan lika goda möjligheter att jämföra varandras uppfattningar då 
ju den missuppfattande anbudsgivaren i normalfallet inte meddelar motpar-
ten sin uppfattning. Att utan stöd i rättspraxis dra några säkra slutsatser vore 
därför att gå för långt. Möjligen skulle det kunna vara acceptabelt att 
tillämpa en analogi som begränsas till att endast omfatta de fall då den 
missuppfattande parten genom senare meddelande ger anbudstagaren 
samma möjlighet att inse misstaget som om han vore mottagare av en oren 
accept. En sådan begränsning har ju föreslagits av Karlgren.    
 
För fullständighetens skull bör även nämnas vad som tydligt framgick av 
fjärde kapitlet – stöd för tanken att 19 § HagL skulle kunna användas som 
analogikälla i fall då parterna kommunicerat utan någon mellanman inblan-
dad saknas helt och hållet. 
  

6.1.2 Verkan av passivitet i kombination med 
andra faktorer 

I fjärde kapitlet har ett antal tänkbara faktorer presenterats, vilka i kombina-
tion med parts passivitet gentemot motparts viljeförklaring skulle kunna 
medföra avtalsverkan. I detta avsnitt kommer först framkallande av anbud, 

                                                
163 Att Lehrbergs dolusregel kan tänkas vara tillämplig i fall då det står klart att avtal 
faktiskt ingåtts, och tvisten enbart gäller dess innehåll, står naturligtvis inte i motsats till 
denna slutsats – i ett sådant läge står ju inte alternativet att inte anse parterna bundna av 
något avtal domstolen till buds.  
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därefter partsbruk och sedvänja, och sedan konkludent handlande att disku-
teras. Avslutningsvis behandlas de subjektiva krav som ställs på parterna för 
att passivitetsverkan ska aktualiseras. 
 

6.1.2.1 Framkallande av anbud 
Stöd för uppfattningen att parts framkallande av anbud i kombination med 
dennes passivitet gentemot detta kan medföra avtalsverkan finns i 
Skarinfallet, där den passive parten på grund av att han framkallat 
motpartens anbud och dessutom insett dennes uppfattning om att passivitet 
skulle innebära avtal, ansågs skyldig att agera för att undvika bundenhet. De 
senare avgörandena i CERN-fallet och NJA 1977 s. 92 bekräftar att hänsyn 
tas till att part genom sitt agerande framkallat anbud då verkan av dennes 
passivitet ska prövas, låt vara att det i dessa fall tillkom ytterligare en 
(troligen viktigare) omständighet i form av konkludent handlande.  
 
Hur långtgående slutsatser som kan dras av Skarinfallet (det enda där enbart 
framkallande av anbud förelegat) kan emellertid diskuteras, särskilt som 
både Karlgren (som deltog i avgörandet) och Håstad (i sitt tillägg till 
Läkarfallet) hävdar att det är ytterst långtgående, ett gränsfall framtvingat 
genom slarvig processföring. Med hänsyn till detta kan det knappast fastslås 
att vilket ”framkallande” som helst skulle vara tillräckligt för att leda till 
bindande avtal i kombination med passivitet. Med Lehrbergs ord så bör det 
krävas ett framkallande av ”kvalificerat” slag. De fall som framhävs i dokt-
rinen är främst då parterna ingått en preliminär uppgörelse som kan förvän-
tas godkännas, t.ex. efter preciseringar från en part, men som möts av 
passivitet då villkoren avges i form av ett anbud, samt då part missuppfattat 
en uppfordran till anbud (eller möjligen ett meddelande som inte ens 
uppfyller dessa krav) och tror sig acceptera ett faktiskt anbud. 
 
Att en preliminär uppgörelse mellan parterna är att se som ett tillräckligt 
kvalificerat framkallande framstår som tämligen säkert – i Skarinfallet god-
togs ju rentav en sådan uppgörelse mellan den passive parten och en mel-
lanhand som inte var behörig att representera motparten. Även i NJA 1977 
s. 92 var det fråga om framkallande i form av en preliminär uppgörelse. 
Någon dom där uppfordran till anbud missuppfattats och i kombination med 
passivitet lett till avtal verkar däremot inte finnas, men i CERN-fallet var 
framkallandet rentav av mindre kvalificerat slag än så – där missuppfattades 
uppfordran aldrig. Dock förelåg som sagt även konkludent handlande i detta 
fall, framkallandet i sig hade knappast varit tillräckligt. Som stöd kan emel-
lertid dessutom anföras att en missuppfattad uppfordran till anbud torde vara 
typfallet då 6 § 2 st. och 9 § AvtL kan kombineras – liksom i 9 § rör det sig 
om ett framkallande av anbud och liksom i 6 § 2 st. rör det sig om ett 
missförstånd angående rättshandlingens verkan (i båda fallen tror avgivaren 
att parterna genom avgivandet blivit bundna av ett avtal). Med stöd av detta 
samt framförallt Håstads tillägg i Läkarfallet, framstår det därför som troligt 
att även åtminstone en uppfordran till anbud som av mottagaren missupp-
fattas är att se som ett kvalificerat framkallande av anbud. 
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6.1.2.2 Partsbruk och sedvänja 
Att partsbruk och sedvänja kan få till följd att parts passivitet kan leda till 
avtal är givet i de fall då bruket eller sedvänjan har sådan styrka att 
passiviteten i själva verket är en verklig viljeförklaring. Parterna kan då 
sägas ha överenskommit att passivitet gentemot exempelvis anbud angående 
viss typ av varor ska ses som en accept och avtalet ingås alltså enligt AvtL:s 
grundmodell. Att åtminstone partsbruk även i andra fall kan medföra att 
parts passivitet får avtalsverkan framgår av Patientvändarfallet. Hade HD 
enbart avsett passiviteten som viljeförklaring hade man nämligen i 
domskälen inte behövt konstatera att parternas avsikt respektive insikt, med 
hänsyn till den bristande styrkan i deras tidigare förbindelser, inte kunde 
medföra bindande avtal, utan hade kunnat stanna vid ett konstaterande att 
förbindelserna inte var av tillräcklig styrka. Att sedvänja bör behandlas på 
liknande sätt följer naturligt av att part rimligen på samma sätt förlitar sig på 
vad som är allmänt praktiserat inom branschen vid den aktuella typen av 
avtal, som på vad parterna tillämpat mellan sig i fråga om samma avtal. 
Något avgörande att stödja denna uppfattning på finns emellertid inte.   
 
Att närmare avgöra vilken omfattning som partsbruk eller sedvänja måste ha 
för att medföra avtalsverkan i kombination med passivitet är svårare. I 
Patientvändarfallet konstaterades enbart att den tidigare förbindelsen (som 
inte gällde samma typ av varor och tjänster) inte var tillräcklig. I doktrinen 
används tämligen intetsägande begrepp såsom ”viss intensitet och 
varaktighet” samt ”kvalificerad beskaffenhet”. Slutsatsen blir alltså att 
partsbruk, och troligen även sedvänja, av inte obetydlig styrka, i kombina-
tion med parts efterföljande passivitet gentemot mottaget anbud kan med-
föra bundenhet i enlighet med anbudet.  
 

6.1.2.3 Konkludent handlande 
Den sista faktor som behandlats är passiv parts konkludenta handlande. Som 
framgått finns det starkt stöd för att detta är en omständighet som i kombi-
nation med passivitet kan leda till bindande avtal. I åtminstone fyra 
avgöranden har HD ansett en sådan kombination, utan inverkan av andra 
faktorer, medföra avtalsverkan: Kylskåpsfallet, Byggmafallet, NJA 1946 s. 
122 och NJA 1980 s. 46. Dessutom medförde konkludent handlande till-
sammans med framkallande av anbud att den passive parten ansågs bunden 
av avtal i CERN-fallet och NJA 1977 s. 92. Någon tvekan om att konklu-
dent handlande i kombination med passivitet kan leda till avtalsbundenhet 
finns alltså inte, frågan är istället närmast vilka krav som ställs på agerandet.  
 
I Byggma- och CERN-fallen ställde HD respektive HovR:n kraven att det 
konkludenta handlandet måste ge motparten ”anledning att uppfatta (det 
som)” respektive ”anledning anta” att bindande avtal är ingånget.164

                                                
164 I NJA 1977 s. 92 var formuleringen snarlik. 

 Någon 
praktisk skillnad mellan formuleringarna existerar knappast. I Kylskåps-
fallet konstaterades det istället att det konkludenta handlandet gav ”vissa 
skäl” för uppfattningen att avtal ingåtts. Bedömningen här tycks alltså ha 
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varit något generösare. I NJA 1946 s. 122 kommenterades aldrig det kon-
kludenta agerandets beskaffenhet. Sammantaget, med tanke på att de övriga 
avgörandena samtliga meddelats efter Kylskåpsfallet och NJA 1946 s. 122, 
torde emellertid det gällande kravet vara att det konkludenta handlandet 
måste vara av ett slag som ger motparten ”anledning” anta att bindande avtal 
föreligger. Någon närmare precisering synes inte vara möjlig, utan bedöm-
ningen får göras i det enskilda fallet.    
 

6.1.2.4 Subjektiva krav på parterna 
Att någon av dessa ovanstående faktorer föreligger tillsammans med parts 
passivitet medför emellertid inte per automatik avtalsverkan. Utöver detta 
ställs dessutom krav på den ”aktives” faktiska uppfattning om situationen 
samt på den passives insikt om denna uppfattning. Vad gäller den aktive kan 
konstateras att det i samtliga rättsfall där avtal befunnits ingånget, med un-
dantag av CERN-fallet och NJA 1946 s. 122, ställts krav på att denne 
faktiskt måste ha utgått ifrån att avtal ingåtts eller att avtal ska anses 
ingånget om motparten förhåller sig passiv. I CERN-fallet och NJA 1946 s. 
122 formulerades aldrig något subjektivt krav överhuvudtaget. När det 
gäller den passive ställdes i samma avgöranden krav på att denne ”måste” ha 
insett motpartens uppfattning (vilket i praktiken är ett krav på faktisk insikt 
med viss bevislättnad). I CERN-fallet och NJA 1946 s. 122 kunde man av 
naturliga skäl inte ställa något sådant krav – motpartens uppfattning be-
handlades ju aldrig. Som enda avvikande domstol ställde HovR:n i 
Patientvändarfallet emellertid endast kravet att den passive ”borde” ha insett 
motpartens uppfattning. Till stöd för de subjektiva krav på parterna som 
åtminstone HD således ställt i vartenda fall, efter NJA 1946 s. 122, där man 
funnit avtalsverkan vara för handen kan också anföras att dessa motsvarar 
kraven i 6 § 2 st. AvtL. Att med denna bestämmelse som analogigrund 
utvidga tillämpningsområdet för passivitetsverkan och samtidigt sänka de 
subjektiva kraven skulle naturligtvis vara mycket märkligt. Det skulle 
innebära att när fråga är om oren accept, som skickats i tron att den är ren, 
så ställs krav på faktisk ”god tro” respektive att mottagaren måste ha insett 
denna uppfattning, men när principen sträcks ut till att omfatta mer perifera 
fall så skulle ”god tro” eller insikt inte längre krävas. 
 
Det sålunda fastslagna rättsläget kan då sammanfattas enligt följande: Part 
som förhåller sig passiv gentemot motparts viljeförklaring blir bunden av 
innehållet i denna, då viljeförklaringen framkallats genom den passives 
kvalificerade agerande, då det existerar ett sådant partsbruk eller sådan sed-
vänja av inte obetydlig styrka, eller då den passives konkludenta handlande 
ger motparten anledning anta att passiviteten medför avtalsbundenhet. 
Dessutom krävs att motparten faktiskt utgår ifrån att avtal ingåtts, eller 
kommer att ingås genom passiviteten, samt att den passive parten insett 
denna uppfattning hos motparten.           
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6.2 Passivitetsverkan vid 
avtalsbekräftelser  

Verkan av parts passivitet vid mottagande av avtalsbekräftelse från motpar-
ten diskuteras i detta avsnitt enbart i fråga om kommersiella förhållanden. 
När inte annat uttryckligen skrivs om typen av passivitetsverkan är det pre-
sumtionsverkan som åsyftas. 
 
Av den tidigare framställningen har det framgått att det inom såväl svensk 
som övrig nordisk doktrin har rått stor osäkerhet kring huruvida regeln i 21 
§ HagL/82 § GKomL kan användas analogt för det fall att parterna för-
handlat utan medverkan av mellanman. Ungefär hälften av författarna har 
ansett det vara närmast en självklarhet (särskilt Karlgren och Arnholm) och 
den andra halvan har ställt sig skeptiska. Förespråkarna pekar på exempelvis 
merkantil sedvänja, behovet av klara rättsförhållanden, spekulationsrisken 
då mottagaren – ifall presumtionsverkan inte erkänns – kan välja om avtalet 
ska gälla eller inte beroende på prisutveckling och dylikt, samt det faktum 
att det knappast är särskilt betungande att reklamera mot avtalsbekräftelser 
om det lagreglerade kravet på föregående förhandling står fast i analogifal-
len. De mer skeptiska pekar istället till exempel på det faktum att risken för 
missförstånd faktiskt är mindre då mellanman inte är inblandad, att presum-
tionsverkan medför risk för missbruk av oriktiga avtalsbekräftelser, samt att 
inte heller presumtionsverkan medför någon absolut klarhet – det gör endast 
avtalsverkan.  
 
I likhet med den oklara uppfattningen i doktrinen har praxis varit långt ifrån 
entydig (naturligtvis är detta en anledning till den förvirrade doktrinen). 
Visserligen tycks det tämligen gamla Takofallet bygga på en analog till-
lämpning av 82 § GKomL i ett fall då mellanman inte varit inblandad, då 
HD uppenbarligen ansett presumtionsverkan (och HovR:n rentav avtalsver-
kan) föreligga då reklamation gentemot avtalsbekräftelse inte skett. Emel-
lertid gällde avgörandet avtalets innehåll, inte huruvida det skulle anses in-
gånget. Därutöver har HovR:n, som sista instans, i Annonsfallet gett passi-
vitet gentemot avtalsbekräftelse avtalsverkan då frågan gällde om avtal in-
gåtts eller inte, och i Personbilsfallet gett passivitet presumtionsverkan i ett 
icke-kommersiellt förhållande. Slutligen finns de två avgörandena i NJA 
1946 s. 604 och NJA 1948 s. 283 där endast bevisverkan tycks ha aktualise-
rats (jfr. dock Karlgrens tolkning). En samlad bedömning av ovanstående 
praxis och doktrin kan i princip inte utmynna i annat än ett konstaterande att 
rättsläget föreföll tämligen oklart fram till avgörandet i NJA 2006 s. 638 – 
ett faktum som naturligtvis bidragit till ytterligare osäkerhet om rättsförhål-
landet parterna emellan i enskilda fall då inte ens ”spelreglerna” varit tyd-
liga. Det enda som med någon större säkerhet kan sägas är att i de fall där 
passivitet fått presumtions- eller avtalsverkan har domstolarna ställt som 
krav att förhandlingar i någon form, i enlighet med lagregeln, måste ha skett 
mellan parterna.   
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I Läkarfallet har HD emellertid gett till synes tydliga riktlinjer för fall då 
avtalsbekräftelser möts av passivitet, åtminstone i kommersiella förhållan-
den. Man använder uttryckligen regeln i 21 § HagL analogt i ett förhållande 
utan mellanman, och liksom tidigare krävs att förhandling mellan parterna 
faktiskt skett. Genom Håstads tillägg framgår också att så länge det rör sig 
om presumtionsverkan, inte avtalsverkan, så får 21 § anses uttrycka en all-
män rättsgrundsats.  
 
Numera får alltså rättsläget angående passivitet vid mottagande av avtalsbe-
kräftelser i kommersiella förhållanden anses tämligen klart genom Läkar-
fallet (även om Lehrberg är fortsatt tveksam). Har parterna förhandlat med 
varandra (förarbetena visar att kraven inte är höga, men ett omedelbart avvi-
sande från part får inte ha skett) och den ena därefter skickar en avtalsbe-
kräftelse måste motparten reklamera inom skälig tid ifall bekräftelsen anses 
felaktig. Sker inte detta presumeras avtal vara ingånget i enlighet med be-
kräftelsen. 
 

6.3 Passivitet i icke-kommersiella 
förhållanden 

I detta avsnitt diskuteras tillämpligheten av de ovan fastslagna reglerna an-
gående rättsverkan av passivitet i förhållanden då åtminstone den passive 
parten inte är näringsidkare.  
 
Som nämnts i fjärde kapitlet anser flera författare att redan det faktum att 
regeln i 6 § 2 st. AvtL är direkt tillämplig i icke-kommersiella förhållanden 
är olämpligt. Att använda denna bestämmelse som grund för analogier i så-
dana förhållanden är då naturligtvis tveksamt. Dock bör noteras att Håstad i 
Läkarfallet inte avvisar en sådan tillämpning, även om det inte heller direkt 
fastslås att den är möjlig. Detta i kombination med det faktum att paragra-
fen, oavsett uppfattningar om lämpligheten i det, otvivelaktigt är direkt 
tillämplig även när den passive parten inte är näringsidkare, gör att det kan 
ifrågasättas om inte åtminstone den mest närliggande analogimöjligheten – 
dvs. då partsförhållandet är det omvända och förhandlingar skett muntligt – 
bör kunna användas även i icke-kommersiella förhållanden. Samma skäl 
som anfördes för en sådan analogi vid kommersiella förhållanden gör sig 
gällande vid icke-kommersiella: det är tillfälligheter som avgör partsställ-
ningen vid muntliga förhandlingar och båda parter har lika goda möjligheter 
att jämföra varandras uppfattningar om avgivna viljeförklaringar. Däremot 
kan en utvidgning till att gälla även då muntliga förhandlingar inte skett, 
men senare meddelande skickats, ifrågasättas vid icke-kommersiella förhål-
landen. Vem som är anbudsgivare respektive anbudstagare är då inte längre 
en tillfällighet, och då användningen av 6 § 2 st. redan i grundfallet kritise-
rats när båda parter inte är näringsidkare bör en reell utvidgning med hjälp 
av analogier göras med försiktighet.  
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Även det faktum att 9 § AvtL är direkt tillämplig vid icke-kommersiella 
förhållanden har ifrågasatts, regeln grundar sig ju uttryckligen på 
”merkantila uppfattningar”. När det gäller längre gående analogier utifrån 6 
§ 2 st. och 9 § AvtL framstår möjligheterna därför som ytterst begränsade 
vid icke-kommersiella förhållanden. Att utvidga redan ifrågasatta regler 
utan stöd i rättspraxis bör naturligtvis ske med stor försiktighet och att 
hävda att gällande rätt tillåter analogier grundade på bestämmelserna i AvtL 
utöver det särskilda fallet med omvänd partsställning torde vara att gå för 
långt.  
 
När det gäller analogier från 21 § HagL i icke-kommersiella förhållanden är 
situationen annorlunda. Även om den i lag uttryckta regeln i detta fall enbart 
är direkt tillämplig vid kommersiella förhållanden finns det här stöd i 
rättspraxis för en tillämpning även då mottagaren av bekräftelsen inte är 
näringsidkare. Dels konstaterar Håstad i Läkarfallet att principen inte ”utan 
vidare” är tillämplig vid icke-kommersiella förhållanden, något som får 
anses vara långt ifrån ett fullständigt förkastande av tillämpningsmöjlighe-
terna, dels har HovR:n i Personbilsfallet (låt vara under viss kritik) använt 
principen då den passive mottagaren var konsument och motparten 
näringsidkare. Dessutom kan, som nämnts, Vattenreningsfallet mycket väl 
tolkas så att både HD och HovR:n har ansett en tillämpning av principen 
vara möjlig i icke-kommersiella förhållanden, men att detta kräver någon 
särskild omständighet på konsumentens sida – dvs. denne kan inte ”utan 
vidare” drabbas av presumtionsverkan. I det aktuella fallet var det närmast 
fråga om det intresse som konsumenten visat för avtalet, men i doktrinen har 
även initiativtagande till förhandlingar nämnts som en omständighet som 
kan påverka bedömningen.  
 
En tolkning av rättsläget med innebörden att det, vid icke-kommersiella för-
hållanden, krävs att icke-näringsidkare varit på något sätt särskilt aktiv för 
att denne ska kunna drabbas av presumtionsverkan på grund av passivitet 
gentemot avtalsbekräftelse från motparten, framstår alltså som förenligt med 
de båda HD-avgöranden, samt det hovrättsfall, där frågan aktualiserats. 
Dock bör påpekas att även ett rättsläge där sådan verkan är nästintill otänk-
bar vid icke-kommersiella förhållanden är förenlig med en annorlunda 
tolkning av HD-avgörandena, men hovrättsdomarna i Personbilsfallet och 
Vattenreningsfallet måste då anses felaktiga. 
 
Sammantaget får det alltså anses finnas ytterst begränsat utrymme för passi-
vitetsverkan med stöd av grunderna för 6 § 2 st. och 9 § AvtL utanför kom-
mersiella förhållanden. Det enda fallet där det med någon säkerhet kan antas 
att detta är möjligt torde vara då muntliga förhandlingar ägt rum och 
anbudsgivaren (icke-näringsidkare) uppfattar en oren accept från motparten 
som ren. När det gäller presumtionsverkan på grund av passivitet vid motta-
gande av avtalsbekräftelse är en mer generös tillämpning även vid icke-
kommersiella förhållanden emellertid mest förenlig med rättspraxis. Dock 
bör krävas att den passive i ett sådant läge varit särskilt aktiv, detta krav bör 
säkerligen ställas tämligen högt.   
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6.4 De lege ferenda 

Som avslutning på uppsatsen diskuteras i detta avsnitt lämpligheten i det 
sålunda konstaterade rättsläget. Dessutom diskuteras tänkbara förändringar i 
de fall rättsläget inte framstår som tillfredsställande.  
 
Att någon generell passivitetsprincip, innebärande att passiv part som inser 
att motparten uppfattar passiviteten som ett godkännande av avtal är skyldig 
att upplysa motparten om dennes misstag, inte kan anses existera inom 
svensk rätt framstår som fullt rimligt. En sådan princip ser visserligen sym-
patisk ut vid första anblick, och framstår då som ett rimligt lojalitetskrav 
gentemot en presumtiv avtalspartner. Emellertid är det enkelt att föreställa 
sig dels de problem med försök till illojala missbruk som skulle kunna upp-
stå, dels de krav på ständiga reklamationer som kommersiella aktörer skulle 
kunna känna sig tvingade att göra. Det kan, som Karlgren konstaterar, helt 
enkelt inte begäras av en anbudstagare att denne ska behöva svara på var-
enda rimligt anbud som kan tänkas inkomma.  
 
Vad gäller analogin från 6 § 2 st. AvtL i fall då partsförhållandet är det mot-
satta gentemot det i den uttryckliga lagregeln synes rättsläget också tämligen 
oproblematiskt. Som konstaterats är ju situationen i praktiken densamma 
som i grundfallet, detta gäller även i tillräckligt hög grad då muntliga för-
handlingar inte skett såvida restriktionen att efterföljande meddelande av 
något slag måste skickas för att analogin ska möjliggöras. På samma grun-
der får även tillämpningen vid icke-kommersiella förhållanden anses 
godtagbar då muntliga förhandlingar ägt rum. 
 
Även reglerna kring passivitet i kombination med ytterligare faktorer fram-
står som tämligen rimliga. Naturligtvis kan det diskuteras vilka faktorer som 
bör möjliggöra att passiviteten ska kunna få verkan; exempelvis framstår det 
inte som orimligt att part som tagit initiativ till förhandlingar och därefter 
framstått som väldigt angelägen om att avtal ska ingås, utan att för den skull 
uppnå de specifika kraven för att kunna anses ha framkallat anbud från 
motparten, åläggs en skyldighet att reagera på sådant anbud. Här måste dock 
observeras att rättsläget i viss mån är öppet, och HD skulle mycket väl 
kunna tänkas utvidga principen till att gälla även sådana närstående faktorer.   
 
Betydligt mer tveksam är då konstruktionen med dubbla subjektiva rekvisit 
som gäller samtliga analogifall grundade på 6 § 2 st. AvtL (och naturligtvis 
även de fall som uttryckligen faller under bestämmelsen). Som ett antal för-
fattare konstaterat så innebär konstruktionen inte sällan en ibland närmast 
fiktiv prövning av parts insikt om motpartens uppfattning. I exempelvis 
Skarinfallet torde det, som Håstad hävdar, i själva verket vara tämligen 
osannolikt att YS verkligen insåg orkesterledarens uppfattning att passivitet 
skulle anses leda till bindande avtal. Intressant är här att se hur detta pro-
blem lösts i de internationella principsamlingarna (som ju ska representera 
de vanligaste lösningarna inom olika rättsordningar). Någon subjektiv pröv-
ning sker enligt samtliga dessa överhuvudtaget inte, istället är det avgörande 
ifall den orena accepten rent objektivt medför någon materiell förändring av 
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villkoren jämfört med anbuden. En sådan lösning skulle säkerligen förenkla 
bedömningen då 6 § AvtL är tillämplig.  
 
Hur analogifallen (utom det enkla då partsförhållandet är omvänt) skulle 
påverkas av en sådan lagreglering är svårt att uttala sig om. Möjligen kan 
man tänka sig att de objektiva kraven på de kompletterande faktorerna blir 
strängare då de subjektiva rekvisiten inte längre är tillämpliga. Här bör 
också påpekas att de internationella principsamlingarna visserligen saknar 
de subjektiva rekvisiten, men de övriga nordiska rättsordningarna gör det 
inte. En ensidig förändring från svenskt håll skulle alltså medföra att den 
nordiska rättsgemenskapen i detta avseende frångås. 
 
Vad gäller icke-kommersiella förhållanden är det inte mycket att invända 
mot att analogimöjligheterna i dessa situationer är ytterst restriktiva, om inte 
obefintliga. Enbart en hänvisning till reglernas komplexitet, som framgår 
med önskvärd tydlighet ovan, gör att det utom i möjligen särskilt klander-
värda fall får anses innebära en alltför tung förpliktelse för parter som inte är 
näringsidkare att omfattas av dessa regler.      
 
Går vi vidare till verkan av passivitet gentemot avtalsbekräftelser kan det 
konstateras att det finns ett antal skäl som stödjer, såväl som motsäger, upp-
fattningen att analogier bör vara möjliga även i fall då parterna förhandlat 
direkt med varandra. Enligt min mening får skälen för en sådan lösning 
emellertid anses väga över. Risken för spekulationer från den passive mot-
tagaren ifall denne vet att passiviteten enbart får bevisverkan (och det alltså 
fortfarande är upp till motparten att visa att avtal ingåtts) framstår som större 
än risken för missbruk av avtalsbekräftelser – reklamationsskyldigheten 
aktualiseras ju enbart om förhandling faktiskt ägt rum (och det är upp till 
part som hävdar att så skett att bevisa detta). Detta innebär också att den 
reklamationsskyldighet som blir följden av att tillåta analogier från 21 § 
HagL inte blir särskilt betungande, har förhandling inte ägt rum kan ju 
mottagaren helt bortse från bekräftelsen. Inte heller det faktum att risken för 
missförstånd visserligen lär vara större då mellanman är inblandad talar ju 
egentligen emot att det även i fall då mellanman inte är inblandad finns ett 
behov av att åstadkomma klarhet – något som lär åstadkommas i högre grad 
genom att bekräftelser uppmuntras än om så inte är fallet. Som påpekats av 
skeptikerna till en tillämpning av principen utanför det lagreglerade området 
åstadkommer presumtionsverkan visserligen inte någon absolut säkerhet 
kring förhållandet parterna emellan, möjligheten att den passive parten kan 
prestera tillräcklig motbevisning finns ju alltid. För att undkomma detta 
skulle i så fall avtalsverkan krävas – men detta är uppenbarligen alltför 
långtgående, då får missbruksrisken anses ta överhanden. Att parternas för-
hållande inte klargörs med absolut säkerhet innebär ju emellertid inte att det 
ännu mer osäkra läge som uppstår då presumtionsverkan inte är möjlig är att 
föredra.  
 
Att möjligheterna till analogier även i icke-kommersiella förhållanden tycks 
vara betydligt större i avtalsbekräftelsefallet än vid tillämpning av 6 § 2 st. 
och 9 § AvtL framstår som tämligen rimligt. Verkan av regeln i 21 § HagL 
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är inte lika långtgående, utformningen är betydligt enklare och det lär dess-
utom falla sig relativt naturligt även för en i affärer oerfaren privatperson att 
reagera på ett felaktigt dokument benämnt ”avtalsbekräftelse”, ”orderbe-
kräftelse” eller liknande, i alla fall då man nyss förhandlat med avsändaren 
(jfr. bedömningen i Personbilsfallet).   
 
Slutligen kan konstateras att det kanske allra viktigaste för att bringa klarhet 
i förhållandet mellan parterna då avtalsbekräftelser skickats, lär vara själva 
det faktum att HD faktiskt gett tydliga riktlinjer för vilken princip som ska 
tillämpas, detta oavsett om innebörden istället varit att analogimöjligheter 
saknas. 
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