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Summary 

In Swedish legal literature, many and differing remarks have been made on 
matters of evidence in disputes concerning the interpretation of contracts. 
Production and sifting of evidence and contractual interpretation have been 
described as two different methods in Swedish law for deciding on what a 
contract should be considered to mean in the contractual relationship. Spe-
cifically, it is not clear when rules of burden of proof or interpretation 
should be used to solve an issue of uncertainty of the contractual content. 
There are multiple court cases concerning interpretation where the two 
methods have been used without any clarification of the relationship be-
tween them and, in some cases, the different instances use different methods 
without explicitly addressing the issue. This essay analyses and explains on 
a theoretical level views and opinions on this in legal literature, against the 
backdrop of decisions by Swedish courts. The purpose is to understand, ex-
plain and combine the two methods of deciding on contractual content, 
within the framework of procedural systematics. 
 
In literature on civil procedural law and contract law, emphasis is mainly 
put on two distinct matters of evidence in disputes concerning contractual 
interpretation. One concerns proving the factual basis for interpretation, or 
interpretational facts, and the other concerns the burden of proof for claims 
of contractual content. The first part of the essay covers the fundamentals of 
the law of evidence and the interpretation of contracts. Following that, the 
first of the two evidentiary matters is treated, on the basis of opinions in 
legal literature. It is found that there are different views on how to classify 
interpretational facts in a procedural context, which is linked to the views on 
what procedural activity contractual interpretation should be considered to 
entail.  The popularly held opinion is that interpretational facts should be 
classified as evidentiary facts. Some authorities consider certain interpreta-
tional facts to be dispositive facts, specifically a party’s claim that the con-
tract should be considered to have a content that does not follow from the 
contractual text itself. Put into a contract law context, the claims concern 
cause for subjective interpretation and verbal contracts. It is not certain what 
level of probability of their existence is needed for considering interpreta-
tional facts that are classified as evidentiary facts, but rules of burden of 
proof are not used in cases of uncertainty of their existence. 
 
Following that, the matter of burden of proof for contractual content is treat-
ed, based on literary opinions and with examples of their application by the 
supreme court of Sweden. Several legal scholars have made remarks on the 
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issue, although rarely on a principle level. Most remarks have been made in 
connection to accounts for the placement of the burden of proof, which pre-
supposes that rules of burden of proof should be applied. In court decisions, 
rules of burden of proof are mainly used for a claimant’s claim of contractu-
al content that does not follow from the contractual text. It is exceptionally 
rare that the burden of proof is met. 
 
The essay is concluded by an analysis of burden of proof for claims of con-
tractual content and it is found that there is a limit to the use of rules of bur-
den of proof in situations of uncertainty of contractual content. When the 
uncertainty concerns the meaning of an existing linguistic expression of the 
contract, in the form of contractual text, verbal content, or a common inten-
tion of the parties, this uncertainty is instead solved by interpretation. There 
is a difference in the nature of the uncertainties that are solved by burden of 
proof and interpretation respectively. The first concerns facts, specifically 
the linguistic expression of the contract. The other concerns the meaning of 
that expression, and is an uncertainty of language rather than facts. 
 
The issue of what the linguistic expression of the contract should be is con-
nected to the rules of the forming of contracts.  It is suggested that the ex-
pression is an element of the contractual clause as a claimed complex dis-
positive fact. When instead of the claimant it is the defendant that claims a 
linguistic expression, whether it is in the form of contractual text or a claim 
contrary to the text, this is generally in the form of evidentiary facts consid-
ered in the evaluation of whether the claimant’s fact is proven. However, in 
some cases the defendant’s claimed expression could be considered an ele-
ment of a dispositive fact.  
 
The principal conclusion is that evidence and rules of burden of proof on 
one side, and contractual interpretation on the other, are two separate meth-
ods for determining the contractual content, methods that are used for dif-
ferent kinds of uncertainty. However, they are connected, since a certain 
interpretation of a contract’s expression can show whether a claim can be 
based on that expression. If that is not the case, the claim must be based on a 
different expression, the existence of which can be uncertain. In that situa-
tion, a rule of burden of proof can be used to decide on whether the claim is 
founded or not. 
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Sammanfattning 

I rättsvetenskaplig litteratur görs många och skilda uttalanden om bevisfrå-
gor i tvister om tolkning av avtal. Bevisning och avtalstolkning har beskri-
vits som olika metoder för att avgöra vilket avtalsinnehåll som ska anses 
gälla mellan avtalets parter. Framförallt föreligger osäkerhet kring när be-
visbörderegler och när avtalstolkning ska tillämpas för att lösa en ovisshet 
om avtalsinnehållet. I tolkningspraxis finns flera avgöranden där metoderna 
har använts utan att förhållandet dem emellan har förklarats och i vissa fall 
använder olika instanser olika metoder. Uppsatsen undersöker och förklarar 
på ett teoretiskt plan de uppfattningar som finns i den rättsvetenskapliga 
litteraturen mot bakgrund av domstolars rättspraxis. Syftet är att förstå, för-
klara och förena de två metoderna för fastställande av avtalsinnehåll inom 
ramen för den processuella systematiken. 
 
I civilprocess- och civilrättslig litteratur behandlas framförallt två bevisfrå-
gor i tolkningstvister. Den ena rör bevisning av tolkningsdata eller tolk-
ningsunderlaget, den andra rör bevisbörda för påståenden om avtalsinnehåll. 
Uppsatsen inleds med en genomgång av vissa grunder inom bevisning och 
avtalstolkning. Därefter behandlas den första av de två bevisfrågorna utifrån 
litteraturuttalanden inom bägge rättsområden. Det befinns råda delade me-
ningar om hur tolkningsdata processuellt ska klassificeras, vilket till viss del 
är kopplat till uppfattningarna om tolkningen som processuell verksamhet. 
Den mest företrädda åsikten är att tolkningsdata utgör bevisfakta men som-
liga författare anser att vissa tolkningsdata har rättsfaktumkaraktär. Fram-
förallt åsyftas då vissa påståenden om att avtalet ska ha ett annat innehåll än 
som framgår av en skriftlig lydelse. I civilrättsliga termer rör det sig om 
påståenden om vissa subjektiva tolkningsgrunder samt muntliga avtal. Vil-
ken nivå av bevisning som krävs för att tolkningsdata av bevisfaktakaraktär 
ska beaktas är inte klart, men bevisbörderegler tillämpas inte vid ovisshet 
om deras föreliggande. 
 
Därefter behandlas frågan om bevisbörda för avtalsinnehåll med utgångs-
punkt i litteraturen men med exempel från Högsta domstolens praxis. Frå-
gan har behandlats av flera rättsvetenskapliga författare, om än sällan på ett 
mer principiellt plan. De flesta uttalanden görs i samband med redogörelser 
för principer för bevisbördans placering, som alltså förutsätter att en bevis-
börderegel ska tillämpas. I rättspraxis tillämpas bevisbörda vid främst kä-
randens påstående om avtalsinnehåll när påståendena innebär att ett annat 
innehåll ska gälla än som framgår av skriftlig lydelse. Det är synnerligen 
ovanligt att en sådan bevisbörda befinns vara uppfylld. 
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Uppsatsen avslutas med en analys av frågan om bevisbörda för avtalsinne-
håll. Det befinns föreligga en gräns för tillämpningen av bevisbörderegler 
vid ovisshet om avtalsinnehåll. När ovissheten rör innebörden av ett förelig-
gande språkligt uttryck, i form av skriftlig eller muntlig lydelse eller parts-
avsikt, löses detta genom avtalstolkning. Det föreligger alltså en skillnad 
mellan ovissheten som löses med bevisbörderegler och den som löses med 
avtalstolkning. Den första rör faktiska omständigheter, närmare bestämt 
vilket språkligt uttryck som ska anses gälla för avtalet. Den andra rör den 
innebörden av detta uttryck och är alltså en språklig ovisshet.  
 
Vilket språkligt uttryck som ska gälla för avtalet är kopplat till de avtals-
rättsliga reglerna om avtalsslut. Det föreslås att det processuellt ska beaktas 
som ett rättsfaktummoment i det komplexa rättsfaktumet avtalsvillkor som 
åberopas av käranden. Det språkliga uttryck som åberopas av svaranden, 
oavsett om detta är skriftlig lydelse eller ett däremot stridande uttryck, ska 
detta generellt förstås som åberopade bevisfakta vars bevisvärde ska beaktas 
vid värderingen av huruvida kärandens åberopade rättsfaktum är bevisat. 
Det kan i vissa fall även utgöra åberopade motfakta. 
 
Slutsatsen är framförallt att bevisning och bevisbörderegler samt avtalstolk-
ning utgör två skilda metoder för att fastställa avtalsinnehåll som inte kan 
användas för att lösa samma slag av ovisshet. De är dock tätt sammankopp-
lade då en viss tolkning av ett språkligt uttryck kan avgöra huruvida käran-
dens talan kan vara grundad på uttrycket i fråga. Befinns så inte vara fallet 
måste kärandens åberopade rättsfaktum istället grundas på ett annat språk-
ligt uttryck, varför en bevisbörda för detta i vissa fall kan konstateras före-
ligga efter att en viss tolkning gjorts. 
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Förord 

Denna uppsats markerar slutet på en längre tids bekantskap med den aka-
demiska världen. Studietiden har varit både magisk och bedrövlig och må-
hända kommer jag att sakna den. Just nu är jag glad att den är över, för det 
stundar nya utmaningar och förhoppningsvis en och annan praktikens kall-
dusch. 
 
Tack till professor Peter Westberg för hans handledning och de påpekanden 
som förde mig rätt. Tack till Joel Samuelsson för att han visade mig vad 
rättsvetenskap kan vara, även om jag inte förmådde att bryta mot tradition-
en. Tack till repan för utskrifter, böcker och ångesturladdningar.  
 
Tack till alla som förgyllt de här åren, i synnerhet nu i sluttampen. Särskilt 
tack till Erik, för genomläsningar, kommentarer, diskussioner och för öv-
ningskörningen som inneburit välbehövda pauser i funderingarna. Vi får se 
hur det går imorgon. 
 

Lund, den 24 maj 2016 
 
Allt gick bra. 
 

Lund, den 3 juni 2016 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Frågor om avtalstolkning dras till sin spets i rättsprocesser. Det är i dessa 
som tolkningsfrågorna kan besvaras med rättslig kvalifikation och en oviss-
het om avtalets innehåll kan lösas. De civilrättsliga tolkningsframställning-
arna hänvisar till rättspraxis i riklig mängd och tanken är att utifrån mosai-
ken av avgöranden kan en systematisk tolkningslära framställas, eller åt-
minstone några linjer dras upp.  
 
I den civilrättsliga litteraturen görs så uttalanden om en av de centrala pro-
cessrättsliga1 frågeställningarna: den om bevisning. Tolkningsfrågor och 
bevisfrågor är sammanvävda, kan det heta. Det är heller inte ovanligt med 
uttalanden om en bevisbörda för avtalsinnehåll, något som inte är unikt för 
den civilrättsliga doktrinen. Även processrättsliga författare behandlar denna 
bevisbörda, mer eller mindre utförligt, men då från den processrättsliga ho-
risonten. 
 
Bevisbörderegler och avtalstolkning är ämnade att lösa ett problem med 
ovisshet som annars skulle förhindra domstolen att avkunna dom. När bägge 
dessa metoder kan vara ägnade att lösa en ovisshet om avtalsinnehåll upp-
kommer frågan om vad som i detta hänseende skiljer dem åt och när den ena 
eller andra metoden används. I praxis görs inga principiella uttalanden, men 
båda metoder uppmärksammas. Något avgörande har dessutom väckt tanken 
att det finns ett val mellan metoderna, ett val som förefaller sakna riktlinjer. 
 
Bevisning spelar, vad det verkar, en stor roll vid fastställande av avtalsinne-
håll; det föreligger ett samband mellan bevisfrågor och avtalstolkning. Detta 
samband utgör föremålet för arbetet. Särskilt är det förhållandet mellan be-
visbörderegler och avtalstolkning som undersöks. I det ligger frågan 
huruvida dessa metoder är alternativa och i så fall när den ena eller andra 
ska användas. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Föremålet för denna studie är bevisfrågor i dispositiva tvister om avtalsin-
nehåll, särskilt bevisbörda för avtalsinnehåll. Fokus ligger på uppfattningar-
na inom rättsvetenskapen, även om domstols hantering av frågan också be-

1 Med processrätt avses civilprocessrätt. 
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handlas. Det överordnade syftet är att klarlägga vad bevisbörda för avtalsin-
nehåll innebär och hur detta förhåller sig till avtalstolkning, och behandling-
en av andra bevisfrågor i avtalstvister är en nödvändig del av detta. 
 
Då uppsatsen främst är teoretisk är den inriktad på att undersöka och för-
klara de teoretiska ståndpunkter som utvecklats inom rättsvetenskapen på 
det civilrättsliga respektive processrättsliga området. Detta görs med beak-
tande av den processrättsliga begreppsbildningen. Undersökningen av rätt-
skipningen, det vill säga den praktiska aspekten, är av underordnad bety-
delse och fungerar snarast som en kontroll av de teoretiska aspekterna. Syf-
tet är inte nödvändigtvis att finna några bestämda rättsregler eller principer 
som styr domstolars hantering av bevisning och avtalstolkning, åtminstone 
inte i meningen att det skulle vara fel av en domstol att inte följa sådana 
regler. Ambitionen är snarare att granska och försöka förklara rättsveten-
skapens teoretiska modeller som i sin tur bygger på rättspraxis.  
 
Problemet som ska undersökas kan formuleras som följer. I tvister om avtal-
sinnehåll uppkommer frågor om fakta, det vill säga vad som brukar benäm-
nas bevisfrågor. Det har gjorts en stor mängd, ofta fragmentariska, ibland 
sinsemellan motsägande, uttalanden om bevisfrågor i tolkningstvister, bland 
annat om bevisning av avtalsinnehåll. Utöver detta har även tolkningen i sig 
setts som en metod för att utröna fakta. De två systemen, bevisning och av-
talstolkning, beskrivs som integrerade, men det förefaller inte teorikom-
plexen vara. 
 
En mer exakt frågeställning är följande: 
Vilka bevisfrågor om avtalsinnehåll uppkommer i tolkningstvister?  
Hur förhåller sig dessa frågor till avtalstolkning? 
Vad innebär det att en part har en bevisbörda för ett påstående om avtalsin-
nehåll och när uppkommer en sådan bevisbörda? 
Finns det utrymme för ett val mellan bevisbörda för avtalsinnehåll och av-
talstolkning och, om så är fallet, efter vilka kriterier kan valet avgöras? 

1.3 Teori, metod och material 

Uppsatsen behandlar frågor om bevisning och avtalstolkning. Frågorna i sig 
medför inte att en viss rättsvetenskaplig metod bör användas. Det finns flera 
ingångar i både bevisbördefrågor och avtalstolkning till en metod där exem-
pelvis de rättspolitiska skälen bakom domstolars agerande förklaras, försva-
ras eller kritiseras, det vill säga ett sådant öppet förhållningssätt som Peter 
Westberg beskriver som en problemorienterad ansats.2 Utifrån syftet med 

2 Westberg 1992, s. 436ff. 
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detta arbete är det dock tydligt att jag valt att undersöka problemområdet 
utifrån dess behandling i den rättsdogmatiska eller rättsdogmatiskt inriktade 
litteraturen, och då särskilt dess juridisk-tekniska sida. Min undersökning 
sker i samma kontext, eller diskurs, som just den litteraturen, det vill säga 
med rättsdogmatiska utgångspunkter.3  Med Westbergs ord rör det sig om 
en regelorienterad ansats, det vill säga en sluten ansats där det undersökta 
behandlas i sin juridisk-tekniska kontext.4  Om rättsdogmatik innebär ett 
förhållningssätt till rätten som ”given”, det vill säga utan att ifrågasätta att 
rätten ser ut som den gör (hur det nu är) eller fråga sig varför den gör det, så 
är det här arbetet definitivt rättsdogmatiskt.5 Det främsta skälet till valet att 
utföra studien på det här viset är det splittrade intryck litteraturen på områ-
det ger. Ett sådant utgångsläge är inte bara gynnsamt utan även en förutsätt-
ning för den tolkande och systematiserande verksamhet som rättsdogmatisk 
teoribildning utgör.6  På ett mer principiellt plan anser jag att det finns me-
ning i rättsdogmatiken, utan att denna måste ges rättsvetenskapligt san-
ningsmonopol.7 Min uppfattning är inte att rätten är given eller värdeneutral, 
men oberoende av detta existerar rättsdogmatiken och har betydelse som 
förhållningssätt till rätten, vilket i sig ger skäl att ägna sig åt rättsvetenskap 
inom ramen för den.8  
 
Det rättsdogmatiska utgångsläget på området sammanfattas av Lars Heuman 
i den inledande meningen till hans Bevisbörda och beviskrav i tvistemål: 

Det finns övergripande rättsfrågor som inte är lagreglerade och som 
inte kan lösas genom något eller några enstaka prejudikat. Som exem-
pel kan nämnas frågor som rör metoderna för tolkning av lag och av-
tal. Sådana övergripande frågor uppkommer också på bevisbörderät-
tens område. När domstolarna möter sådana problem styrs rättstill-
lämpningen ofta av principer som inte är lagfästa. Rättsutvecklingen 
sker ofta i samverkan mellan praxis och doktrin. Rättsvetenskapen 
spelar ofta en särskild roll för teoribildningen.9 

Med utgångspunkt i det citatet vill jag beskriva detta arbete som teoretiskt, 
om än på en annan nivå. Om praktiken innebär domstolars dömande, som 
sker i en viss kontext, med vissa ramar och utgångspunkter, innebär teorin 

3 Avseende rättsdogmatik som metod, se Kleineman 2013, Strömholm 1996 samt Peczenik 
1995 s. 312ff. Se Svensson 2014, s. 217 om dessa senare verk som reproducerande av sy-
nen på rättsdogmatiken som ”den juridiska metoden”. Om rättsdogmatik från ett annat 
perspektiv, se Gunnarsson och Svensson 2009, s. 91ff. 
4 Westberg 1992, s. 427ff. 
5 Jfr Gunnarsson och Svensson 2009, s. 91. Jfr även Westberg 1992, s. 428, om hur den 
regelorienterade ansatsen (som jag mer eller mindre jämställer med rättsdogmatiska grund-
satser) inte behandlar orsaker eller konsekvenser av ett rättsligt fenomen. 
6 Se Peczenik 1995, s. 260 och 312. 
7 ”Allting kan ifrågasättas, men allting kan inte ifrågasättas samtidigt”, Jareborg 2004, s. 5. 
Inom rättsdogmatiken stannar en helt enkelt upp och ifrågasätter inte rätten som sådan. 
8 Jfr Kleineman 2013, s. 24. 
9 Heuman 2005, s. 15. 
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rättsvetenskapen som ägnar sig åt ett systematiserande av avgöranden och 
eftersökandet av allmänna förklaringsmodeller, vilket kan ske även med 
förkastande av enskilda avgöranden.10 Detta arbete ägnas åt att försöka för-
klara och förena olika teoretiska ståndpunkter kring bevisbördefrågor och 
avtalstolkning. Områdena präglas av mycket begränsad lagreglering samt 
omfattande behandling i doktrin. Utifrån en rättsdogmatisk rättskällelära har 
så rättspraxis och doktrin fått en framträdande roll på områdena då lagstift-
ning och förarbeten trätt tillbaka.11 Min avsikt är inte att upprepa andras 
undersökningar av praxis, utan att undersöka de teorier som bildats inom 
civil- och processrätt på grundval därav.  En bärande tanke i detta, som för-
hoppningsvis framträder av de analytiska inslagen, är att jag utgår från att 
författarna observerat i stort sett samma saker i rättsfallen och därav dragit 
liknande slutsatser, vilket innebär att diskrepanser mellan civil- och process-
rättslig diskurs samt mellan enskilda författare ofta kan förklaras med skill-
nader i terminologi eller begreppsbildning.  
 
Arbetets teoretiska utgångsläge är alltså rättsdogmatiskt, men metoden är 
snarare begreppsanalytisk.12 Den innebär inte sådan regelrekonstruktion 
som beskrivs som kännetecknande för rättsdogmatiken.13 Vidare befinner 
sig arbetet tämligen långt från det praktiska problem som rättsdogmatiken i 
slutändan tar sikte på.14 De behandlade rättsvetenskapliga undersökningarna 
har ofta haft till syfte att fastslå gällande rätt, men detta arbetes resultat blir 
snarare ett uttalande avseende begrepps- och teoribildningen. Sedan är för-
hållandet däremellan en fråga för ett annat sammanhang.15 
 
Den roll rättstillämpningen spelar är som den källa ur vilken rättsvetenskap-
en på det här problemområdet får sina uppslag och mot vilken den själv 
prövar sina teorier. Behandling av rättsfall i det här arbetet syftar till att be-
lysa och kontrollera teoribildningens behandling av dem. Denna grundas i 
sin tur ofta i sökandet efter prejudikat, men både i tolkningsläran och i be-
visbördefrågor finns en kasuistisk och mosaisk natur som gör det svårare att 
systematisera rättsbildningen i den meningen att vissa lösningar är korrekta 
och andra inte är det. Det något svårfångade påverkas ytterligare av att be-

10 Jfr Heuman 2005, s. 15. Se även Strömholm 1996, s. 73f om rättstillämparen och rättsve-
tenskaparen samt Peczenik 1995, s. 313ff. 
11 Se om svenska rättsdogmatiska rättskälleläror Kleineman 2013, s. 28, Peczenik 1995, s. 
203ff, Strömholm 1996, s. 317ff. 
12 Jfr Ekelöf 1956, s. 7ff om begreppsbildning och lagtolkning och Peczenik 1995, s. 317ff 
om begreppsanalytiska satser som analytiska skäl i juridisk argumentation. Jfr även Ström-
holm 1996, s. 60ff angående logisk behandling av rätten. 
13 Jareborg 2004, s. 4, Kleineman 2013, s. 21. 
14 Kleineman 2013, s. 26. 
15 ”Vad är rättsdogmatik utöver hanterandet av de rättssystematiska sambanden, det vill 
säga utöver begreppsbildning? Någonting, säkerligen, men exakt vad är kanske oklart, och 
vad det än är så är det sekundärt”, Samuelsson 2008, s. 296. 
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visbördefrågor tämligen sällan avgörs uttryckligen av domstolen, men sam-
tidigt ofta uppkommer och avgörs. Detta förhindrar förvisso inte i sig att en 
rättsnorm kan utläsas,16 men funktionen som prejudikat torde minska av att 
frågan behandlas i förbigående eller som en delfråga.17 Det något osäkra 
rättskällevärdet åsido befinner sig rättspraxis högre i rättskällehierarkin än 
doktrinen, och inte minst på grund av att detta är en doktrinens egen premiss 
använder jag praxis för att bedöma och eventuellt modifiera teoribildningen. 
 
För att då säga något om den praktiska metoden, eller genomförandet. Ett 
brett urval har gjorts av rättsvetenskaplig (och rättsdogmatisk) litteratur uti-
från det enda kriteriet att litteraturen behandlar bevisfrågor i avtalstvister. 
Detta innebär både civil- och processrättslig litteratur.18 Någon direkt åt-
skillnad mellan dessa har inte gjorts i urvalet, men en utgångspunkt är att 
kontexterna påverkar innehållet i litteraturen. Exempelvis kan samma term 
beteckna olika begrepp på de olika rättsområdena. Uttalandena i litteraturen 
har därefter placerats i kapitel och avsnitt efter vad de i min mening framstår 
att behandla. Detta är generellt baserat på vilka termer som används. Om en 
författare exempelvis använder uttrycket ”bevisbörda för avtalsinnehåll” 
behandlas uttalandet i kapitel 4, som rör just det. Det är på samma grund 
undersökningens uppdelning i kapitel 3, som behandlar bevisning av tolk-
ningsunderlag, och kapitel 4 har gjorts.  
 
I kapitel 4 behandlas vidare ett flertal rättsfall som åtminstone presumtivt 
behandlar bevisbörda för avtalsinnehåll. Urvalet är gjort utifrån att författare 
hänvisat till dem som stöd för sina ståndpunkter i frågan om bevisbörda för 
avtalsinnehåll. Detta är även den främsta anledningen till att praxis behand-
las i kapitel 4 men inte i kapitel 3. Det görs helt enkelt inga hänvisningar till 
praxis i den litteratur som behandlar dessa frågor. 
 
Angående det analytiska kapitlet finns det givetvis en skillnad mellan hur en 
tankeprocess går till och hur en sådan samt resultatet av den presenteras. Det 
analytiska kapitlet är därför uppbyggt i en något annorlunda ordning än hur 
jag kommit fram till det som där presenteras. Det är svårt att beskriva en 
tankeprocess på ett exakt och klargörande vis, men ungefärligt har den ana-
lytiska metoden kretsat kring innebörden av de i doktrinen formulerade 

16 Westberg 2000, s. 592 och 595f. 
17 Jfr Westberg 2000, s. 600. 
18 Den sjunde upplagan av Rättegång IV är i stora delar omskriven av Heuman, se förordet 
till Ekelöf m.fl. 2009, varför verket inte ska tas som helt representativt för Ekelöfs stånd-
punkter. I detta arbete hänvisas för dessa istället till äldre verk, huvudsakligen den sjätte 
upplagan av Rättegång IV, här citerad Ekelöf och Boman 1992. Rättegång-serien utgör 
oberoende av detta ett ofta refererat verk inom processrätten varför det i uppsatsen används 
med en självständig funktion, om annat inte framgår av sammanhanget. 
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ståndpunkterna och alltså vad de olika författarna åsyftat. Det har inte varit 
avsikten att ta ställning för en författare mot en annan, utan snarare att för-
söka förstå och förklara hur de kan uttala sig i olika riktningar om samma 
frågor. Både tankeprocessen och presentationen präglas av den sönderdel-
ning av problemen som Westberg presenterar som ett bärande moment i den 
analytiska processen i en regelorienterad rättsvetenskaplig ansats.19 Det kan 
även beskrivas som en process från vissa mer framträdande insikter till 
andra mer fördolda. 

1.4 Forskningsläge 

Flera aspekter av forskningsläget har redan berörts. Undersökningsområdet 
vidrör både process- och civilrättsliga frågor och har på olika sätt behandlats 
av författare inom bägge rättsområden sedan förra sekelskiftet. Det har inte 
skrivits några monografier eller artiklar om bevisbörda för avtalsinnehåll 
men Heuman har skrivit en längre artikel som behandlar bevisvärdering och 
avtalstolkning.20 I övrigt görs flera uttalanden i framställningar som på nå-
got sätt berör bevisfrågor och avtalstolkning, generellt sett i förbigående. 
Uttalandena är ofta kortfattade, går i olika riktningar och bygger ofta på 
referenser till andra framställningar. I Norge har många civilrättsligt inrik-
tade författare behandlat frågorna mer ingående än vad som gjorts i svensk 
civilrättslig litteratur.  
 
Till följd av att frågorna behandlats inom ramen för allmänna frågor om 
bevisning, bevisbörda och avtalstolkning utgör uttalandena i litteraturen ett 
led i författarens uppfattning i dessa frågor. Tydligast är detta avseende be-
visbörda för avtalsinnehåll där samtliga behandlingar sker inom ramen för 
mer allmänna resonemang om placering av bevisbörda. Klart mest har 
Heuman skrivit i frågan, i Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, Rättegång 
IV samt en del artiklar. 
 
Sammanfattningsvis är forskningsläget något splittrat och ett tydligt hel-
hetsgrepp har inte tagits på frågorna. 

1.5 Avgränsningar 

Vissa avgränsningar måste med nödvändighet göras och här redogörs för de 
som belastar arbetet med vissa svagheter. Frågor om åberopande och åbe-
ropsbörda behandlas stort sett inte alls, trots deras koppling till rättsfaktum-
begreppet. Något enstaka uttalande om åberopsbörda görs, vilket får tas för 

19 Westberg 1992, s. 431f. 
20 Heuman 2015. 
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vad det är: en avvikelse. Vidare utreds inte placeringen av bevisbördan i 
tvister om avtalsinnehåll, även om det omnämns vid flera tillfällen. Dessa 
omnämnanden har funktionen att visa att en bevisbörda åläggs, medan vem 
som får bära den är av underordnat intresse. Inte heller bevisvärdering eller 
frågor om beviskravet behandlas i någon betydande mån. På det civilrätts-
liga området behandlas knappast alls frågor om avtalsslut eller andra, all-
männa avtalsrättsliga frågeställningar. Avgränsningarna är betingade av 
utrymmesskäl. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i en undersökande och en analytisk del. Uppdelning-
en är motiverad av att uttalandena i litteraturen går i olika riktningar och 
sällan tar samlade grepp, varför en helhetlig bild av materialet gör analysen 
mer tillgänglig. Jag uppmärksammar att det finns ett problem med upplägget 
då det kräver mer av läsaren. En viss underlättnad har därför eftersträvats, 
bland annat genom en uppdelning av källmaterialet i en del som behandlar 
bevisning av tolkningsunderlag och en del som behandlar bevisbörda för 
avtalsinnehåll. Efter det första av dessa avsnitt görs även en mindre omfat-
tande delanalys i syfte att strukturera och samla upp vad som behandlats. 
 
Den undersökande delen inleds med ett allmänt kapitel i vilken grunderna 
för den fortsatta framställningen behandlas. Kapitlet utgör närmast en på-
minnelse om vissa process- och civilrättsliga utgångspunkter men har stor 
betydelse för den övriga framställningen. 
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2 Grunder 

2.1 Bevisning 

2.1.1 Inledning 

Rätten måste i ett mål avgöra om sådana sakförhållanden är för handen att 
en viss yrkad rättsföljd ska inträffa. Detta utgör den så kallade sakfrågan.21 
Det är genom bevisning, som här används i en vid bemärkelse, som rätten 
kan avgöra sakfrågan. Ansvaret för bevisningen är delat: parterna ansvarar 
för bevisföringen, 35 kap. 1 och 6 §§ RB, och rätten för bevisprövningen, 35 
kap. 1 §.22 I vissa fall krävs ingen bevisning, exempelvis då part erkänt viss 
omständighet, 35 kap. 3 §. 
 
Bevisning, återigen i vid bemärkelse, kan för en rättegång delas upp i olika 
moment. För det första måste parterna anskaffa bevis. Dessa ska sedan pre-
senteras för domstolen under huvudförhandlingen, genom bevisupptagning-
en. Slutligen tar domstolen ställning till den presenterade bevisningen under 
överläggningen till dom. Detta sista steg innefattar domstolens bevisvärde-
ring. Trots att överläggningen äger rum efter huvudförhandlingen är det 
troligt att vissa slutsatser om bevisningens värde dragits tidigare under pro-
cessen.23 Det är även under överläggningen som frågor om bevisbörda och 
beviskrav hanteras av domstolen. 
 
I det följande redogörs för visa processuella begrepp relevanta för den fort-
satta framställningen, samt för bevisrättsliga grunder. 

2.1.2 Processuella fakta 

I den processrättsliga doktrinen har, liksom i juridisk doktrin i stort, en be-
greppsapparat byggts upp, som ansluter till och utvecklar RB och dess för-
arbeten. Det är inte möjligt att i detta sammanhang mer djuplodande utreda 
juridisk terminologi, utan avsnittet syftar istället till att beskriva hur olika 
processuella termer och begrepp används. Avstamp tas i en artikel av Per-

21 Lindell 1987, s. 15, Ekelöf m.fl. 2009, s. 13f.  
22 Samtliga kapitlets lagrumshänvisningar avser RB om inte annat framgår.  
23 Ekelöf m.fl. 2009, s. 16f. 
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Olof Ekelöf,24 i vilken han preciserar begreppen rättsfakta och rättsföljd, en 
precisering som upprepas än idag.25 
 
De första begreppen att behandla är rekvisit och rättsfakta. Ingen av termer-
na förekommer i RB. Istället används oftast ”omständighet” för det som i 
doktrinen har de här behandlade benämningarna.26 I förarbetena uttalas i 
anslutning till 17 kap. 3 § att med omständighet avses ”faktiska omständig-
heter som är av omedelbar betydelse för det omprocessade rättsförhållan-
det”.27 Dessa omedelbart relevanta fakta kallas vanligtvis för rättsfakta.28 
 
Ekelöf menar att begreppet rättsfakta tillhör de mest omstridda inom den 
allmänna rättsläran.29 Han skriver om terminologin strax efter RB:s till-
komst, och konstaterar att rättsfaktum i tidigare doktrin oftast avsett förledet 
i en rättsregel, det vill säga betingelserna för att en viss rättsföljd ska in-
träffa.30 Ekelöf använder själv termen med den innebörden.31  De konkreta 
sakomständigheter som motsvarar detta förled brukar betecknas ”relevanta 
omständigheter” eller ”relevanta fakta”. Ekelöf anser dock att rättsfaktum 
torde gå att använda både för det abstrakta begreppet och för de konkreta 
sakförhållandena, varvid en uppdelning i konkreta och abstrakta rättsfakta 
kan användas. Han kritiserar i detta sammanhang begreppsanvändningen i 
RB, där enbart ”omständigheter” används, i olika mer eller mindre klargö-
rande kombinationer.32 Karl Olivecrona använder termen motfakta om de 
åberopade omständigheter som trots kärandens bevisade rättsfakta medför 
att talan inte ska bifallas.33 Ekelöf instämmer i användningen, och lägger till 
att motfakta medför att kärandens åberopade rättsfakta inte ges den rättsliga 
betydelse det annars skulle ha haft.34  
 
Bengt Lindell använder termen rättsfakta för att beteckna de sakomständig-
heter en part lägger till grund för sin talan för att en viss rättsföljd ska in-
träffa, oberoende av vilken rättsregel som slutligen tillämpas av domstolen. 
Detta sammanhänger med att rättstillämpning enligt Lindell även omfattar 

24 Ekelöf 1945. 
25 Samuelsson 2008, s. 360. Ekelöfs artikel är ett inlägg i den så kallade rättighetsdebatten, 
som här lämnas därhän. 
26 Se exempelvis 13 kap. 3 §, 17 kap. 3 § och 35 kap. 3 § RB. 
27 NJA II 1943 nr 1, s. 204. 
28 Lindell 2012, s. 105. 
29 Ekelöf 1956, s. 12. 
30 Ekelöf 1945 s. 225. 
31 Ekelöf 1956, s. 13 samt Ekelöf och Edelstam 2002, s. 49 med tillägget att part åberopar 
det rättsfaktum som anges i den tillämpliga regeln. 
32 Ekelöf 1945, s. 225ff. 
33 Olivecrona 1960, s. 205.  
34 Ekelöf och Edelstam 2002, s. 41f. 
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ogillande av ett käromål. Förledet i rättsregeln betecknas istället som rekvi-
sit, med samma innebörd som abstrakt rättsfaktum.35  
 
Per-Henrik Lindblom återknyter till Ekelöfs tankar, och får stöd av Peter 
Fitger med flera.36 Lindblom delar upp rättsfakta i abstrakta och konkreta.37 
Abstrakta rättsfakta utgörs av de i rättsregler uppställda förutsättningarna för 
att en viss rättsföljd ska inträffa.38 Konkreta rättsfakta utgörs av faktiska 
omständigheter med rättslig relevans. Själva rättstillämpningen sker genom 
domstolens subsumtion av konkreta rättsfakta under abstrakta rättsfakta, 
varefter det framgår huruvida den yrkade rättsföljden ska infalla. Både ab-
strakta och konkreta rättsfakta kan vara komplexa och brytas ner i mo-
ment.39 Dessa komplexa rättsfakta lanserades av Ekelöf. Som exempel an-
förs förekomsten av en fordran som ett rättsfaktum som i sin tur består av en 
mängd rättsfakta som ska föreligga eller saknas för att en viss rättsföljd ska 
inträffa.40 Att en kärande kan åberopa det komplexa rättsfaktumet utan spe-
cificering av de enskilda momenten förklaras i ett annat sammanhang med 
processekonomiska skäl.41 Lindell menar att med komplext rättsfaktum me-
nas generellt att faktumet är obestämt, det vill säga att olika konstellationer 
av omständigheter kan ingå i det.42 
 
RB:s användning av ”omständigheter” i olika sammanhang kritiseras av 
Ekelöf, såsom förvillande avseende skillnaden mellan rättsfakta och bevis-
fakta. Anledningen till detta är faktaformernas olika funktioner; omständig-
heter som utgör bevisfakta har endast betydelse som bevis för förekomsten 
av rättsfakta.43 I förarbetena till RB skiljs dessa från de omedelbart relevanta 
omständigheterna.44 Bevisfakta relaterar endast till konkreta rättsfakta, inte 
till en rättsregel eller dess abstrakta rättsfakta. Hjälpfakta å sin sida har end-
ast betydelse för ett bevisfaktums bevisvärde för att ett konkret rättsfaktum 
föreligger. Lindblom menar dock att distinktionen mellan bevisfakta och 
hjälpfakta i allmänhet är överflödig.45 Detta gäller inte distinktionen mellan 
konkreta rättsfakta och bevisfakta, då de processuella reglerna för dessa 
fakta skiljer sig åt. Exempelvis måste konkreta rättsfakta åberopas särskilt, 

35 Lindell 1987, s. 27ff. 
36 Lindblom 2003, s. 171ff., Fitger m.fl. 1984, 35:9ff (supplement 45, 2004). 
37 Lindblom 2003, s. 174.  
38 Lindblom 2003, s. 175. 
39 Lindblom 2003, s. 174ff. 
40 Ekelöf 1945, s. 246. 
41 Ekelöf och Edelstam 2002, s. 49. 
42 Lindell 1987, s. 27. 
43 Ekelöf 1945, s. 226. 
44 NJA II 1943 nr 1, s. 204, där omständigheterna kallas indicier. Se även Ekelöf och Edel-
stam 2002, s. 40. 
45 Lindblom 2003, s. 176. Se även Lindell 2012, s. 510. 
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jämför 17 kap. 3 §.46 En viss sakomständighet kan dessutom ha betydelse 
både som rättsfaktum och bevisfaktum.47 Det kan noteras att det inte är 
några särskilda egenskaper hos en omständighet som gör den till ett rättsfak-
tum eller bevisfaktum, utan endast omständighetens funktion i processen.48 
Lindblom anser att vid tveksamma fall bör avgränsningen mellan olika for-
mer av fakta göras mot bakgrund av de syften som ligger bakom RB:s reg-
ler. Dessa anser han vara att ge den materiella rätten ”maximalt genomslag” 
och bidra till en ”snabb, säker och billig process”.49 

2.1.3 Bevisföring och bevisvärdering 

Tvistens parter svarar för bevisningen, 35 kap. 6 §. Vad som ska bevisas 
följer omvänt av 35 kap. 2 §, av vilken det framgår att bevis inte krävs för 
omständighet som är allmänt känd eller för innehållet i rättsregler.  Vad av-
ser vilka bevismedel som får användas gäller fri bevisföring, vilket anses 
följa av 35 kap. 1 §.50 Vissa begränsningar i bevisföringen följer dock ex-
empelvis av 35 kap. 7 §, enligt vilken rätten kan avvisa bevisning under 
angivna omständigheter. Av 35 kap. 1 § följer även att domstolen får ta hän-
syn till allt processmaterial som förekommit, och alltså inte enbart vad par-
terna uttryckligen har åberopat som bevisning.51  
 
Bevisning ska tas upp vid huvudförhandling, 35 kap. 8 §. Att bevisning ”tas 
upp” innebär att den presenteras för domstolen i sitt ursprungliga skick, ex-
empelvis att ett vittne förhörs inför domstolen.52 Detta är ett uttryck för 
principen om bevisomedelbarhet.53 Till följd av omedelbarhetsprincipen, 
som kommer till uttryck i 17 kap. 2 §, får dessutom domen enbart grundas 
på vad som framkommit vid huvudförhandlingen. Bevisning som nämnts av 
part under förberedelsen måste enligt huvudregeln antingen tas upp eller 
hänvisas till.54  
 
Rätten ska efter samvetsgrann prövning av allt som förekommit i målet av-
göra vad som är bevisat, 35 kap. 1 §. Bestämmelsen ger uttryck för princi-
pen om den fria bevisprövningen, i detta fall det som rör den fria bevisvär-

46 Lindblom 2003, s. 183ff. 
47 Ekelöf och Edelstam 2002, s. 41, Lindblom 2003, s. 177, Lindell 1987 s. 31f. 
48 Lindell 1987, s. 31f. 
49 Lindblom 2003, s. 209. Att detta är processrättens syfte är en allt annat än ny tanke i 
svensk processrättslig doktrin, se exv. Olivecrona 1930, s. 1 och 130. 
50 Ekelöf m.fl. 2009, s. 26. Se 36-41 kap. RB avseende regler om särskilda bevismedel. 
51 Ekelöf m.fl. 2009, s. 34f. 
52 Fitger m.fl. 1984, s. 35:69 (supplement 60, 2008). 
53 Ekelöf m.fl. 2009, s. 43f. 
54 Ekelöf m.fl. 2009, s. 27f. 
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deringen.55 Domaren får heller inte lägga sitt privata vetande till grund för 
den, om det inte rör sig om allmänt kända, eller notoriska fakta.56  
 
Vid avgörandet av vilka bevistemata som är bevisade tillämpar domstolen 
bevisvärdering. Det är dock ett omdiskuterat ämne vad bevisvärdering 
egentligen innebär och hur den bör gå till.57 Detta beror delvis på att det rör 
sig om en interdisciplinär verksamhet som inte begränsas av rättsregler.58 
En felaktig bevisvärdering utgör inte heller något rättegångsfel.59 Förarbe-
tena till rättegångsbalken uttalar sig mycket begränsat i frågan, och anger 
endast att domaren inte ska grunda avgörandet på sin subjektiva uppfattning 
utan vara objektiv i meningen att domaren ska stödja sig på skäl som andra 
förståndiga personer kan godta. Vidare ska inte helhetsintrycket av pro-
cessmaterialet vara avgörande.60 Det har utvecklats en mängd bevisteorier, 
vilka är omfattande och med mer eller mindre komplicerade grunder. De 
flesta teorier om bevisvärdering utgör så kallade normativa bevisteorier, det 
vill säga att de präglas av uttalanden om hur bevisvärderingen bör gå till. 
Till följd av den fria bevisvärderingen har det ansetts sakna grund för rätts-
dogmatiska undersökningar avseende bevisvärdering, och deskriptiva teorier 
präglas snarare av annat än rättsliga överväganden.61 
 
Två huvudsakliga teorier för bevisvärdering i Sverige är värdemetoden och 
temametoden.62 Värdemetoden introducerades av Ekelöf och temametoden 
introducerades i Sverige av Per-Olof Bolding.63 Teorierna har beskrivits 
som exempel på så kallade frekvensteorier, vilka bygger på sannolikhetsbe-
grepp inspirerade av matematik och statistik. På senare år har även andra 
former av teorier växt fram, såsom psykologiska och kognitiva metoder.64 
Lindell vänder sig emot bevisvärderingsbegrepp som grundas i kunskapste-

55 Ekelöf m.fl. 2009, s. 160. 
56 Ekelöf m.fl. 2009, s. 29f. Se även 35 kap. 2 § RB om att bevisning inte krävs för noto-
riska fakta. 
57 Ekelöf m.fl. 2009, s. 160f, Fitger m.fl. 1984, s. 35:30a (supplement 45, 2004). 
58 Ekelöf m.fl. 2009, s. 160f. Se även Diesen och Strandberg 2012, s. 117 om svårigheterna 
att definiera ”bevisvärdering”. 
59 Fitger m.fl. 1984, s. 35:30a (supplement 62, 2009). 
60 NJA II 1943 nr 1, s. 445.  
61 Diesen och Strandberg 2012, s. 23ff. och Ekelöf m.fl. 2009, s. 164f. Se även Diesen och 
Strandberg 2012, s. 117ff. om begreppet ”fri bevisvärdering” och dess förhållande till rätts-
regler. 
62 Även kallade bevisvärdemetoden och bevistemametoden, se Goldsmith & Andersson 
1978, s. 68, not 2. 
63 Ekelöf 1948 respektive Bolding 1951. Värdemetoden har vidareutvecklats av bl.a. 
Halldén 1973, Stening 1975 och Goldsmith & Andersson 1978. Temametoden har stöd av 
bl.a. Eckhoff 1943. Varken Eckhoff eller Bolding använde dock namnet ”temametod”, se 
Lindell 1987, s. 146, not 63. 
64 Diesen och Strandberg 2012, s. 342, Ekelöf m.fl. 2009, s. 160f. Se Lindell 1987, avsnitt 
4.2 och 4.3 för en genomgång av två sannolikhetsbegrepp: objektiv frekvensteori och det 
logiska sannolikhetsbegreppet. 
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ori och föreslår att bevisvärderingen bör förstås som en ”hybrid mellan rätts-
tillämpning och sannolikhetsteori, och en verksamhet sui generis”.65  

2.1.4 Bevistema 

Bevistema kan beskrivas som det som ska styrkas med varje bevis, 42 kap. 2 
och 7 §§. I propositionen till den nuvarande lydelsen uttalas att ”uppgifterna 
skall konkretiseras till att avse viss faktisk omständighet som ingår som ett 
relevant moment” i käromål och svaromål.66 Här bör dock noteras att den 
fria bevisvärderingen medför att parternas angivande av bevistema inte bin-
der domstolen i sin bevisvärdering.67  
 
Lindblom har utrett termen bevistema i doktrinen, och då funnit att endast 
konkreta rättsfakta anses kunna utgöra slutliga bevistemata.68 Bevisfakta 
och hjälpfakta kan dock utgöra icke-slutliga bevistemata. Med detta menas 
att om en part vill föra in bevisning för att bevisa ett hjälpfaktum, som i sin 
tur ska bevisa ett bevisfaktum, som slutligen ska bevisa ett konkret rättsfak-
tum, utgör vardera faktum i denna kedja ett bevistema för sig. Hjälpfaktu-
met är det för bevisningen, bevisfaktumet för hjälpfaktumet och det kon-
kreta rättsfaktumet utgör det slutliga bevistemat för hela kedjan.69 Lindblom 
menar att förekomsten av komplexa rättsfakta, att moment i sådana genom 
dekonstruktion kan utgöra slutliga bevistemata samt att klassificeringen av 
fakta inte är given innebär att det föreligger en risk för att slutliga beviste-
mata hamnar på en för ”låg” nivå.70  
 
Problemen med slutligt bevistema hänger samman med konsekvenserna av 
domstolens bevisvärdering, konsekvenser som är olika beroende på om det 
rör sig om bevisfaktum eller rättsfaktum.71 För Lindblom handlar frågan 
främst om att tillgodose de skäl som han anser ligger till grund för process-
reglerna: att ge den materiella rätten maximalt genomslag och samtidigt 
verka för en snabb, säker och billig process. Genom ändamålsöverväganden 

65 Lindell 2012, s. 516ff och 532. 
66 Prop. 1986/87:89, s. 190 och 195. 
67 Westberg 2013, s. 362. Jfr uttalande i NJA 1999 s. 629, s. 631. 
68 Lindblom 2003, s. 202ff. Det bör noteras att när Lindblom skrev detta hänvisades till 
äldre upplagor av Rättegång samt äldre supplement till Fitger m.fl. 1984. Sedan dess har 
det senare verket anpassats efter Lindbloms slutsatser och det förra har infört en mer utför-
lig behandling av begreppet ”bevistema”. Se Ekelöf m.fl.  2009, s. 17f. om slutligt och icke-
slutligt bevistema. Se även Diesen & Strandberg 2012, s. 169f, där Strandberg använder 
termen ”beviskravstema” istället för slutligt bevistema. 
69 Lindblom 2003, s. 205.  
70 Lindblom 2003, s. 207f. 
71 Fitger m.fl. 1984, s. 35:10f (supplement 45, 2004), se nedan. 
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kan bestämmandet av det slutliga bevistemat, eller snarare klassificeringen 
av fakta, ske så att dessa skäl bäst tillgodoses.72 
 
Lindblom utreder även frågan om rättsfrågor kan utgöra del i det slutliga 
bevistemat med utgångspunkt i bland annat vårdslöshet. I grunden för fråge-
ställningen ligger klassificeringen av fakta. Som framgått ovan är utgångs-
punkten i doktrinen att endast konkreta rättsfakta kan utgöra slutligt bevis-
tema, och det Lindblom kallar abstrakta rättsfakta ska inte göras till föremål 
för bevisning, 35 kap. 2 § och principen om jura novit curia. Frågan har 
dock uppkommit i samband med sådana komplexa rättsfakta som ”vårdslös-
het”, som även innehåller normativa moment. Lindblom kommer dock fram 
till att det i doktrinen inte accepteras att det slutliga bevistemat är så abstrakt 
och ospecificerat som ”vårdslöshet”. Det måste således dekonstrueras, var-
vid frågan uppstår om hur långt detta kan eller bör göras. Vilka moment i 
konkreta rättsfakta kan utgöra slutligt bevistema, och vilka ska endast utgöra 
bevisfakta?73 

2.1.5 Bevisbörda 

Frågor om bevisbörda eller bevisskyldighet blir aktuella när det efter be-
dömningen av bevismaterialet råder osäkerhet om huruvida ett rättsfaktum 
föreligger. Bevisbördan kan dock i domskäl formuleras i framåtblickande 
termer, så att en part konstateras bära en bevisbörda varefter bevisvärde-
ringen tar vid.74 Bevisbördan åläggs en av parterna, vars påstående om rätts-
faktumets existens eller icke-existens endast får läggas till grund för domen 
om bevisbördan uppfylls. Det senare sker genom att påståendet anses bevi-
sat med en styrka som når upp till det aktuella beviskravet. Att använda be-
visbörderegler kan sättas i kontrast till överviktsprincipen, enligt vilken den 
faktaversion som framstår som mer sannolik ska läggas till grund för do-
men.75 Bevisbördan kan tekniskt sett uppfyllas utan att den bevisskyldige 
parten lägger fram någon bevisning i frågan, eftersom domstolen i bevisvär-
deringen bedömer allt som förekommit i målet. Bevisbördan utgör inte ett 
särskilt krav på den bevisskyldige parten, utan det rör sig om principer för 
att avgöra om ett rättsfaktum ska anses föreligga och vilken part som ska 
drabbas av osäkerheten kring faktumet.76 Ekelöf m.fl. beskriver förvisso 
bevisbördan som en skyldighet för en part att prestera tillräckligt stark be-
visning.77 Detta torde dock röra sig om en beskrivning av den praktiska ef-

72 Lindblom 2003, s. 222f. 
73 Lindblom 2003, s. 214ff. 
74 Se exv. NJA 1989 s. 215, s. 222f. 
75 Ekelöf m.fl. 2009, s. 78f. Se Bolding 1951, s. 94.  
76 Bolding 1989, s. 97f, Westberg 2013, s. 371. 
77 Ekelöf m.fl. 2009, s. 79. 
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fekten av bevisbördan, då det i regel är den bevisskyldige parten som lägger 
fram bevisning för sin sak.78 
 
Det råder enighet i doktrinen om att endast rättsfakta och inte bevisfakta bör 
göras till föremål för bevisbörda.79 Westberg beskriver detta som en ”orto-
dox syn”.80 Bevisbörderegler tillämpas således på slutliga bevistemata, som 
ju endast kan utgöras av konkreta rättsfakta, och aldrig tidigare i en bevis-
kedja. Osäkerhet kring bevisfakta löses istället genom bevisvärdering. Om 
domstolen exempelvis är osäker kring ett vittnes trovärdighet ska den inte 
på grund av en bevisbörderegel bortse från vittnesutsagan, utan låta osäker-
heten komma till uttryck vid avgörandet av om bevisbördan för det slutliga 
bevistemat är uppfylld.81  
 
Huruvida bevisbördan även kan innefatta rättsfrågor är omdiskuterat. Som 
nämnts är utgångspunkten att bevisbördan tar sikte på rättsfakta. Termen 
”rättsfakta” kan dock innefatta abstrakta rättsfakta, varvid även subsumt-
ionsfrågor uppkommer.  Dessa anses dock generellt inte omfattas av bevis-
bördan, som alltså tar sikte på konkreta rättsfakta.82 Uppdelningen i sak- och 
rättsfrågor har behandlats i olika sammanhang, och exempelvis Bolding 
menar att det är stort sett omöjligt att klart definiera gränsdragningen.83  
 
Endast en av tvisteparterna kan bära bevisbördan avseende ett visst rättsfak-
tum. Vidare tillämpas en bevisbörderegel per rättsfaktum, med innebörden 
att ett icke-uppfyllt beviskrav innebär att det aktuella rättsfaktumet inte får 
läggas till grund för domen, men detta säger inget om motpartens motfakta, 
för vilka bevisbördan kan placeras på andra sätt.84 Genom motbevisning kan 
motparten sänka värdet på den bevisbördebärande partens bevisning. Kopp-
lat till detta är den så kallade falska bevisbördan, vilken är ett hjälpmedel för 
bedömningen av bevissituationen i pågående process. När den bevisbör-
debärande parten bedöms ha nått upp till beviskravet för det aktuella rätts-
faktumet övergår den falska bevisbördan till motparten, som måste presen-
tera motbevisning med tillräcklig styrka för att den bevisbördebärande par-

78 Jfr Heuman 2005, s. 93. 
79 Ekelöf och Boman 1992, s. 66, Ekelöf m.fl. 2009, s. 79 och 83, Heuman 2005, s. 94, 
Lindell 1987 s. 296, Fitger m.fl. 1984, s. 35:10b (supplement 45, 2004), Lindblom 2003, s. 
184. Se Heuman 2005, s.105ff för en diskussion om att göra annat än rättsfakta till föremål 
för bevisbördan. Se även NJA 1992 s. 263, där bevisbörda ålades för ett bevisfaktum, samt 
därom Westberg 2004, s. 736. 
80 Westberg 2004, s. 734. 
81 Ekelöf m.fl. 2009, s. 83. 
82 Ekelöf och Boman 1992, s. 67, Lindblom 2003, s. 214ff, Heuman 2005, s. 94. 
83 Bolding 1951, s. 47f. Se även Lindell 1987 som behandlar problemet. 
84 Ekelöf m.fl. 2009, s. 81. 
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ten inte längre når upp till beviskravet. Den äkta bevisbördan ligger dock 
hela tiden kvar på samma part.85 
 
Vilken part som bär bevisbördan kan avgöras på olika sätt. I vissa fall fram-
går det av en civilrättslig regel, ett prejudikat eller ett uttalande i förarbe-
ten.86 Dessa fall täcker dock långt ifrån alla situationer, varför det i doktri-
nen har utvecklats en mängd principer och teorier kring bevisbördans place-
ring.87  Nedan följer ett urval av sådana teorier samt kortfattade redogörelser 
för dem.88 
 
Dogmatiska teorier är en beteckning på bevisbördeteorier som kännetecknas 
av att bevisbördan inte motiveras av annat än de satser som teorierna består 
av. Ett exempel är att käranden alltid ska bevisa sin rätt. Kritiken mot teori-
erna består i att det sällan går att genom logisk härledning från satserna be-
stämma hur bevisbördan ska placeras. I exempelsatsen går det inte att av-
göra vilka fakta som grundar kärandens rätt, åtminstone inte utan hänvisning 
till andra överväganden än satsen i sig.89 I vissa fall kan dogmatiska teorier 
sammanfatta vad som följer av andra teorier och därigenom utgöra förenk-
lingar av dessa.90  
 
Sannolikhetsteorier går ungefärligen ut på att bevisbördan ska placeras så att 
sannolikheten att den materiella rätten förverkligas blir som störst.91 Då det 
anses att bevisbördans placering inte ska vara beroende av utredningen i 
målet, ska sannolikhetsbedömningen för ett bevistema istället bygga på ur-
sprungssannolikheten för detta. Den som påstår något avvikande bär bevis-
bördan för sitt påstående. Ett annat sätt att uttrycka detta är att bevisbördan 
bör placeras på den part som påstår något som strider mot det sedvanliga 92 
Sannolikhetsteorier rättfärdigas av Westberg med den kostnadseffektivitet 
som uppstår av att den som agerar i enlighet med sedvanan inte behöver 
säkra bevisning för detta.93  
 
Materiellträttsliga teorier bygger på att bevisbördan bör placeras utifrån den 
materiella rättsregelns ändamål. Ändamålet kan yttra sig i enskild regeltill-
lämpning, exempelvis genom att vissa enskilda intressen ska främjas av 

85 Ekelöf m.fl. 2009, s. 87f. 
86 Se exv. 27 § KöpL, NJA 2001 s. 177 respektive prop. 1988/89:76, s. 141. 
87 Ekelöf m.fl. 2009, s. 94f. 
88 Urvalet består av de teorier som lyfts fram i redogörelser för bevisning av avtalsinnehåll 
och som behandlas i kap. 4.  För utförliga redogörelser, kritiska analyser samt analys av 
praxis hänvisas till Heuman 2005. 
89 Heuman 2005, s. 42f., Ekelöf m.fl. 2009, s. 149f. 
90 Heuman, 2005, s. 479f. 
91 Olivecrona 1930, s. 114, Ekelöf m.fl. 2009, s. 136. 
92 Heuman 2005, s. 416f. 
93 Westberg 2004, s. 749. 
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regeln. Underlaget för dessa intressen kan sökas i förarbeten och praxis. Det 
kan även röra sig om regelns allmänna handlingsdirigerande ändamål, ex-
empelvis främjandet av omsättningen, med mindre fokus på enskilda intres-
sen.94 Karl Olivecrona, Ekelöf och i modern tid Robert Nordh förespråkar 
detta senare synsätt.95  
 
Enligt bevissäkringsteorin bör bevisbördan placeras på den part som haft 
bäst möjlighet att anskaffa bevisning om det omtvistade rättsfaktumet. Den 
allmänna motiveringen för bevissäkringsansvaret är att det kan verka tviste-
förebyggande, då parterna stimuleras att säkra bevisning och därigenom ha 
en klarare och på så vis överensstämmande uppfattning om det omtvistade 
händelseförloppet.96  Ett exempel på placering av bevisbördan enligt bevis-
säkringsteorin är principen om att en part som påstår att något har inträffat 
regelmässigt har lättare att bevisa detta än den part som påstår att det inte 
inträffat. Principen har dock utsatts för både kritik och nyansering.97 Vidare 
kan skriftliga avtal föranleda vissa bevissäkringsresonemang, exempelvis att 
en part som utan stöd i ett avtals skriftliga lydelse påstår sig ha en viss rät-
tighet enligt avtalet bär bevisbördan för att något annat avtalats.98 Heuman 
menar att bevissäkringsteorin är den övervägande mest representerade i 
praxis.99 

2.1.6 Beviskrav 

Med beviskrav avses hur stark bevisning som måste presteras för att bevis-
bördan ska vara uppfylld. I dispositiva tvistemål har beviskravet ansetts vara 
att parten ska visa eller styrka sitt påstående.100 Av vissa uttalanden från HD 
framgår att kravet inte är lika högt som i brottmål, men samtidigt innebär ett 
utrymme för sänkning i särskilda fall. I många fall sänks beviskravet till att 
påståendet endast behöver göras sannolikt eller antagligt.101 Sådana uttryck 
för beviskravet är vaga och ett visst intervall föreligger inom vilket den 
krävda sannolikhetsgraden kan tänkas ligga.102 
 

94 Heuman 2005, s. 129. 
95 Olivecrona 1930, s. 130, Ekelöf och Boman 1992, s. 86, Nordh 2012, s. 783.  Se även 
Heuman 2005 s. 130f. 
96 Ekelöf m.fl. 2009, s. 105, Heuman 2005, s. 171. 
97 Ekelöf m.fl. 2009, s. 115f, Heuman 2005, s. 269ff. 
98 Heuman 2005, s. 227f, särskilt not 678 för praxis med denna innebörd. Se kap. 4 nedan. 
99 Heuman 2005, s. 409f. 
100 Lagrådets yttrande i prop. 2000/01:150, s. 187. Ekelöf m.fl. 2009, s. 81f, Heuman 2005 
s. 66. Se även NJA 1991 s. 481. 
101 NJA 1991 s. 481 och 1993 s. 764. Se prop. 2000/01:150, s. 187, Ekelöf m.fl. 2009, s. 82 
och Heuman 2005 s. 63ff. 
102 Ekelöf och Boman 1992, s. 71, Heuman 2005, s. 66f. 
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Lindell presenterar något han kallar jämförelsemodellen i ett resonemang 
om beviskrav. Kortfattat går modellen ut på att domstolen jämför parternas 
bevisning för respektive emot ett omstritt rättsfaktum, varvid den version 
som stöds av starkast bevisning anses föreligga.103 Modellen påminner alltså 
starkt om överviktsprincipen och ska skiljas från det liknande, jämförande 
beviskrav som ligger i uttrycket ”klart mera sannolikt”.104 Ett sådant kompa-
rerande beviskrav innebär en sänkning av beviskravet.105 

2.2 Avtalstolkning 

2.2.1 Inledning 

Det råder inte någon konsensus om vad avtalstolkning exakt innebär. Ämnet 
har diskuterats åtskilligt, och någon idéhistorisk genomgång går dessvärre 
inte att foga in i detta arbete. Det som kan göras är ett återgivande av några 
författares syn på avtalstolkningen, med början i Lennart Vahléns verk i 
ämnet. 
 
I det närmaste kommer således att redogöras för åsikter om vad tolkningen 
innebär samt vissa allmänna drag hos tolkningsläran som kan finnas inom 
rättsvetenskapen.  

2.2.2 Tolkningslära 

Vahlén skriver att i nordisk doktrin och förarbeten framhålls att ”tolkningen 
ska grundas på en allsidig bedömning av alla omständigheter vid förklaring-
ens avgivande” för att därigenom fastställa viljeförklaringens innebörd. Be-
dömningens natur innebär en svårighet i att återge tolkningsförfarandet, en 
åsikt som återkommer.106 Avtalstolkning följer inga fastslagna lagregler. 
Istället har ett system av principer och metoder utvecklats i doktrinen på 
grundval av en varierande praxis.107  
 
I bakgrunden till den rättsvetenskapliga förståelsen för avtalstolkning finns 
även olika avtalsrättsliga teorier. Tre framträdande teorier är viljeteorin, 
tillitsteorin och förklaringsteorin.108 Viljeteorin tar traditionellt sikte på par-
ternas, främst anbudsgivarens, avsikter och endast det som omfattas av vil-

103 Lindell 2012, s. 553. 
104 Ekelöf m.fl. 2009, s. 82, Westberg 2004, s. 738. 
105 Westberg 2004, s. 738, särskilt not 4. 
106 Vahlén 1960, s. 188, Ramberg och Ramberg 2016, s. 160, Samuelsson 2011, s. 20ff. 
107 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 14. 
108 Vahlén 1960, s. 187, Lehrberg 2014, s. 26f. 
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jan, det centrala, rättsskapande begreppet, kan utgöra avtalsinnehåll.109 
Tillitsteorin, som ofta anses ligga till grund för AvtL, bygger på mottagarens 
befogade uppfattning om vad ett avgivet anbud innehåller.110 Förklaringste-
orin, som beskrivs som objektivt inriktad, är inriktad på hur viljeförklaring-
arna vid avtalsslutet ska förstås av en objektiv betraktare.111  
 
Avtalsinnehållet är kopplat till mekanismerna för avtalets tillkomst och det 
kan stundom vara svårt att skilja frågeställningarna från varandra.112 Sam-
bandet har att göra med avtalslagens modell för avtalsslut genom anbud och 
accept. Enligt modellen ska anbudet och accepten överensstämma för att 
avtal ska ha kommit till stånd, varför det är innehållet i dessa som tolkas.113 
Det är vanligt att avtal, särskilt kommersiella, i praktiken sällan sluts enligt 
AvtL:s modell, utan kommer till genom förhandlingar, föravtal etc. Kurt 
Grönfors och Lars Erik Taxell talar i dessa sammanhang om avtalsgrun-
dande rättsfakta avseende de relevanta omständigheter som skapar bunden-
het.114 Grönfors vänder sig direkt emot att tidpunkten för bundenhet vid 
avtalet måste vara densamma som tidpunkten när avtalets innehåll i alla 
avseenden är bestämt.115 
 
Inom avtalsrätten har det länge talats om subjektiv och objektiv tolkning, 
begrepp vilka är kopplade till de bakomliggande teorierna. Med subjektiv 
avses tolkning inriktad på parternas avsikter med avtalet och som alltså är 
kopplad till viljeteorin. Med objektiv avses tolkning som på något vis tar 
avstamp i något annat, exempelvis vilken nivå av tillit en mottagare av en 
viljeförklaring har rätt till eller hur en förnuftig betraktare skulle uppfatta 
det uttryck som parterna gett sitt avtal. Tanken är alltså att det inte är parter-
nas verkliga avsikter som efterfrågas, utan endast hur det objektiva materi-
alet ska uppfattas.116 I svensk rättsvetenskap har båda inriktningar företrä-
dare. Bert Lehrberg samt Axel Adlercreutz och Lars Gorton menar att dessa 
kombineras.117 Grönfors, Folke Schmidt samt Jan Ramberg och Christina 
Ramberg har en mer eller mindre tydlig objektiv inriktning.118 Joel Samu-
elsson förespråkar ett upplösande av uppdelningen mellan subjektiv och 
objektiv tolkning.119 Bland annat betonar han att motsättningen mellan ob-

109 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 40, Lehrberg 2014, s. 26. 
110 Lehrberg 2014, s. 27, Grönfors 1993, s. 18. 
111 Grönfors 1993, s. 20 och 35. 
112 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 13. 
113 Lehrberg 2014, s. 16. 
114 Grönfors 1993, s. 14f och Taxell 1987, s. 47f.  
115 Grönfors 1993, s. 33f. 
116 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 40f, Huser 1983, s. 66f. 
117 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 41f, Lehrberg 2014, s. 34ff. Lehrberg benämner det 
partsorienterad respektive uttrycksorienterad tolkning. 
118 Se exv. Ramberg och Ramberg 2016, s. 144, Schmidt 1959 och Grönfors 1989, s. 36f. 
119 Samuelsson 2011, s. 189. 

 25 

                                                 



jektiv och subjektiv tolkning, såsom den formuleras i doktrin, dels inte har 
någon motsvarighet i praktisk tolkning, dels är mycket svår att föreställa sig 
rent praktiskt.120 
 
Vad som menas med tolkning är inte självklart. Vahlén återgav den då rå-
dande uppfattningen i svensk doktrin, att tolkning är det förfarande varige-
nom i varje särskilt fall den betydelse av rättshandlingar som ska läggas till 
grund för dess rättsverkningar fastställs.121 I nutida doktrin upprepas denna 
förståelse.122 Schmidt har åtminstone en annan formulering, enligt vilken 
det rör sig om ”den rättsliga verksamheten att fastställa avtalets innehåll 
med utgångspunkt från de ord eller andra symboler som utgör avtalet”.123 I 
nära anknytning till innebörden av tolkning finns den traditionella uppdel-
ningen mellan tolkning och utfyllning. Vahlén, återigen, förklarar det som 
den ytterligare verksamhet som krävs för att fastställa rättsverkningarna, det 
vill säga den rättsliga verksamhet som inte knyter an till betydelsen av rätts-
handlingen.124 Den exakta innebörden av distinktionen är inte helt klar, och 
dess upprätthållande ifrågasätts.125  
 
Samuelssons åsikt är att tolkning är en konst, som inte kan sammanfattas i 
några regler. Det enda som så att säga kan ge en anvisning om hur något ska 
tolkas, är själva det som ska tolkas.126 Tolkningen utgör varken en rätts- 
eller sakfråga, utan en metodfråga.127 Samuelsson menar inte att ”tolknings-
regler” såsom den om gemensam partsavsikt är meningslösa, men att dessa 
endast understryker att texten ska läsas i dess kontext.128 Avtalet som sådant 
har en egen ”normativitet”, som inte kan spjälkas upp i faktum och rätt en-
ligt den realistiska rättsvetenskapens mönster.129  En liknande åsikt har Alf 
Petter Høgberg, som anser att avtal är en hybrid mellan faktum och rätt och 
att tolkningsreglerna ligger mellan bevisregler och rättskälleprinciper. Avtal 
har ett normativt innehåll men är samtidigt knutna till faktiska omständig-
heter och detta innebär att i vissa situationer har de egenskaper som fakta, i 
andra som rättsnormer för parterna.130 

120 Samuelsson 2008, s. 224f. 
121 Vahlén 1960, s. 193. 
122 Lehrberg 2014, s. 15, Adlercreutz och Gorton 2010, s. 15, Heuman, 2015 s. 795. 
123 Schmidt 1959, s. 497. 
124 Vahlén 1960, s. 193. 
125 Se exv. Ramberg och Ramberg 2016, s. 160. Se Samuelsson 2008 för en idéhistorisk och 
språkligt inriktad genomgång av distinktionens plats i rättsvetenskapen. 
126 Samuelsson 2011, s. 154ff. Samuelssons väg till denna uppfattning går dessvärre inte att 
rättvisande återge här, men läsningen kan varmt rekommenderas. 
127 Samuelsson 2011, s. 174. 
128 Samuelsson 2011, s. 161, särskilt not 502. 
129 Samuelsson, 2011, s. 171. 
130 Høgberg 2006, s. 83.  
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2.2.3 Huvudlinjer i tolkningsförfarandet 

Vissa återkommande drag går att finna i litteraturen från mitten av 1900-
talet och framåt. En första utgångspunkt, åtminstone för de författare som 
ger subjektiva tolkningsgrepp relevans, är att parternas vid avtalsslutet sam-
stämmiga avsikt angående avtalets innebörd ska gälla, det vill säga att den 
gemensamma partsavsikten avgör.131 Den gemensamma partsavsikten tar 
ofta sikte på innebörden av ett uttryck i en skriftlig lydelse, och tanken är att 
om parterna avsett en viss innebörd som inte framgår av avtalstexten ska 
den innebörd parterna avsett gälla.132  Samuelsson beskriver detta som att 
tolkningsfrågan upphör. Om det står klart att parterna avsett något visst som 
inte framgår av avtalstexten ska texten överhuvudtaget inte tolkas.133 Erlend 
Haaskjold gör liknande uttalanden i sin redogörelse för gemensam partsav-
sikt i norsk rätt, som han beskriver som uteslutande en bevisfråga.134 
 
Uttalanden om gemensam partsavsikt som en bevisfråga återkommer, främst 
ståndpunkten att det är förenat med bevismässiga svårigheter att fastställa en 
sådan avsikt.135 Ulf Bernitz formulerar svårigheten i termer av att ”efter-
söka” eller ”utreda” partsavsikten, och förefaller inte betrakta det som en 
bevisfråga, utan som en särskild form av tolkning som sker i beaktande av 
en viss uppsättning tolkningsdata.136 En något liknande formulering finns 
hos Ramberg och Ramberg, som menar att istället för att försöka ”fastställa” 
en subjektiv avsikt bör avtalets innehåll fastställas utifrån objektivt konsta-
terbara fakta.137 
 
I anslutning till den gemensamma partsavsikten finns den så kallade dolus-
regeln. Regeln bygger på 6 § 2 st. AvtL och innebär att om en part utgått 
från att avtalet hade ett visst innehåll vid avtalsslutet och den andra parten 
måste ha insett detta, ska avtalet anses ha det innehållet. Detta blir relevant 
när den innebörd parten lägger i avtalet eller viljeförklaringen är felaktig 

131 Vahlén 1960, s. 249, Lehrberg 2014, s. 52, Adlercreutz och Gorton 2010, s. 57f, Ram-
berg och Ramberg 2016, s. 143, Bernitz 2013 s. 83f. Så även norsk rätt, se Haaskjold 2013, 
s. 170f samt Hov och Høgberg 2009, s. 266. Annorlunda åsikt hos Grönfors 1989, s. 37, 
som menar att i det nutida paradigmet kan inte partsavsikten ges sådan framträdande bety-
delse. 
132 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 58, Bernitz 2013, s. 83f. 
133 Samuelsson 2011, s. 190.  
134 Haaskjold 2013, s. 170f. 
135 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 59, Lehrberg 2014, s. 54. 
136 Bernitz 2013, s. 83ff. Liknande åsikt hos Samuelsson 2011, s. 190. Se även avsnitt 3.5 
nedan. 
137 Ramberg och Ramberg 2016, s. 144. 

 27 

                                                 



eller har mindre stöd än motpartens påstående.138 Formuleringen ”måste ha 
insett” innebär en bevislättnad.139 
 
Avtalets lydelse lyfts av författare fram som ett särskilt betydande tolk-
ningsdatum.140 Detta får funktion som det yttre tecknet på vad parterna åsyf-
tat vid avtalsslutet.141 Ramberg och Ramberg går ett steg längre och skriver 
att ”man kan säga att parternas viljor undanträngs av viljeförklaringen.” 
Även om de uppmärksammar den gemensamma partsavsiktens formella 
företräde avfärdas denna som praktiskt taget oväsentlig.142 Istället ska ut-
gångspunkten tas i objektivt konstaterbara fakta.143 Även Lehrberg menar 
att partsavsikten ofta frångås vid tolkning av ordalydelsen och att andra än-
damål får betydelse, såsom enhetlighet i rättstillämpningen och uppnåendet 
av rimliga lösningar.144 Utgångspunkten när partsavsikten inte kan utredas 
blir att parterna är bundna av lydelsen tolkad objektivt.145 Å andra sidan 
lyfter flera framställningar fram partsspecifika omständigheter, såsom par-
ternas förutsättningar och avsikter med avtalet, som tolkningsdata att ta hän-
syn till vid tolkningen av lydelsen.146 Bernitz menar att tolkning av lydelsen 
både kan vara subjektiv och objektiv, alltså både inriktad på vad parterna 
avsett med lydelsen och på hur lydelsen ska förstås oberoende av parternas 
avsikter med den.147 
 
Både muntlig och skriftlig lydelse tolkas, men av bevisskäl är skriftlig ly-
delse av större praktisk betydelse.148 Muntliga överenskommelser har 
samma rättsliga relevans som skriftliga, men svårigheten i att bevisa en 
muntlig överenskommelse i strid med en skriftlig lydelse betonas återkom-
mande.149 
 

138 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 132f, Lehrberg 2014, s. 57f. Dolusregeln blir aktuell 
vid dissens, det vill säga att parterna haft olika uppfattningar om avtalsinnehållet redan vid 
avtalsslutet. Dissens har rönt stor uppmärksamhet i avtalsrättslig doktrin, då det strider mot 
grunderna för avtalsslut. Själva problematiken kommer dock inte behandlas närmare här, 
utan hänvisning görs till Adlercreutz och Gorton 2010, s. 125ff. 
139 Lehrberg 2014, s. 58. 
140 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 59, Ramberg och Ramberg 2016, s. 161. 
141 Vahlén 1960, s. 250f, Lehrberg 2009, s. 72. 
142 Ramberg och Ramberg 2016, s. 162f. 
143 Ramberg och Ramberg 2016, s. 144. 
144 Lehrberg 2014, s. 72ff. 
145 Lehrberg 2014, s. 88, Ramberg och Ramberg 2016, s. 162, Bernitz 2013, s. 86. 
146 Se exempelvis Adlercreutz och Gorton 2010, s. 63 och Ramberg och Ramberg 2016, s. 
171. 
147 Bernitz 2013, s. 86f. 
148 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 59. Även Lehrberg 2014, s. 76f. 
149 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 59, Bernitz 2013, s. 84f. 
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Tolkningsförfarandet inleds generellt med bedömningen av skriftlig lydelse, 
när sådan finns.150 Det rör sig om en språklig och logisk verksamhet, base-
rad på allmänna erfarenhetssatser.151 Allmänt språkbruk, men även bransch- 
och partsrelaterat språkbruk beaktas.152 Utöver den rent språkliga tolkningen 
sätts den omtvistade klausulen in i sin språkliga kontext, det vill säga avtalet 
i stort, vilket kallas systematisk tolkning. Hänsyn tas till övriga klausuler 
eller avtalets systematik i form av avsnittsindelning etc.153 Omständigheter 
vid avtalsslutet kan spela in både för tolkningen av texten och andra tolk-
ningsmoment såsom utfyllnad.154 Bernitz menar att sådana moment endast 
spelar roll för fastställandet av en gemensam partsavsikt.155 
 
Om texten är oklar eller motstridig menar Adlercreutz och Gorton att dess 
betydelse i förhållande till andra tolkningsdata minskar. Det förefaller dock 
räcka att ena partens tolkningsversion stämmer bättre överens med lydelsen 
för att den ska ha stark bevisverkan.156 Heuman menar att om en språklig 
tolkning endast ger till svar att flera tolkningsversioner är möjliga bör dom-
stolen driva den språkliga tolkningen vidare för att se om en parts version 
ligger närmare till hands än den andra partens.157 Gällande oklar avtalstext 
kan detta ta sig uttryck på olika sätt. En text kan vara oklar i sig, men även 
vara klar och tydlig i sig men oklar i förhållande till en viss, uppkommen 
frågeställning.158 
 
Utöver dessa tolkningsmoment finns en del hjälpregler som kan tillgripas 
om tolkningen i övrigt inte når något resultat.159 Oklarhetsregeln anger att 
om en avtalsbestämmelse är oklar ska den tolkas till nackdel för den som 
formulerat den.160 Enligt minimumregeln ska ett avtal tolkas så att den för 
gäldenären, rimligtvis naturagäldenären, minst betungande tolkningen 
väljs.161  
 
Även dispositiv rätt har betydelse för tolkningen.162 I flera framställningar 
lyfts den dispositiva rätten främst fram som utfyllande av luckor i avtalet.163 

150 Vahlén 1960, s. 251, Adlercreutz och Gorton 2010, s. 60, Ramberg och Ramberg 2016, 
s. 161. 
151 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 45f. 
152 Lehrberg 2014, s. 104f och 109f, Bernitz 2013, s. 87. 
153 Lehrberg 2014, s. 113ff, Ramberg och Ramberg 2016, s. 173f, Bernitz 2013, s. 87. 
154 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 63, Lehrberg 2014, s. 127ff, Ramberg och Ramberg 
2016, s. 178. 
155 Bernitz 2013, s. 84. 
156 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 60f. 
157 Heuman 2014/2015, s. 579. 
158 Høgberg 2006, s. 40. 
159 Lehrberg 2014, s. 193. 
160 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 110f, Lehrberg 2014, s. 195f. 
161 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 114. 
162 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 34, Bernitz 2013, s. 90, Lehrberg 2014, s. 168ff. 
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Grönfors är av åsikten att i det nuvarande stadiet av avtalsrätten har den 
dispositiva rätten en sådan framträdande roll att det krävs tydliga partsorien-
terade frångåenden för att inte den dispositiva regeln ska tillämpas.164 Nor-
mativa överväganden med hänsyn till rimlighet och skälighet kan vidare 
göras för att fastställa ett tolkningsresultat.165 
 
Det ovan angivna sammanfattas av Samuelsson i en modell enligt föl-
jande.166  

1) Subjektiv tolkning 
a. Gemensam partsavsikt 
b. Dolusregeln 

2) Objektiv tolkning 
a. Lydelsen, läst i avtalets snävare och affärssammanhangets 

vidare kontext 
b. Generella normer, såsom branschpraxis och rimlighet 

3) Hjälpregler 
a. Oklarhetsregeln 
b. Minimumregeln 

 
En liknande modell används enligt Nils Segerfors av skiljenämnder.167 
Samuelsson anser dock att denna modell, den doktrinära tolkningsmodellen, 
inte kan användas för själva tolkningen, eller ens för att förstå tolkningen.168  

163 Ramberg och Ramberg 2016, s. 166f, Bernitz 2013, s. 90. 
164 Grönfors 1989, s. 24f. 
165 Lehrberg 2014, s. 180ff, Ramberg och Ramberg 2016, s. 184. 
166 Samuelsson 2014, s. 703. 
167 Segerfors 1982, s. 59ff. 
168 Samuelsson 2014, s. 711f. 
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3 Avtalstolkningens underlag 

3.1 Inledning 

Ovan har civilrättsliga uppfattningar om avtalstolkning behandlats. Tolk-
ningen baseras på omständigheter av olika karaktär och i både civilrättsliga 
och processrättsliga framställningar diskuteras vilka slags omständigheter 
det rör sig om. En fråga i det sammanhanget, som är av intresse för detta 
arbete, är hur dessa omständigheter bör klassificeras processuellt och där-
med hur de måste föras in och även eventuellt bevisas i en process. Detta för 
oss in på vissa uppfattningar om samband och gränsdragning mellan bevis-
värdering och tolkning, vilka behandlas mot slutet av kapitlet.  

3.2 Tolkningsdata 

Tolkningsdata är en återkommande term i den avtalsrättsliga litteraturen. 
Vahlén beskriver det som samtliga faktiska omständigheter som kan använ-
das för att fastställa parternas intentioner vid avtalsslutet, såsom avtalstext 
och partsuttalanden innan avtalsslutet.169 Kristian Huser beskriver tolk-
ningsdata som ”relevante opplysninger om den faktiske situasjon som skal 
legges til grunn ved tolkingen”.170 Exempel på tolkningsdata är enligt Ad-
lercreutz och Gorton lydelse, gemensam partsavsikt, parternas förhållanden, 
relationer, uppträdande och förutsättningar samt avtalets bakgrund och 
syfte.171 Adlercreutz och Gorton begränsar relevanta tolkningsdata till såd-
ana som faller inom vad de kallar den intersubjektiva ramen. Detta är de 
data som varit synbara för parterna vid avtalstillfället eller när anbud eller 
accept kommit till mottagarens kännedom.172 Ramberg och Ramberg an-
vänder termerna faktorer och tolkningsfakta för vad Adlercreutz och Gorton 
kallar tolkningsdata.173 Lehrberg behandlar främst tolkningsdata i processu-
ella termer, varför hans åsikter behandlas i nästa avsnitt. Vad han skriver 
med civilrättslig innebörd är att samtliga relevanta tolkningsdata ska beaktas 
vid tolkning, samt att endast rättsfakta som senast vid avtalsslutet varit syn-
bara för medkontrahenten ska beaktas.174   

169 Vahlén 1960, s. 217. 
170 Huser 1983, s. 81. Samma åsikt hos Haaskjold 2013, s. 161. 
171 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 57f och 63. Samma åsikt med undantag för partsavsikt 
hos Grönfors 1989, s. 43. 
172 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 55. 
173 Ramberg och Ramberg 2016, s. 160. 
174 Lehrberg 2014, s. 95. Termen rättsfakta används och det är oklart huruvida Lehrberg 
menar att endast tolkningsdata som kvalificeras som rättsfakta behöver ha varit synbara vid 
avtalsslutet. 
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3.3 Tolkningsdata som processuella fakta 

Tolkningsdata klassificeras i processrättsliga termer när frågan väcks om 
hur de ska förstås i en process. Både civil- och processrättsligt inriktade 
författare ägnar sig åt denna klassificering, med varierande slutsatser. 
 
Ekelöf konstaterar att med ”tolkning” förstås både tolkningsprinciper och 
utfyllnadsregler, och som ”tolkningsdatum” förstås både bevis- och hjälp-
fakta och rättsfakta med relevans för civilrättsliga regler. Även ”avtalsinne-
håll” används både för avtalets språkliga innehåll och för dess rättsverk-
ningar. Ekelöfs egen uppfattning är att tolkning främst är en form av bevis-
värdering. En skriftlig avtalshandling utgör ett bevisfaktum och vid tolk-
ningen av en klausul utgör avtalets kontext, såsom övrigt avtalsinnehåll, 
hjälpfakta.175 Lindell, som gör en uppdelning av tolkning i bevisvärdering 
och rättstillämpning, är osäker på hur sådana tolkningsfakta som används 
vid den rättstillämpande tolkningen får beaktas av domstolen, ett problem 
som anknyter till huruvida avtalet är att se som ett rättsfaktum eller en rätts-
regel. Lindell når inget klart svar, men anser att eventuella tolkningsfakta 
bör omnämnas för parterna.176 
 
Heuman anser att begreppet tolkningsdatum inte är till hjälp vid avgörandet 
av processuella problem, varför det istället får kategoriseras som bevisfakta, 
hjälpfakta eller rättsfakta utifrån målet ifråga.177 Tolkningsdata får olika 
processuella funktioner beroende på hur en parts tolkningspåstående ser ut. 
Om påståendet går ut på att avtal med visst innehåll har träffats mellan par-
terna, exempelvis genom en muntlig överenskommelse, eller att avtalet har 
en annan innebörd än som följer av ett skriftligt avtal, så utgör påståendet ett 
åberopat rättsfaktum. Om talan däremot går ut på att en faktisk omständig-
het ensam eller tillsammans med andra omständigheter ska läggas till grund 
för en viss slutsats om avtalsinnehållet, så rör det sig om åberopat bevisfak-
tum. Grunden för detta är att omständigheten endast är av indirekt betydelse 
för avtalsinnehållet.178 En närliggande åsikt finns hos Lotta Maunsbach som 
klassificerar tolkningsdata som syftar till att tydliggöra och förklara inne-
börden av skriftligt avtalsinnehåll som bevisfakta. Det som ska klargöras, 
innehållet, beskrivs som rättsfakta.179 När det gäller enskilda klausuler i ett 
avtal anser Heuman att klausulens processuella funktion är beroende av om 
parten åberopat den som ett rättsfaktum eller endast fört in den i bevisupp-
tagningen. Avseende ett avtalsvillkor som kan belysa det omstridda villkoret 

175 Ekelöf och Boman 1992, s. 212f. Se mer om Ekelöfs uppfattning nedan. 
176 Lindell 1988, s. 80f. Se mer om Lindells uppfattning nedan. 
177 Heuman 2015, s. 808. 
178 Heuman 2015, s. 799. 
179 Maunsbach 2015, s. 334f. 
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utgör detta en omständighet med betydelse för en rättslig slutledning, tolk-
ningen, varför domstolen kan beakta det fritt.180  
 
Westberg menar att det är av vikt att skilja mellan att lägga ett avtalsvillkor 
till grund för dom såsom ett rättsfaktum och att använda det som ett tolk-
ningsdatum eller ett bevisfaktum vid fastställandet av innebörden i ett annat 
villkor. Skillnaden ligger i huruvida parten åberopat själva villkoret som 
rättsfaktum eller hänvisat till den skriftliga nedteckningen av villkoret, vil-
ket är ett införande av bevisfaktum. Kravet på åberopande i 17 kap. 3 § rät-
tegångsbalken hindrar inte att domstolen använder villkoret som bevisfak-
tum och ”sannolikt inte heller såsom” tolkningsdatum. Westberg skiljer 
alltså mellan bevisfakta för något visst bevistema och tolkningsdata att an-
vändas vid avtalstolkning.181 Heuman utvecklar i anslutning till Westbergs 
text att det är svårt att förstå hur ett avtalsvillkor kan användas som bevis-
faktum för att göra ett visst bevistema, innebörden av ett annat villkor, san-
nolikt, då detta enligt Heuman inte är en faktisk utan normativ fråga. I situ-
ationen i fråga kan alltså det andra villkoret endast få funktion för tolkning, 
och inte bevisning.182 
 
I civilrättslig litteratur görs vissa uttalanden. Lehrberg beskriver tolknings-
data som både rättsfakta och bevisfakta, men behandlar endast rättsfakta 
mer ingående. Han menar att avtalet utgör rättsfaktum i en civilrättslig regel 
om parternas bundenhet till ett visst avtalsinnehåll. Detta rättsfaktum är 
komplext och består alltså av flera konkreta rättsfakta, vilka är kopplade till 
avtalsslutet.183 Han beskriver vidare både ett skriftligt kontrakt och gemen-
sam partsavsikt som rättsfakta, men även kontraktet som bevismedel för vad 
som avtalats.184 Ramberg och Ramberg förefaller mena att omständigheter 
av betydelse för fastställandet av avtalsinnehåll kvalificeras som rättsfakta, 
men uttalandet ifråga kan även förstås som att parterna bör åberopa så 
många rättsfakta som möjligt i syfte att undgå att domstolen inte kan beakta 
dem vid tolkningen.185  
 
I ett rättsfall, NJA 1999 s. 629, hade HD att bedöma huruvida samma dom-
stol grundat sin dom i NJA 1998 s. 448 på ett icke-åberopat rättsfaktum. 
Frågan gällde en bestämmelse som kommit till uttryck i ett standardavtal 
och huruvida HD i det tidigare fallet baserat domen på handelsbruk som var 
att anse som rättsfaktum. HD klassificerade villkoret som ett rättstillämp-
ningsfaktum som beaktats vid utfyllning av avtal. Domstolen nämner dock 

180 Heuman 2015, s. 799ff. Se även NJA 1992 s. 375, s. 400f. 
181 Westberg 2014, s. 197f. Obs. not 34. 
182 Heuman 2015, s. 800. 
183 Lehrberg 2014, s. 94f och 15ff. 
184 Lehrberg 2009, s. 37 och 67. 
185 Ramberg och Ramberg 2016, s. 187. 
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att villkoret förts in i den första processen som stöd för tolkning av ett om-
tvistat avtal och i anslutning till det att bevisfakta kan bedömas fritt av dom-
stolen. Någon uttrycklig koppling mellan villkorets eventuella funktion för 
tolkning och dess klassificering görs inte.186 

3.4 Bevisning av tolkningsdata 

3.4.1 Allmänt om bevisning av tolkningsdata 

Det finns tämligen litet skrivet om hur tolkningsdata ska bevisas, framförallt 
med avseende på om det föreligger något särskilt beviskrav och hur i så fall 
bevisbördan ska placeras. Vissa uttalanden görs i både processrättslig och 
civilrättslig litteratur och åsikterna i frågan sammanhänger givetvis med 
författarnas syn på tolkningsdatas processuella kvalificering. 
 
Heuman delar upp avtalstolkning i två steg, varav det första utgör bevisvär-
dering av tolkningsdata, det andra en rättslig bedömning av data som anses 
tillräckligt bevisade.187 Faktiska tolkningsdata, vilka processuellt utgör be-
visfakta, kan göras till föremål för bevisning och bevisvärdering och Heu-
man ger som exempel på sådana tolkningsdata språklig betydelse, gemen-
samma målsättningar, partsavsikt och parts faktiska förståelse.188 I ett sam-
manhang konstaterar Heuman att det är osäkert huruvida tolkningsdata 
måste styrkas eller liksom bevisfakta kan beaktas med hänsyn till deras san-
nolikhet.189 I ett annat sammanhang anser han att bevisfakta som är osanno-
lika inte bör beaktas vid tolkningen. Heuman föreslår då att ett bevisfak-
tums/tolkningsdatums bevisvärde vägs samman med dess rättsliga relevans, 
varefter samtliga tolkningsdata i en normativ bedömning vägs mot varandra 
för att avgöra tolkningsfrågan.190 
 
Erlend Haaskjold och Samuelsson har båda gjort uttalanden av liknande 
innebörd som Heuman och skriver att det måste skiljas på bevisfrågor och 
tolkningsfrågor. Fastställandet av tolkningsunderlaget är en fråga om fakta 
och i processuellt hänseende en bevisfråga.191 Vad avser tolkningsfrågorna 
skiljer sig författarna åt, då Samuelsson menar att det är en fråga om metod, 
en fråga om hur något ska tolkas.192 Haaskjold å sin sida ligger närmare 

186 NJA 1999 s. 629, s. 631. Se Samuelsson 2008, s. 251f, som anser att det är som underlag 
för tolkning som villkoret skulle få funktion som bevisfakta. 
187 Heuman 2015, s. 796. 
188 Heuman 2015, s. 808ff. 
189 Heuman 2002/03, s. 545. Här förefaller Heuman göra skillnad på bevisfakta och tolk-
ningsdata, men förklarar inte hur dessa förhåller sig till varandra. 
190 Heuman 2015, s. 824.  
191 Haaskjold 2013, s. 161, Samuelsson 2011, s. 174. 
192 Samuelsson 2011, s. 174f. 
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Heuman och ser tolkningsfrågor som den rättsliga slutledningen av tolk-
ningsunderlaget. Haaskjold noterar dock att bevisvärderingen av tolknings-
data kan framstå som en del av tolkningen.193 Lindell tycker sig se det-
samma och tar det som exempel på svårigheten i att skilja mellan faktiska 
och normativa resonemang. Under beteckningen ”bevisvärdering” samman-
blandas bevisning om partsavsikten med normativa överväganden, såsom 
vad som är ändamålet med en avtalsbestämmelse.194 
 
Westberg är osäker på huruvida tolkningsdata, som han skiljer från bevis-
fakta, omfattas av den fria bevisvärderingen och endast behöver föras in i 
processen jämte 17 kap. 2 § rättegångsbalken. Dels skriver han att det ”san-
nolikt” gör det, dels beskriver han det som en fråga för sig.195 
 
De civilrättsliga författarna gör i vissa fall kortare uttalanden i frågan. Vah-
lén menar att fastställandet av tolkningsdata sker genom tillämpning av van-
liga bevisregler.196 Att tolkningsdata måste bevisas har åtminstone tidigare 
hävdats av Ramberg och Ramberg. Ett uttalande, som sedermera fallit bort, 
görs i en upplaga av Allmän avtalsrätt där författarna kortfattat konstaterar 
att det krävs att tolkningsdata bevisas innan själva behandlingen av materi-
alet kan göras samt det är av vikt att skilja mellan processrättslig bevisning 
och civilrättslig avtalstolkning.197 I senare upplaga anges endast att omstän-
digheter som ska läggas till grund för att fastställa en parts skyldigheter 
måste åberopas och bevisas av en part.198 
 
De tolkningsdata som Lehrberg beskriver som rättsfakta, som alltså är kopp-
lade till reglerna om slutande av avtal, omfattas även av bevisbörda. Denna 
torde generellt ligga på den som påstår avtal med visst innehåll, men kan 
variera med hänsyn till bevissäkringsmöjligheter.199 Mattias Hedwall anser 
också, till synes utifrån en dogmatisk bevisbördeteori, att någon form av 
bevisbörda föreligger, då en part enligt honom måste styrka de subjektiva 
och objektiva omständigheter som den anser ska läggas till grund för tolk-
ningen.200 

193 Haaskjold 2013, s. 161f. 
194 Lindell 2012, s. 527. En annan sak är huruvida tolkning är bevisvärdering, något som 
behandlas strax nedan. 
195 Westberg 2014, s. 198f, särskilt not 36. 
196 Vahlén 1960, s. 217. 
197 Ramberg och Ramberg 2002, s. 180. 
198 Ramberg och Ramberg 2016, s. 144. 
199 Lehrberg 2009, s. 85. 
200 Hedwall 2004, s. 112. Hedwalls framställning är, liksom Lehrbergs, i övrigt civilrättslig. 
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3.4.2 Särskilt om skriftlig lydelse 

En särskild fråga i detta sammanhang är användandet av skriftliga avtal som 
bevismedel. Dessa framhålls ofta som bärande ett särskilt högt bevis-
värde.201  Om detta avser något visst bevistema framstår inte alltid lika klart, 
men den generella åsikten är att beviset tar sikte på avtalsinnehållet.202  
Heuman och Lehrberg förefaller dock båda mena att det snarare rör sig om 
bevisning mot att ett från den skriftliga lydelsen avvikande innehåll förelig-
ger, det vill säga att det skriftliga avtalet utgör motbevisning avseende detta 
avvikande innehåll, som då utgör huvudbevistema.203 Heuman beskriver 
ibland bevistemat som ”parternas rättigheter och skyldigheter”, vilket kan 
förmodas likställs med avtalsinnehåll.204 Vikten av skriftliga avtal lyfts även 
fram i diskussioner om bevisbörda och bevissäkringsansvar.205  
 
Integrationsklausuler har ett tätt samband med betydelsen av skriftlig ly-
delse. Klausulerna beskrivs på olika sätt. Lehrberg menar att de syftar till att 
förbjuda parts åberopande och domstols beaktande av tolkningsdata som 
ligger utanför den skriftliga handlingen.206 En liknande uppfattning hos 
Maunsbach, som dock är mer försiktig än Lehrberg och anser att syftet är att 
lyfta fram det skriftliga avtalet som ett bevismedel framför andra bevisme-
del som hanteras som tolkningsdata. Klausulen kan dock uppfattas som ett 
bevisföringsförbud. Särskilt tar klausulen sikte på avtalspreliminärer, det 
vill säga uttalanden, åtaganden och dylikt som föregått avtalsslutet.207 
Maunsbach menar att en integrationsklausul kan förstås på två sätt. Anting-
en som att en part är förhindrad att åberopa andra rättsfakta än de som fram-
går av det skriftliga avtalet, eller som att parten är förhindrad att åberopa 
bevisning för avtalspreliminärer som kan användas som tolknings-
data/bevisfakta.208 Integrationsklausuler har sin bakgrund i anglo-
amerikansk rätt och den så kallade parol evidence rule, enligt vilken dom-
stolen ska avvisa bevisning om omständigheter utanför avtalstexten. 
Maunsbach beskriver detta som ett förbud mot att föra bevisning om ett 
visst rättsfaktum, exempelvis ett muntligt villkor.209 Lehrberg och Bernitz 

201 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 33, Ekelöf m.fl. 2009, s. 259, Hedwall 2004, s. 112, 
Heuman 2005, s. 97 och 224, Lehrberg 2014, s. 45f, Nordh 2011, s. 88. 
202 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 33, Heuman 2005, s. 97 och 224, Lehrberg 2014, s. 45f, 
Ramberg och Ramberg 2016, s. 162, Nordh 2011, s. 88. 
203 Heuman 2005, s. 97, Lehrberg 2014, s. 45f. Även Adlercreutz och Gorton har liknande 
formuleringar, se Adlercreutz och Gorton 2010, s. 59. 
204 Heuman 2005, s. 224, Ekelöf m.fl. 2009, s. 259. 
205 Ekelöf m.fl. 2009, s. 108ff, Heuman 2005, s. 223f, Nordh 2011, s. 88f, Hedwall 2004, s. 
114. Se mer om detta nedan. 
206 Lehrberg 2014, s. 96. 
207 Maunsbach 2015, s. 333. 
208 Maunsbach 2015, s. 334f. 
209 Maunsbach 2015, s. 335. 

 36 

                                                 



beskriver det som ett förbud mot att försöka motbevisa avtalets skriftliga 
innehåll.210 Integrationsklausuler har ingen processuell verkan enligt svensk 
rätt, men kan eventuellt påverka tolkningen av avtalet.211 Maunsbach menar 
vidare att integrationsklausulen kan få funktion som bevisning mot att av-
talspreliminärerna ska tillerkännas något värde.212 

3.5 Tolkning som bevisvärdering 

Bevisningen av tolkningsdata angränsar en annan fråga, nämligen den om 
vilket slags processuell verksamhet tolkningen anses utgöra. Flera uppfatt-
ningar har redan redogjorts för, framförallt de som innebär att tolkning utgör 
någon form av rättslig verksamhet. I detta avsnitt redogörs istället för upp-
fattningar att tolkning utgör en form av bevisvärdering. 
 
Enligt Olivecrona utgör vad som sagts eller skrivits samt vad som ”verklig-
en avsetts” av en eller båda parter en fråga om fakta, medan den rättsliga 
bedömningen av dessa fakta samt utfyllning av avtal utgör rättstillämp-
ning.213 Den verksamhet som brukar beskrivas som tolkning förefaller i den 
beskrivningen ha ersatts av bevisvärdering och rättstillämpning.214 En lik-
nande uppfattning finns hos Ekelöf, som menar att tolkning utgör en sär-
skild form av bevisvärdering. Bevistema vid ”tolkning” av en avtalsklausul 
förefaller vara klausulens innebörd i form av den mening parterna lade i 
klausulen och de olika tolkningsdata, såsom avtalskontexten och den övriga 
lydelsen, utgör hjälpfakta i tolkningen/bevisvärderingen. Om resultatet är att 
klausulens ordalydelse är tvetydig måste parternas speciella förhållanden 
och uppfattningar beaktas. Om parterna befinns ha varit oeniga om vilken 
betydelse klausulen ska ha är gränsen nådd för vad som kan uppnås genom 
tolkning. Ett sätt att då lösa problemet är med en bevisbörderegel och Ekelöf 
tar som exempel enligt oklarhetsregeln. Ett annat sätt är att domstolen inte 
tillämpar bevisregler alls utan fyller ut avtalet med det som är lämpligt för 
avtalstypen, vilket utgör rättstillämpning.215  Lindell har en snarlik syn och 
betraktar det första eftersökandet av partsavsikten som bevisvärdering. Vid 
en resultatlös sådan kan antingen en bevisbörderegel tillämpas eller avtalet 
fyllas ut. Vid utfyllningen beaktas sådana faktorer som traditionellt hör 
tolkningsläran till, såsom syftet med klausulen, men även vad Lindell kallar 

210 Lehrberg 2014, s. 96, Bernitz 2013, s. 84. 
211 Maunsbach 2015, s. 337ff, Lehrberg 2009, s. 86. 
212 Maunsbach 2015, s. 354. 
213 Olivecrona 1960, s. 220. Se även nedan om Ekelöfs liknande ståndpunkter samt Samu-
elsson 2008, s. 572ff om denna realistiska rättsuppfattning. 
214 Jfr Samuelsson 2008, s. 563f. 
215 Ekelöf och Boman 1992, s. 212f. Bevisbörderegler och avtalsinnehåll behandlas mer 
ingående i nästkommande kapitel. 
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”allmänna principer för tolkning av avtal”.216 Lehrberg gör en liknande 
uppdelning mellan bevisfrågor och rättstillämpning, där tolkning främst 
handlar om bevisfrågor. Det som eftersöks beskrivs som fakta: vad som har 
skrivits och sagts, avsetts och uppfattats.217   
 
Även Christian Diesen uppfattar tolkningen som ett fastställande av fakta-
underlag som liknar bevisvärdering. Tolkningsprinciper kan ses som meto-
der för att tolka bevis för och emot parternas tolkningspåståenden. Bevis-
värdering har enligt Diesen företräde framför tolkning och det senare kan 
tillgripas som komplement när bevisvärderingen inte kan ge ett klart svar 
om vad som gäller i en viss avtalssituation. Tolkning resulterar med nöd-
vändighet i användandet av schabloner, vilket i görligaste mån bör undvi-
kas.. En ordentlig bevisvärdering måste föregå tolkningen och endast vid 
oklara lägen ska tolkning tillgripas, och då närmast som ett kontrollkrite-
rium av bevisvärderingen.218 De problem Diesen ser med tolkningen är att 
den bygger på samma data som bevisvärderingen men att dessa data hante-
ras på ett annat sätt. Vissa erfarenhetssatser får högre relevans än vad som är 
motiverat och tolkningen blir mer hypotetisk än vid bevisvärdering. Somliga 
tolkningsdata får funktionen av förenklande presumtioner. Vidare bygger 
flera tolkningsprinciper på rättspolitiska avväganden, vilket för in rättvisere-
sonemang i faktafrågan. Särskilt problematiska finner Diesen minimumre-
geln, oklarhetsregeln, giltighetsregeln samt tolkningsmässiga rangordnings-
regler.219 
 
I civilrättslig litteratur har Huser gjort vissa uttalanden. Han diskuterar 
huruvida frågan om subjektiv tolkning, främst gemensam partsavsikt, inte 
snarare är en ren bevisfråga om vilken faktisk mening parterna la i ytt-
ringarna vid avtalsslutet. Han spekulerar i om inte den ”egentliga” tolkning-
en elimineras genom en tillämpning av dessa standarder.220 Med denna upp-
fattning skulle domstolen i första hand genom bevisvärdering kontrollera 
om det finns en partsavsikt. Om detta inte ger ett entydigt resultat försöker 
domstolen etablera vad parterna kan tänkas ha haft för avsikt, vilket Huser 
ser som en form av utfyllning. I slutändan kan en objektiv tolkning ”på sub-
jektiv grund” få göras.221 Problemet som Huser ser med denna uppfattning 
är att den bygger på att vissa situationer kan urskiljas där bevisläran gör 
”egentlig” tolkning överflödig, då situationer då det är tveksamt vad parter-

216 Lindell 1988, s. 78f. Det är möjligt att Lindells syn har förändrats, jfr Lindell 2012, s. 
527. 
217 Lehrberg 2014, s. 20. Till skillnad från Ekelöf anser uppenbarligen Lehrberg att det 
finns särskilda principer för tolkningen, därav hans bok i ämnet. 
218 Diesen och Strandberg 2012, s. 363f. 
219 Diesen och Strandberg 2012, s. 365f. 
220 Huser 1983, s. 73f. 
221 Huser 1983, s. 75. 
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na menade direkt ska läggas till grund som tolkningsresultat. Det blir bevis-
läran som avgör hur metoden ser ut, men på grund av den fria bevispröv-
ningen tror Huser att metoden kommer att få en ”relativ och sammansatt 
karaktär”, som blir mycket lik, om inte ourskiljbar från, ett tolkningsförfa-
rande. Endast om det finns mycket klara bevis om partsavsikten blir tolk-
ning överflödigt.222  

3.6 Delanalys: Processuell förståelse av 
tolkningsdata 

För att då strukturera upp vad som sägs om tolkningsunderlaget och an-
knutna bevisfrågor kan det inledningsvis konstateras att med tolkningsdata 
avses faktiska omständigheter. Normativa överväganden i tolkningen, såsom 
skälighet och dylikt, inbegrips inte i tolkningsdata. Det innebär alltså ingen 
systemintern motsägelse att anse dem bevisbara.  
 
Angående tolkningsdatas processuella klassificering kan en sådan bli bero-
ende av olika överväganden. Av uttalandena här ovan, både civil- och pro-
cessrättsliga, framgår att ett tolkningsdatum åtminstone inte anses ha någon 
egenskap som i sig gör det till ett rättsfaktum eller bevisfaktum. Klassifice-
ringen av det kan baseras på dess relation till en rättsregel eller av hur det 
behandlas i en process, exempelvis på huruvida det görs till föremål för be-
visbörda. Som Heuman beskriver det blir klassificeringen beroende av ut-
formandet av en parts talan, med vilket måste förstås att vissa funktioner 
tillfaller omständigheten beroende på huruvida parten åberopat det som ett 
rättsfaktum eller inte. Det är i åberopandet av rättsfakta som domstolen är 
bunden av partsdispositioner. Tolkningsdata beskrivs av Heuman och Lehr-
berg som rättsfakta när det rör sig om omständigheter som härrör sig till 
slutande av avtal, det vill säga något slags avtalsgrundande rättsfakta såsom 
muntliga uttalanden som utgör del av anbudet. Heuman inkluderar även ”en 
annan innebörd än som framgår av skriftligt avtal”, vilket utöver muntligt 
avtal måste innebära gemensam partsavsikt eller dolusregeln. Även Lehr-
berg klassificerar gemensam partsavsikt som rättsfaktum. Rimligtvis utgör 
tolkningsdata bevisfakta i övriga fall. Så sägs uttryckligen när de används 
för att klargöra en omtvistad klausul. Klausulen, eller dess innebörd, besk-
rivs som ett rättsfaktum. Om det är klausulen, det vill säga lydelsen, utgör 
även det ett tolkningsdatum av rättsfaktumkaraktär.  
 
Ekelöf, och förmodligen Olivecrona, anser att lydelsen som tolkningsdatum 
används som bevisfaktum för avtalsinnehållet, som då utgör ett konkret 

222 Huser 1983, s. 76f. 
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rättsfaktum någonstans bortom lydelsen, i form av den mening parterna lade 
i klausulen. Det rör sig alltså om något slags gemensam partsavsikt. Om 
lydelsen är tvetydig förefaller den förlora sin funktion som bevisfaktum, 
eftersom Ekelöf menar att parternas uppfattningar om klausulen då blir det 
relevanta och det kan knappast vara meningen att det bevisade bevistemat 
(partsavsikten) ska avgöra bevisfaktumets (lydelsens) innebörd, som i sin 
tur ska bevisa bevistemat på nytt. Om den mening parterna lade i klausulen 
kan bevisas på andra sätt än genom klausulens lydelse har den senare 
knappast någon självständig betydelse, vilket även stämmer väl överens 
med att en bevisa gemensam partsavsikt går före lydelse. Vad avser den 
rättstillämpning som Ekelöf, Olivecrona och tydligast Lindell anser att ut-
fyllnad utgör torde även denna bli beroende av faktiska omständigheter. 
Denna utfyllnad är åtminstone i Lindells tappning slående lik det som kallas 
objektiv tolkning, det vill säga tolkning med bortseende från partsavsikten, 
och denna påverkas av faktiska tolkningsdata. 
 
Generellt är klassificeringen av tolkningsdata som bevisfakta förenlig med 
förståelsen av tolkning som utrönande av ett konkret rättsfaktum, framförallt 
med beaktande av vad Lindblom skriver om bevisfakta som enbart relate-
rande till just sådana. Diesen säger inget uttryckligt om klassificeringen, 
men resultatet av tolkning och bevisvärdering sägs vara faktiskt, och det 
troligaste är att det rör sig om ett konkret rättsfaktum. Enligt honom så att 
säga förorenas faktafrågan av normativiteten i tolkningen. Westberg menar 
att ett påstått avtalsvillkor utgör rättsfaktum och en skriftlig klausul bevis-
faktum, åtminstone när den används för att klargöra innebörden av ett vill-
kor av rättsfaktumkaraktär. Lehrberg beskriver stundom ett skriftligt kon-
trakt som rättsfaktum, stundom som ett bevismedel. Heuman, som skriver 
att själva fastställandet, tolkningen, är en rättslig slutledning, kan knappast 
mena att det fastställda avtalsinnehållet utgör ett konkret rättsfaktum, då ett 
sådant ska kunna bevisas och uppenbarligen anser Heuman inte tolkningen 
som likställd med bevisvärdering. Att tolkningsdata i Heumans tappning 
kan klassificeras som bevisfakta hänger alltså snarare ihop med avsaknaden 
av åberops- och bevisbörda, samt att de inte direkt läggs till grund för do-
men utan används för att dra vissa slutsatser om avtalsinnehållet. 
 
Det finns alltså tre former av tolkningsdata som av vissa beskrivs som rätts-
fakta. Formerna är avtalsgrundande rättsfakta, annat innehåll än som fram-
går av skriftlig lydelse, såsom gemensam partsavsikt, samt en omtvistad 
klausuls lydelse. Övriga tolkningsdata, och enligt andra författare åt-
minstone även lydelsen, skulle alltså utgöra bevisfakta (och hjälpfakta). 
 
Angående bevisningen av tolkningsdata är författarna överens om att dessa 
ska bevisas, men det råder osäkerhet kring hur. De tolkningsdata som klassi-
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ficeras som bevisfakta bör inte förenas med bevisbörda. I vanlig bevisvärde-
ring sammanvägs bevisfaktas värde för att avgöra sannolikheten för att ett 
rättsfaktum föreligger. Enligt uppfattningen om tolkning som en form av 
bevisvärdering rör det sig alltså om en sannolikhetsbedömning av att ett 
visst innehåll har avsetts mellan parterna, något som måste uppfattas som ett 
konkret rättsfaktum. Vägen från införandet av bevisfakta till det fastställda 
avtalsinnehållet är alltså rak. Enligt uppfattningen om tolkning som en mer 
eller mindre normativ eller rättslig verksamhet tar bevisvägen slut, varvid 
tolkningen tar vid. I den brytpunkten uppstår ett problem då bevisbörda inte 
ska avse bevisfakta men faktaunderlaget för tolkningen måste fastställas. 
Samma problem föreligger förvisso även i den första uppfattningen, nämli-
gen vid frågan om var den rättstillämpande utfyllnaden tar vid. Ekelöf och 
Lindell beskriver denna verksamhet som ett alternativ till en bevisbördere-
gel, men det ges inte någon klarhet i hur alternativen förhåller sig till 
varandra eller hur faktaunderlaget till den tolkningslika utfyllnaden ska fast-
ställas. 
 
Ett annat sätt att betrakta saken är att brytpunkten mellan tolkning och be-
visfakta är flytande, och samtliga tolkningsdata som inte är rättsfakta bevis-
värderas i förening med tolkningen. Underlaget fastställs därvid inte för sig. 
Detta synsätt är förenligt med Diesens och Haaskjolds syn (även om Die-
sens ståndpunkt förefaller vara att resultatet likväl betraktas som faktiskt), 
men även med Heumans tanke om bevisvärdering och relevansbedömning.  
 
Det föreligger helt enkelt frågetecken kring hur tolkningsunderlaget bevisas, 
frågetecken som är knutna till huruvida tolkningsresultatet är faktiskt eller 
rättsligt. Om detta förefaller det råda delade meningar och något svar kan 
inte ges än. Vi har helt enkelt skäl att återkomma till dessa frågor. 
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4 Bevisbörda för avtalsinnehåll 

4.1 Inledning 

I förra avsnittet behandlades vissa bevisfrågor med anknytning till tolkning, 
men frågan om bevisbörda för avtalsinnehåll har fortfarande inte berörts mer 
än i förbigående. Detta avsnitt är vigt åt olika aspekter av denna fråga. 
 
Frågan gäller när och hur bevisbörda åläggs för avtalsinnehåll och hur det 
förhåller sig till avtalstolkning som metod för fastställande av avtalsinne-
håll. I processrättslig litteratur formuleras ibland följande problem: Gene-
rellt bestäms avtalsinnehåll i avtalsrättsliga tvister genom tolkning av avta-
let.  Det händer dock att domstolarna istället använder bevisbördeprinciper 
för att fastställa innehållet. Det är inte klart när det ena eller andra ska an-
vändas.223 Utöver den problemställningen görs en rad uttalanden i litteratur 
och praxis om bevisbörda för avtalsinnehåll, med mer eller mindre koppling 
till tolkningsfrågor. Oftast är uttalandena, som ska visas, direkt kopplade till 
principer för placering av bevisbördan i avtalssituationer. 
 
Avsnittet tar upp både process- och civilrättslig litteratur samt en del praxis, 
främst sådan som refereras i litteraturen.  

4.2 Bevisbörda för att avtal slutits 

Ett vanligt förekommande uttalande är att den som påstår att avtal har slutits 
bär bevisbördan för detta.224 Även innehållet i detta förefaller omfattas av 
ståndpunkten, åtminstone om motparten förnekar avtal. Redan Ernst Kall-
enberg skriver, med utgångspunkt i den dogmatiska bevisbördeprincipen att 
käranden måste styrka sin rätt, att bevisbördan för att avtal föreligger inte 
kan begränsas till om ett avtal vilket som helst har ingåtts, utan att innehållet 
måste visas så klart att kärandens rättighet kan grundas på avtalet.225 Ekelöf 
beskriver det just som bevisbörda för att avtal slutits, men av det vidare 
sammanhanget framgår att även innehållet i avtalet omfattas, förutsatt att 
motparten förnekar avtal.226 Heuman upprepar uppfattningen, med hänvis-
ning till bland annat NJA 1998 s. 99 där HD skriver att det inte visats att 
”överenskommelsen om hävning upphört att gälla genom någon senare 

223 Heuman 2005, s. 216, Westberg 2004, s. 740, Nordh 2011, s. 81f. 
224 Ekelöf och Boman 1992, s. 100, Heuman 2005, s. 225, Westberg 2004, s. 742f, Ad-
lercreutz och Gorton 2010, s. 33.  
225 Kallenberg 1931, s. 744. 
226 Ekelöf och Boman 1992, s. 100. 
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överenskommelse”. Heuman motiverar ståndpunkten med bevissäkringsar-
gumentet att det är lättare att bevisa att något har inträffat än motsatsen. Ut-
talandena görs i ett resonemang som bygger på skriftlighet som bevis för 
avtalsinnehåll, något som behandlas ytterligare nedan.227 Även Adlercreutz 
och Gorton lyfter fram just skriftliga avtal som effektivt bevismedel för att 
uppfylla bevisbördan för att avtal med visst innehåll slutits.228 Situationen 
som behandlas av författarna är alltså att den ena parten påstår avtal och den 
andra förnekar det. Det rör sig inte om olika påståenden om avtalsinnehåll i 
ett ostridigt ingånget avtal. 
 
I NJA 2009 s. 672 görs vissa uttalanden om bevisbörda för att avtal slutits. I 
målet, i vilket parterna förde talan mot varandra, tvistades bland annat om 
huruvida en uppsägningstid gällde för ett muntligt återförsäljaravtal. Åter-
försäljaren påstod att muntligt avtal om detta slutits i samband med diskuss-
ioner om att dokumentera avtalet i skrift. Leverantören påstod att avtalet 
kunde sägas upp utan uppsägningstid. TR och HovR ålade återförsäljaren 
bevisbörda för att parterna avtalat om uppsägningstid. HD konstaterade in-
ledningsvis att återförsäljaren inte visat att en sådan överenskommelse in-
gåtts. Vidare hade heller inte leverantören visat att parterna överenskommit 
om att avtalet kunde sägas upp med omedelbar verkan. HD gick därefter 
över till att explicit fylla ut avtalet. Det kan noteras att leverantören enligt 
referatet inte påstått att det uttryckligen avtalats om uppsägning med ome-
delbar verkan, utan snarare att det inte avtalats om uppsägningstid. 

4.3 Avvikelser från dispositiv rätt 

4.3.1 Litteratur 

Kallenberg förefaller vara den första att för svensk del diskutera bevisbörda 
för påståenden om avtalsinnehåll som avviker från en dispositiv rättsregel. 
Frågan gäller huruvida bevisbördan vilar på den part som påstår att avtal 
slutits om avvikande från regeln eller på den part som påstår att så inte skett 
och att regeln därför ska tillämpas. Kallenberg anser att det första är gäl-
lande, med hänvisning till att den dispositiva rätten ger uttryck för vad par-
terna inte ska behöva ge uttryck för. Han menar dock att om bägge parter 
påstår avtal som avviker från dispositiv rätt, men tvistar om avtalets inne-
håll, bär käranden bevisbördan för sitt påstående.229 Olivecrona placerar 
bevisbördan på samma part, men med följande motivering. Eftersom avtals-
parter inte reglerar alla upptänkliga situationer kan avtalets rättsliga följder 

227 Heuman 2005, s. 225f. 
228 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 33. 
229 Kallenberg 1931, s. 746ff. Även Kallenberg 1896, s. 87f. 
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inte till fullo sökas i parternas avsikter med avtalet. Istället måste det före-
komma dispositiva rättsregler som domstolen kan tillämpa i dessa fall. Frå-
gan om bevisbördan utgör egentligen en fråga om huruvida de dispositiva 
reglernas betydelse för avtalets effekt ska vara beroende av bevisning om att 
de satts ur spel eller inte. Själva bevisbördan bör placeras på den som påstår 
något avvikande från den dispositiva regeln, bland annat med hänsyn till det 
mindre behovet av att säkra bevisning och vad Olivecrona förmodar att all-
mänhetens inställning är.230 Även Ekelöf förordar en sådan placering av 
bevisbördan, bland annat med argumentet att det generellt minskar behovet 
av bevisning. Om parterna tvistar om innebörden i en särskild klausul kan 
bevisbördan placeras utifrån den dispositiva regelns innehåll. Den part vars 
påstående ligger längst från regeln bör då bära bevisbördan för påståen-
det.231  
 
Även Adlercreutz och Gorton anser att den dispositiva rätten kan medföra 
att den som påstår ett därifrån avvikande avtalsinnehåll bär bevisbördan för 
detta, dock med varierande beviskrav. Dispositiv rätt, och avtalstypen, får 
dock snarare funktion som en rättslig ram till domstolens bedömning, och 
domstolen väljer i tveksamma fall en lösning som ligger nära den disposi-
tiva rätten. Åtminstone kan de utfyllande reglerna anvisa vilka frågeställ-
ningar som är relevanta.232 
 
Heuman menar till skillnad från ovanstående författare att den dispositiva 
rätten har mycket begränsad betydelse för bevisbördan. Istället kan bevis-
säkringsargument rättfärdiga placeringen i dessa fall.233 

4.3.2 Praxis 

I NJA 1992 s. 403 tillämpade HovR en bevisbördeprincip för avtalsinnehåll 
som byggde på den dispositiva rätten. Svaranden hävdade i målet att på-
följdsregleringen på grund av ett visst avtalsbrott var exklusiv och att av-
saknaden av reglering om skadestånd uteslöt detta som påföljd. HovR kon-
staterade att enligt den dispositiva regeln skulle skadestånd utgå, varför sva-
randen var bevisskyldig för sitt påstående. HD tillämpade inte samma regel 
utan löste frågan genom avtalstolkning.234 
 

230 Olivecrona 1930, s. 196ff. Åsikten upprepas, med hänvisning till Olivecrona, i civilrätts-
lig litteratur, se Vahlén 1960, s. 204 och Hedwall 2004, s. 114, den senare dock skeptisk till 
lämpligheten. 
231 Ekelöf och Boman 1992, s. 95ff. Åsikten upprepas i Ekelöf m.fl. 2009, s. 111. Samma 
åsikt även hos Nordh 2011, s. 89ff. 
232 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 34ff. 
233 Heuman 2005, s. 406f. Åsikten upprepas i Ekelöf m.fl. 2009, s. 111. 
234 Se härom Westberg 2004, s. 739. 
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Det finns en del praxis där en bevisbördeprincip explicit formulerats i för-
hållande till dispositiv rätt, mest märkbart i tvister om avtalat pris. De rör 
situationen att vid köp eller arbetsbeting köparen/beställaren påstår att ett 
visst pris eller en viss beräkningsgrund för priset har avtalats medan sälja-
ren/entreprenören påstår att priset inte avtalats varför det av säljaren begärda 
priset ska betalas. Enligt 5 § GKöpL skulle köparen om priset inte bestämts 
betala vad säljaren kräver, såvida det inte var oskäligt. I förarbetena till la-
gen diskuteras när regeln skulle tillämpas, och ett antal uttalanden görs om 
att säljaren måste styrka att ett visst pris inte avtalats.235 Enligt 45 § KöpL 
gäller numera att köparen om priset inte följer av avtalet ska betala vad som 
är skäligt. I propositionen anges att priset kan framgå efter tolkning av avta-
let.236 I en rad mål behandlas situationen. Genomgående är att det saknas 
skriftliga avtal, antingen fullständigt eller just avseende priset. I plenumfal-
let NJA 1951 s. 1 fastslogs den bevisbördeprincip som uttalades i förarbe-
tena till GKöpL, nämligen att säljaren hade att styrka att pris inte avtalats. I 
senare praxis modifierades principen med hänvisning till konsumenthänsyn 
i NJA 1975 s. 280, respektive sannolikhetsteoretiska resonemang i NJA 
1989 s. 215. I plenumfallet NJA 2001 s. 177 ändrades bevisbördeprincipen 
till följd av den KöpL:s mer köparvänliga reglering, samt tydliga bevissäk-
ringsargument. Således bär numera den som påstår att avtal slutits om fast 
pris bevisbördan för detta, vilket efter NJA 2005 s. 205 även gäller konsu-
menter. Bevisbördan placeras alltså i dessa situationer inte på den som på-
står avvikelse från dispositiv rätt, men den dispositiva regleringen påverkar 
placeringen av bördan. I NJA 2005 s. 205 beskriver dock HD bevisbör-
deplaceringen som grundad just på avvikelse.237 
 
Varken författarna eller domstolarna diskuterar relationen mellan användan-
det av bevisbördeprinciper och avtalstolkning. Westberg påpekar i anslut-
ning till NJA 1992 s. 403 att domstolarna inte relaterar de olika metoderna 
till varandra, varom mera sägs nedan. Vilken form av bevisning för avtals-
innehållet som kan användas för att uppfylla bevisbördan diskuteras sällan 
men Olivecrona och Ekelöf nämner båda skriftlighet, betydelsen av vilket 
behandlas i nästa avsnitt.238 

235 NJA II 1906 nr 1, s. 12ff. 
236 Prop. 1988/89:76, s. 151. 
237 Jfr Heuman 2005, s. 406 och Ekelöf m.fl. 2009, s. 111, 
238 Olivecrona 1930, s. 199, Ekelöf och Boman 1992, s. 96. 
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4.4 Bevisbörda och avtalets lydelse 

4.4.1 Litteratur 

Det som tagit klart mest utrymme i frågan om bevisbörda och avtalsinnehåll 
är betydelsen av avtalets lydelse, främst i skriftlig form. Det mest framträ-
dande i civilrättslig litteratur är ståndpunkten att ett skriftligt avtal har stor 
betydelse som bevismedel för avtalsinnehållet. Adlercreutz och Gorton be-
skriver avtalstext som ett bevismedel som grundar en presumtion för att 
parterna slutit ett avtal med det innehåll som texten ger uttryck för. Presumt-
ionen innebär en bevisbörda för motparten avseende avtalsinnehåll i strid 
med texten. Författarna stödjer sig på NJA 1974 s. 660, där bevisbördan 
avsåg en uttrycklig eller underförstådd överenskommelse om avvikelse från 
ett skriftligt äganderättsförbehåll.239 Vad som måste bevisas är en gemen-
sam partsavsikt eller muntlig överenskommelse om ett annat innehåll, vilket 
i strid även med en bevisad muntlig lydelse är svårt att nå framgång med. 
Avseende gemensam partsavsikt framgår detta enligt författarna av NJA 
1959 s. 590.240 Lehrberg vänder sig emot att det skulle röra sig om en pre-
sumtion, utan menar att det uttryckta avtalsinnehållet, muntligt som skrift-
ligt, har ett högt bevisvärde som innebär ”höga krav” för att exempelvis 
gemensam partsavsikt ska bli gällande i strid med det.241 En mer långtgå-
ende åsikt påträffas hos Vahlén som menar att vardera parten vid tolknings-
tvister får stå risken för att den inte kunnat säkra tillräcklig bevisning om 
avtalsinnehållet. I det sammanhanget har ett skriftligt avtal ett särskilt syfte 
som bevismedel och bör ges ”viss exklusivitet”. Bevisning om den ena par-
tens avsikter och syften bör således inte få spela alltför stor roll när denna 
avviker från vad som kallas det ”objektiva” avtalsinnehållet.242  
 
I processrättslig litteratur har Heuman behandlat frågan i olika sammanhang. 
Den huvudsakliga ståndpunkten är att bevisbördan i avtalstvister tar sikte 
just på påstått innehåll som avviker från ett skriftligt avtal.243 Talan grundas 
i de fallen på en gemensam partsavsikt som kommit till uttryck vid avtals-
slutet eller på en muntlig överenskommelse som ska ha företräde framför 
det skriftliga innehållet, vilket Heuman beskriver som rättsfaktumgrundade 
påståenden.244  Heuman ser skriftliga avtal som användbara bevis för inne-
hållet, eller om ”kontrahenternas rättigheter och skyldigheter”, som det ut-
trycks. Han utreder därför placeringen av bevisbördan i olika avtalssituat-

239 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 33. Rättsfallet behandlas nedan. 
240 Adlercreutz och Gorton 2010, s. 59. Rättsfallet behandlas nedan. 
241 Lehrberg 2014, s. 45f. 
242 Vahlén 1960, s. 281. 
243 Heuman 2005, s. 97. 
244 Heuman 2005, s. 217f samt 2015, s. 799. 
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ioner, med utgångspunkt i bevissäkringsteorin och kommer fram till föl-
jande.245 Med hänvisning till ett antal rättsfall ser han att om parterna har 
olika uppfattningar om innebörden av ett ingånget avtal är det den part som 
påstår att en viss rättighet tillkommer honom eller henne som bör bära be-
visbördan för sitt påstående. Detta gäller endast om annat inte framgår av 
avtalstextens lydelse eller en tolkning av texten.246  
 
Heumans ståndpunkter återkommer i sjunde upplagan av Rättegång IV, där 
det görs gällande att bevisbörda för ett visst villkor åligger den som påstår 
detta. Det gäller muntliga avtal, men av relevans här är främst att det gäller 
när påståendet innebär att ett skriftligt avtal inte fullständigt återger avtals-
innehållet. Ståndpunkten motiveras med bevissäkringsskäl och tanken är att 
parterna ska motiveras att skriftligen dokumentera samtliga villkor. Om 
bägge parter gör gällande att avtal träffats om viss reglering bär respektive 
part bevisbördan för detta. Kan ingen part bevisa sitt påstående, bör domsto-
len utgå ifrån att ingen överenskommelse träffats i denna del och en eventu-
ell dispositiv regel ska tillämpas.247  
 
Om en fråga lämnats oreglerad i ett skriftligt avtal är Heuman mer osäker 
till placeringen av bevisbördan för hur frågan muntligen avtalats, men spe-
kulerar i att lägga den på den part som påstår en mer omfattande prestation 
för motparten.  Med hänvisning till Bolding föreslår han även att frågan kan 
lösas med hjälp av överviktsprincipen i de fall det inte går att avgöra vilket 
påstående som är mer betungande. Om inget muntligen eller skriftligen ut-
tryckligen har avtalats, det vill säga att det saknas lydelse för frågan, menar 
Heuman att någon oklarhet om fakta inte föreligger. Ibland kan osäkerheten 
om innehållet i de fallen avgöras genom tolkning.248 En liknande åsikt finns 
hos Nordh, som skriver att om båda parter påstår att avtalet har ett visst spe-
cifikt innehåll, som inte framgår av avtalstexten, och det saknas dispositiva 
rättsregler, kan detta lösas genom överviktsprincipen. I vissa fall kan en 
bevisbördeprincip tillämpas, nämligen när det råder stor diskrepans mellan 
parternas påstådda innehåll.249  
 
En vanligt förekommande ståndpunkt är att ett visst tolkningsresultat kan 
avgöra hur bevisbördan för något annat innehåll ska placeras. Heuman anser 
denna princip problematisk, då bevisbördan placeras olika beroende på hur 
tolkningen faller ut, vilket gör principen icke-generell och svårbedömd.250 

245 Heuman 2005, s. 224. 
246 Heuman 2005, s. 227f. Hänvisad praxis är NJA 1937, s. 565, 1961 s. 490, 1974 s. 660, 
1997 s. 86 samt 1997 s. 382, vilka behandlas nedan. 
247 Ekelöf m.fl. 2009, s. 110ff. 
248 Heuman 2005, s. 229, Bolding 1989, s. 99f och 125f. 
249 Nordh 2011, s. 93f. 
250 Heuman 2005, s. 218f. Hänvisning görs till NJA 1962 s. 80, som behandlas nedan. 
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Haaskjold menar att en part som påstår att parterna vid avtalsslutet hade en 
annan uppfattning om innehållet, det vill säga en gemensam partsavsikt, än 
som framgår av avtalets ordalydelse bär bevisbördan för detta.251 Beviskra-
vet kan antas variera beroende på avvikelsen från ordalydelsen fastställd 
genom objektiv tolkning. En gemensam uppfattning som ligger långt ifrån 
ordalydelsen kräver mer bevisning därför, än en uppfattning som endast är 
en precisering eller rimlig utfyllning av en annars oklar skriftlig formule-
ring.252 Hedwall beskriver det som att den part vars tolkning är mest fören-
lig med ordalydelsen har företräde, varför motparten har bevisbörda för ett 
påstående om annat innehåll.253 Segerfors menar att skiljenämnder ålägger 
en bevisbörda för en tolkning som stämmer mindre överens med ordalydel-
sen än motpartens tolkning.254 Nordh anser att den part som påstår ett från 
lydelsen avvikande avtalsinnehåll får bevisbördan för detta, om det påstådda 
är betungande för motparten eller mindre betungande för parten själv. Det 
framstår dock inte som att Nordh menar att det rör sig om lydelsen fastställd 
genom tolkning.255  

4.4.2 Praxis 

I flera fall åläggs bevisbörda för påståenden om muntliga överenskommelser 
som kompletterar eller ersätter skriftlig lydelse. I NJA 1937 s. 565 yrkade 
huvudkäranden på betalning på grund av reparationer som utförts på ett far-
tyg. Huvudsvaranden tillika genkäranden invände bland annat att vissa 
muntliga villkor förelåg som gav honom anstånd med betalningen. Huvud-
käranden bestred detta. HR, vars dom slutligen fastställdes av HD, fann att 
det inte var visat att parterna avtalat om sådana villkor. Bevisbörda ålades 
alltså för påståendet om kompletterande muntliga villkor. I NJA 1997 s. 86 
tvistade en privatperson och en bank bland annat om huruvida avtal om fast 
eller rörlig ränta träffats. Privatpersonen, som var kärande, påstod att fast 
ränta avtalats muntligen. Banken bestred detta med hänvisning till de skrift-
liga villkoren, vilka angav att räntan var rörlig. TR skrev uttryckligen att 
käranden bar bevisbördan för att avtal om fast ränta träffats. HovR och HD 
formulerade det annorlunda, och skrev att vad som ska bevisas är att munt-
lig överenskommelse träffats. Ingen instans ansåg att detta var visat. I NJA 
1986 s. 366 gjordes en snarlik bedömning. Fallet rörde omfattningen av ett 
fastighetsköp och enligt överlåtelsehandlingen och en därtill fogad kartskiss 
skulle ett visst område omfattas. Säljaren, som var kärande i målet, påstod 

251 Haaskjold 2013, s. 171.  Se även Rt 2002 s. 1155 samt Hov och Høgberg 2009, s. 268.  
252 Haaskjold 2013, s. 174. Det kan noteras att beviskrav tillhör undantagen i norsk rätt där 
överviktsprincipen är huvudregeln, jfr Skoghøy 2001, s. 674ff och 688f om högre beviskrav 
av bevissäkringshänsyn. Med överviktsprincipen föreligger givetvis ingen bevisbörda. 
253 Hedwall 2004, s. 114. 
254 Segerfors 1982, s. 60. 
255 Nordh 2011, s. 88f. 
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att omfattningen var mindre. TR, vars dom HD fastställde, ansåg att det på 
grund av vad den skriftliga lydelsen gav vid handen ålåg käranden att visa 
att parterna muntligen avtalat om den mer begränsade omfattningen. HovR, 
å sin sida, ansåg att uppgifterna i handlingarna var så ungefärliga att de end-
ast kunde ges begränsad betydelse som tolkningsdata.  
 
I NJA 1949 s. 664 ansågs av HD och HovR en skriftlig avtalshandling inte 
kunna tolkas på annat sätt än som en garanti för att vissa kor var fria från 
kastsjuka. Bevisbörda föreföll åläggas implicit på svaranden för dess påstå-
ende att en friskrivning gjorts. De övre instanserna ansåg det visat att sva-
randen gjort ett uttalande som förvisso kunde innebära en friskrivning från 
garantin. Det ansågs däremot inte visat att käranden uppfattat att en friskriv-
ning gjorts och kärandens talan bifölls. HR gjorde inga uttalanden om det 
skriftliga avtalsinnehållet, utan fann av bevisningen att svaranden inte läm-
nat någon garanti till följd av sina uttalanden. Det framgår inte av HD:s re-
sonemang huruvida friskrivningen var i form av ett muntligt villkor eller en 
tillämpning av dolusregeln. NJA 1961 s. 490 rörde dock det senare. Själva 
tvistefrågan var huruvida en viss jordlott skulle anses ha ingått i ett fastig-
hetsköp. Enligt överlåtelsehandlingens ordalydelse ingick jordlotten men 
HD fann det visat att överlåtaren inte avsett detta. Ett misstag skulle alltså 
föreligga i överlåtelsehandlingen. Dock fann HD efter bevisvärdering att det 
inte kunde anses visat att överlåtaren gjort klart för förvärvaren att jordlotten 
inte ingick i köpet eller att förvärvaren inte hade varit i god tro om köpets 
omfattning. Det rörde sig alltså om tillämpning av dolusregeln, om än med 
bevistemat ”inte god tro” snarare än ”ond tro”.  
 
I NJA 1959 s. 590, som Adlercreutz och Gorton lyfter fram som ett exempel 
på svårigheten i att bevisa gemensam partsavsikt mot en skriftlig lydelse,256 
påstod käranden, en köpare av smågrisar, att parterna avsett att frångå ett 
skriftligt äganderättsförbehåll. Svaranden bestred detta. HD fann det för-
visso visat att käranden varit av den avsikten, men inte att svaranden godta-
git detta. I NJA 1997 s. 382 gjorde HD vissa uttalanden om gemensam 
partsavsikt. I målet påstod käranden att parterna muntligen och skriftligen 
slutit ett så kallat efterställningsavtal. Främst blev fråga huruvida en viss 
avtalsklausul skulle förstås som ett sådant. HD fastslog inledningsvis att 
frågan fick avgöras enligt allmänna principer för avtalstolkning ”varvid inte 
endast lydelse utan även omständigheter vid avtalets tillkomst samt gemen-
sam partsavsikt spelar roll”. HD:s tolkning grundades på ordalydelsen, vad 
som kunde utrönas om avsikten med regleringen samt hur det övriga avtalet 
var utformat. Inget av tolkningspåståendena ansågs i och för sig oförenligt 
med klausulens ordalydelse men med hänsyn till övriga faktorer ansågs den 

256 Se not 240 ovan. 

 49 

                                                 



troligaste tolkningen vara att det inte rörde sig om ett efterställningsavtal. 
HD konstaterade slutligen att parterna inte på någon annan grund kunde 
anses ha kommit överens om ett efterställningsavtal, då det inte visats att det 
förelåg en sådan gemensam partsavsikt eller förutsättningar för dolusregeln 
samt att utfyllning inte var påkallat. Tolkningsresultatet skulle därför stå 
fast. 
 
NJA 1974 s. 660 rörde ett skriftligt äganderättsförbehåll som ostridigt ingick 
i ett avtal om köp av portar. Förbehållet gällde enligt ordalydelsen till dess 
betalning skett. Svaranden, köparens konkursbo, grundade sitt bestridande 
på påståendet att köparen haft rätt att själv montera portarna efter leveran-
sen, oberoende av betalning, vilket skulle medföra att de blev del av fastig-
heten och äganderättsförbehållet därigenom förlora sin verkan. HD tolkade 
förbehållet som att det gällde tills det tidigare av betalning eller att portarna 
monterats, eftersom portarna efter montering blev del av fastigheten. Inget i 
det skriftliga avtalet eller i vad som anförts om avtalsförhandlingarna tydde 
på att köparen hade rätt att själv montera portarna på så vis att förbehållet 
saknade verkan mot tredje man. HD gick därefter över till att bedöma parts-
utsagorna och kom fram till att det inte kunde anses visat att parterna var 
överens om att köparen hade rätt att montera portarna. På den grunden 
kunde inte någon ”uttrycklig eller underförstådd” överenskommelse som 
avvek från förbehållet anses föreligga. Närmast till hands ligger att förstå en 
avvikande överenskommelse som ett muntligt avtal eller bestående av en 
underförstådd gemensam partsavsikt. 
 
Ett exempel på placering av bevisbörda baserat på resultatet av en avtals-
tolkning finns i NJA 1962 s. 80. Målet rörde en aktieöverlåtelse och frågan 
huruvida ett par mopeder utgjort en del av köpeskillingen utöver den i kö-
pekontraktet angivna summan. Svaranden hävdade att han genom betalning 
av likviden inte var skyldig att överlämna mopederna. Utöver kontraktet 
förelåg ett kvitto som angav att svaranden mottagit kontant betalning för 
mopederna, vilket ostridigt inte hade skett. HD ansåg att kärandens påstå-
ende om att mopederna skulle överlämnas utöver summan i köpekontraktet 
var förenligt med både kontraktet och kvittot, varför svaranden ålades be-
visbörda för att så inte var fallet. 
 
I de här refererade fallen åläggs bevisbörda för muntliga överenskommelser, 
dolusregeln samt gemensam partsavsikt som grund för avtalsinnehåll i strid 
med skriftlig lydelse. Endast i vissa fall görs explicita uttalanden om bevis-
bördan och vad den avser.  
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4.5 Bevisbörda eller avtalstolkning 

4.5.1 Litteratur 

En särskild fråga är den om bevisbördeprinciper och avtalstolkning fungerar 
som alternativa metoder för att fastställa avtalsinnehåll. Westberg menar 
detta och utgår från NJA 1992 s. 403, i vilket domstolarna hade att ta ställ-
ning till vad som gäller enligt ett avtal när frågan om skadestånd som på-
följd inte uttryckligen reglerats, men väl andra påföljder. Alternativen är 
enligt Westberg för det första att käranden blir bevisskyldig för sitt påstå-
ende att skadestånd avtalats trots att det inte följer av ordalydelsen, för det 
andra att svaranden blir bevisskyldig för sitt påstående att skadestånd har 
avtalats bort, i förhållande till den dispositiva regeln att skadestånd ska utgå, 
och för det tredje att domstolen tolkar avtalet.257 I målet ifråga valde HovR 
att ålägga svaranden bevisbördan medan HD gjorde en systematisk tolkning 
av avtalet. Westberg menar att det finns flera rättsfall där en bevisbörderegel 
används för att lösa oklarheten om innebörden av ett avtal. Han frågar sig 
huruvida det finns en rangordning mellan avtalstolkning och bevisbörde-
principer som lösning på frågan om innebörden av avtal och menar att det 
åtminstone inte finns någon regel som ger avtalstolkning företräde. Må-
hända domstolarna föredrar avtalstolkning som en första metod, då det ger 
större utrymme för rimliga lösningar.258 
 
Även Nordh framställer bevisbördeprinciper som ett alternativ till att tolka 
ett avtal.259 Han övergår till att konstatera att lösning av en tvist om innehål-
let i ett avtal innebär att klargöra vad parterna kommit överens om. Av det 
skälet bör domstolen i första hand pröva om en parts påstående om en ge-
mensam partsavsikt är bevisat innan den ägnar sig åt tolkning eller utfyll-
nad. Vidare bör domstolen inte avsluta sin prövning med att konstatera att 
en part inte lyckats bevisa att en viss gemensam partsavsikt föreligger och 
därför ogilla käromålet. I sådana situationer bör domstolen istället gå vidare 
och genom tolkning eller utfyllning lösa tvisten. Nordh motiverar detta med 
behovet av att undvika att parterna hamnar i ett avtalslöst tillstånd, någon-
ting måste gälla mellan parterna. Även om han inte kan se att det finns en 
rangordning, anser han att bevisning om avtalsinnehållet bör föregå avtals-
tolkning.260 
 

257 Westberg 2004, s. 739f. 
258 Westberg 2004, s. 740. 
259 Nordh 2011, s. 81ff. Hänvisning görs till NJA 1986 s. 596, 1992 s. 403 samt 1979 s. 
483. 
260 Nordh 2011, s. 83ff. 
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Heuman återkommer till att en part kan grunda sin talan både på avtalsrätts-
liga och bevisbörderättsliga resonemang och att det är väsentligt att skilja 
resonemangen åt.261 Bevisbörderesonemang leder till trubbigare resultat än 
tolkningsresonemang, då det finns färre möjligheter för domstolen att ta 
hänsyn till en varierande uppsättning tolkningsdata.262 Om parten grundar 
sin talan på avtalstolkning ska den lyfta fram de avtalsklausuler och de tolk-
ningsdata partens tolkningsversion grundas på. Väsentliga tolkningsdata kan 
framgå av avtalstexten, även utan att ha blivit åberopade. Om talan istället 
grundas på en gemensam partsavsikt som inte framgår av avtalstexten, men 
likväl av andra omständigheter, ska parten bevisa dessa omständigheter. 
Detta gäller särskilt sådana som förelåg vid avtalets ingående.263 De rätts-
fakta parten åberopar kan aktualisera båda former av resonemang men på 
grund av de skilda argument och överväganden som ligger till grund för 
dem får de rättsliga bedömningarna inte sammanblandas. Bevisbördere-
sonemang och avtalstolkning är alltså två skilda metoder för att fastställa 
avtalsinnehåll, där det förra tar sikte på faktiska förhållanden och det senare 
utgör ett slags rättslig bedömning som bygger på tolkningsdata, avtalstext, 
systematik etc.264 I ett annat sammanhang beskriver Heuman förhållandet 
mer rättframt som att bevisbördeprinciper inte ska tillämpas när tvisten rör 
tolkning av ett skriftligt eller muntligt villkor vars lydelse i sig är ostridig.265 
Om både tolkning och bevisbördeprinciper är möjliga inom ramen för par-
tens åberopande väljer domstolen troligtvis det enklaste.266 Heumans syn på 
avtalstolkningens rättsliga del har redan behandlats i föregående kapitel och 
som där angavs anser han att de slutsatser domstolen drar från tolkningsdata 
utgör en rättslig verksamhet. Det får antas att det är denna del av tolkningen 
Heuman här ställer mot bevisbörderesonemang.267  
 
Som nämnts i föregående kapitel anser Ekelöf att tolkning utgör en särskild 
form av bevisvärdering. Om klausulen efter denna värdering inte ger något 
svar och parterna är oeniga om innebörden är enligt honom ett sätt att lösa 
problemet att tillämpa en bevisbörderegel. Ekelöf tar som exempel contra 
stipulatorem, det vill säga att den som har formulerat villkoret förlorar på att 
det är oklart. Såsom Ekelöf ställer upp det utgör alltså inte bevisbörderegler 
ett alternativ till avtalstolkning, utan en lösning på en resultatlös tolk-
ning/bevisvärdering.268  

261 Heuman 2005, s. 217 och 2002/03, s. 542. 
262 Heuman 2005, s. 221. Även Westberg 2004, s. 740. 
263 Heuman 2005, s. 217f. 
264 Heuman 2002/03, s. 542f. 
265 Ekelöf m.fl. 2009, s. 112. 
266 Heuman 2005, s. 94 not 286. 
267 Jfr Heuman 2015, s. 796, särskilt not 16. 
268 Ekelöf och Boman 1992, s. 212f. 
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4.5.2 Praxis 

Det saknas, som Westberg påpekat, avgöranden där domstolarna uttrycklig-
en valt mellan bevisbörda och avtalstolkning. Det finns däremot flera avgö-
randen där de olika instanserna löst en fråga om avtalsinnehåll på olika sätt. 
Det redan behandlade NJA 1992 s. 403 är ett exempel, där HovR och HD 
valde olika metoder. En särskild skillnad förelåg i det att HD behandlade 
frågan om förpliktelse och sanktion i förening och då använde tolkning, me-
dan HovR tolkade avtalet för frågan om förpliktelse men ålade svaranden en 
bevisbörda för att parterna avtalat bort den dispositiva rätten till skadestånd. 
 
Även i NJA 1986 s. 366 användes olika metoder av HovR och övriga dom-
stolar. TR och HD ansåg att det av de skriftliga avtalshandlingar som fö-
relåg i målet, ett köpekontrakt och en kartskiss, inte framgick den av käran-
den påstådda omfattningen av fastighetsköpet. Käranden ålades därför be-
visbörda för att parterna muntligen avtalat om den omfattningen. HovR å sin 
sida ansåg att handlingarna förvisso stödde svarandens sak, men var så 
oklara att deras betydelse som tolkningsdata var liten. Av större vikt ansågs 
vad som framkommit från avtalsslutet och innan. HovR tolkade således av-
talet i sin helhet, med hänsyn till olika tolkningsdata, och ansåg att käran-
dens tolkning låg närmare till hands. 
 
I tvister om tredjemansavtal, där en part i processen gör gällande rättigheter 
grundade på ett avtal mellan två andra avtalsparter, har bevisbörda för avtal-
sinnehåll kommit upp. HD uttalade i NJA 2005 s. 142 följande: 

[Reglerna om tredjemansavtal] innebär att ett avtal mellan två parter 
kan omedelbart berättiga en tredje man, om detta framgår av avtalet 
eller enligt vanliga tolkningsregler kan anses vara vad parterna åsyftat. 
Enligt praxis krävs bevis om att parterna avsett att tredjemannen skall 
erhålla en sådan rätt och således, utan att vara part i avtalet, kunna 
åberopa det mot den förpliktade.  

Det framgår inte hur domstolen relaterar den första meningen till den andra, 
det vill säga ”vanliga tolkningsregler” till ett krav på bevis. I målet, i vilket 
det aktuella skriftliga avtalet inte getts in men vissa muntliga upplysningar 
om lydelsen gjorts, ålade HD tredje mannen bevisbörda för att det funnits en 
avsikt att ge tredje mannen en självständig rätt enligt avtalet. Beviskravet 
sänktes dock till att det skulle göras sannolikt. Utöver detta ålades dock par-
ten även att visa att motparten, som förvärvat ett leasingavtal, överhuvudta-
get hade åtagit sig att svara för vissa överlåtarens skyldigheter mot leaseta-
garna, det vill säga oberoende av tredjemansfrågan. Bevistemat angavs vara 
att ett sådant åtagande hade gjorts eller att avtalet skulle ha en sådan inne-
börd. 
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Hänvisning görs i det föregående fallet till NJA 1956 s. 209 och 1994 s. 
359, som båda rörde tredjemansavtal. HD:s resonemang skiljer sig dock i 
dessa mål från NJA 2005 s. 142. I det första, som gällde huruvida hyresgäs-
ter i en fastighet självständigt kunde åberopa en klausul i ett hyresavtal mel-
lan en hyresgäst och hyresvärden, ansåg HD att avtalets ordalydelse närmast 
gav vid handen att så var fallet. Den enda övriga bevisningen av relevans 
var ett vittnesmål från hyresvärden som angav att han inte skulle tjäna som 
mellanhand mellan hyresgästerna, vilket HD tog som intäkt för sin tolkning. 
Kopplingen till NJA 1994 s. 359 är än mindre tydlig. HD gav i målet inte 
uttryck för några typiska tolkningsresonemang men ålade heller inte någon 
bevisbörda lik den i NJA 2005 s. 142.  
 
I NJA 1997 s. 86, som behandlades i föregående avsnitt, ålades bevisbörda 
för påstående om muntlig överenskommelse. Andrahandsgrunden var for-
mulerat som ett tolkningspåstående avseende vissa andra, skriftliga, villkor 
och samtliga instanser tolkade avtalet i denna fråga. En liknande uppdelning 
gjordes i NJA 1979 s. 483 där en fråga angående avtalsinnehållet avgjordes 
genom bevisbörda medan övriga avgjordes genom tolkning. Svaranden blev 
i HD bevisskyldig för ett påstående om att vissa inskränkande villkor för en 
garanti förelåg. Frågor om garantins innebörd avgjordes däremot genom 
tolkning. 
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5 Analys: Bevisbörda och 
avtalstolkning 

5.1 Inledning 

I litteraturen finns, vilket har framgått, en tämligen stor mängd åsikter om 
sambandet mellan bevisning och avtalstolkning, åsikter som är mer eller 
mindre teoretiska och principiella. Vissa försök att strukturera upp åsikterna 
har redan gjorts i och med uppsatsens disposition men någon samklang eller 
tydliga åsiktslinjer är fortfarande inte klarlagda. Detta kapitel syftar till att 
ge en teoretisk förklaring till de mest framträdande ståndpunkterna i doktri-
nen i form av ett betraktelsesätt som förenar dem i någon mån. En faktor i 
detta är förenligheten med praxis, som fungerar som den rättsliga ”verklig-
het” som rättsvetenskapens teoribildning ska kunna beskriva.  
 
Det är tydligt att bevisning i vid bemärkelse anses spela en viktig roll i tolk-
ningstvister. Uttalanden om bevisfrågor sker i två former. Den första rör 
bevisning av tolkningsdata eller bevisning till stöd för ett tolkningspåstå-
ende. Den andra rör bevisbörda för avtalsinnehåll eller bevisning av avtals-
innehåll. I vissa fall hålls inte dessa frågor isär, vilket ska beskrivas när-
mare. De två frågorna har såsom de formulerats tämligen olika innebörd. 
Bevisningen av tolkningsdata innebär att ett tolkningsunderlag fastställs, 
från vilket vissa tolkningsslutsatser kan dras. Dessa slutsatser betraktas an-
tingen som rättsliga eller faktiska. Uppfattningen kan förklaras i följande 
bild. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bevisning 

Tolkningsdata 

Avtalsinnehåll 

Tolkning 

Bevisvärdering 

Fig. 1 
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Som framgick av delanalysen i avsnitt 3.6 är det något oklart hur tolknings-
data fastställs. Enligt synen på tolkning som en främst rättslig verksamhet 
dras tolkningsslutsatserna av ett tolkningsunderlag som är mer eller mindre 
sannolikt. 
 
Bevisningen av avtalsinnehåll skiljer sig härifrån, åtminstone i hur det besk-
rivs. Att bevisa avtalsinnehåll, vilket nödvändigtvis måste vara den verk-
samhet som kan uppfylla en bevisbörda för avtalsinnehåll, innebär att tolk-
ningssteget förbipasseras och avtalsinnehållet fastställs direkt på grundval 
av vad som är bevisat. Vid oklarhet tillämpas bevisbördeprinciper och nå-
gon part förlorar på ovissheten om innehållet. 
 
 

 
 
 

 
 
Det finns en del frågetecken kring detta. För det första saknas det en klar 
övergång från den faktiska bevisvärderingen till det rättsliga fastslåendet av 
avtalsinnehållet. Om tolkning är den rättsliga verksamhet som så att säga 
överbryggar avståndet från fakta till rättslig norm krävs det något motsva-
rande när enbart bevisning används för att fastslå ett rättsligt avtalsinnehåll. 
Det troligaste alternativet är subsumtion under en rättsregel om avtalsinne-
håll. Regelns exakta formulering har inte gjorts explicit, men det rör sig om 
något i stil med ”Om parterna avtalat om innehåll X, så tillämpas X på par-
ternas rättsförhållande”. ”Innehåll X” utgör alltså ett rekvisit/abstrakt rätts-
faktum under vilket det bevisade avtalsinnehållet kan subsumeras. Rättsfölj-
den är atypisk och för snarare tankarna till en rättskälleprincip.269 Det får 
antas att det är en liknande regel som anses föreligga av de som uppfattar 
tolkningen som en form av bevisvärdering, och alltså även tolkningsresulta-
tet som något faktiskt föreliggande.  

269 Det går att formulera regeln med en rättsföljd, exempelvis ”om parterna avtalat att [om 
fakta P och Q, så rättsföljd R] samt P och Q föreligger, så R”. Formuleringen påverkas gi-
vetvis av den specifika avtalsregleringen. 

Bevisning 

Bevisvärdering 
och bevisbörda 

Fig. 2 

Avtalsinnehåll 
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5.2 Bevisning av avtalsinnehåll 

5.2.1 Situationer då bevisbörda åläggs 

De situationer då bevisbörda för avtalsinnehåll används delades i föregående 
kapitel upp efter de sammanhang där de behandlas i litteraturen. Det finns 
dock andra uppdelningsgrunder som är genomgående för dessa situationer, 
nämligen i form av vilka påståenden om avtalsinnehåll som görs. Av det 
föregående kapitlet framkom två situationer. Den första bestod i påståenden 
om att avtal slutits mot ett förnekande om detsamma. Den andra bestod i 
påståenden om innehåll som stred mot en skriftlig lydelse. Dessa kan i sin 
tur delas upp i påståenden om muntliga överenskommelser samt om det som 
kallas subjektiva tolkningsgrunder, det vill säga påståenden om gemensam 
partsavsikt och dolusregeln. Påståenden om muntliga överenskommelser bör 
civilrättsligt sett likställas med påståenden om att avtal slutits, varför vi kan 
dela upp påståendena i två grupper: påstådda avtal och subjektiva tolknings-
grunder. Inom civilrätten föreligger en teoretisk skillnad mellan dessa. Det 
senare uppfattas som ett påstående om avtalsinnehållet snarare än om av-
talsgrunderna i sig. Det finns dock goda skäl att fråga sig om det verkligen 
går att hålla isär avtalsinnehållet från avtalsgrunderna, något det finns skäl 
att återkomma till. Tills vidare får det tänkas föreligga en skillnad mellan 
påståendena. 
 
Avseende Ekelöfs, Olivecronas och Lindells syn på tolkningen som ett slags 
bevisvärdering med gemensam partsavsikt som bevistema kan följande kon-
stateras. Situationen då en part inte lyckats bevisa vilken mening parterna 
lagt i en klausul och en bevisbörderegel föreslås kunna lösa det stämmer 
inte överens med de här behandlade bevisbördesituationerna. I Ekelöfs och 
Lindells redogörelser föreligger det två påståenden om vilken mening en 
tvetydig klausul ska ha. Så är inte fallet i vad som behandlades i föregående 
kapitel (och här), där den skriftliga lydelsen först ansågs ha en viss inne-
börd. 
 
Det är alltså inte vilka påståenden om avtalsinnehåll som helst som förenas 
med en bevisbörda. Hur de relevanta påståendena ser ut och förhållandet till 
avtalstolkning är dock fortfarande oklart. I det följande ska bevisningen av 
grunderna för avtalsinnehåll, i form av subjektiva tolkningsgrunder och på-
stådda avtal, behandlas. 
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5.2.2 Bevisning av partsavsikt och dolusregeln 

Gemensam partsavsikt och förutsättningar för dolusregeln utgör så kallade 
subjektiva tolkningsgrunder. De fall då påståenden om dessa förenas med en 
bevisbörda är när det avser ett innehåll som avviker från ett skriftligt avtal. 
Det kan till exempel vara att parterna gemensamt avsåg att avtalet skulle 
gälla för viss tid, trots att texten säger ”tills vidare”. En sådan förståelse av 
den specifika bevisbördan lyfts fram både i processrättslig- och civilrättslig 
litteratur, om än främst i den förra. Ett exempel på hur bevisbördan kan 
formuleras ges av HD i NJA 1997 s. 382: 

Med hänsyn till det anförda får övervägande skäl anses tala för den 
tolkning av andra stycket i § 3 i Finansiäravtalet som SE-Banken häv-
dar. En fråga är då om parterna ändå kan anses ha kommit överens om 
en sådan rätt som Wasabolagen gör gällande. Det har emellertid inte vi-
sats att det förelegat någon gemensam partsavsikt av sådant slag, och 
inte heller är det styrkt att SE-Banken vid avtalsslutet insett eller måst 
ha insett att Wasabolagen haft denna uppfattning om avtalsinnehållet.  

Det är alltså inte fråga om någon ”ren” bevisbörda för avtalsinnehåll, som 
existerar vid sidan av tolkningsläran. Det bör istället ses som den process-
rättsliga och faktiska aspekten av vissa civilrättsliga regler om avtalsinne-
håll. Genom bevisvärdering och tillämpningen av en bevisbörderegel kan 
grunderna för regeln fastställas i en process. Exempelvis regeln om gemen-
sam partsavsikt lyder något i stil med ”om det förelåg en gemensam parts-
avsikt om visst avtalsinnehåll, så ska det innehållet tillämpas på parternas 
rättsförhållande”.270 Om den regeln eller dolusregeln ska placeras in i en 
modell får den tänkas se ut så här: 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
Steget från de bevisade omständigheterna till avtalsinnehållet kallas här sub-
sumtion. Tanken är att de bevisade, faktiska omständigheterna subsumeras 
under abstrakta rättsfakta i en rättsregel om avtalsinnehåll, som i bilden 

270 Regeln kan också formuleras så att den kombineras med den konkreta tvistesituationen 
och direkt ger upphov till en rättsföljd. 
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alltså ligger i den översta rutan. Genom tillämpningen av regeln kan avstån-
det mellan fakta och rätt överbryggas och det rättsliga avtalsinnehållet för-
klaras. Det är inte säkert att en domstol medvetet håller isär den fastslagna 
avsikten från det rättsliga avtalsinnehållet men regeln krävs för att den fak-
tiska avsikten ska kunna ges rättslig verkan.  
 
Frågan om huruvida grunderna för det påstådda avtalsinnehållet föreligger 
beskrivs i litteratur och praxis uteslutande som en faktafråga, det vill säga en 
bevisfråga. På detta vis skiljs dessa grunder åt från ”tolkning”. En part ska 
bevisa en gemensam partsavsikt (eller annan förutsättning för sitt påstådda 
avtalsinnehåll) och generellt sett misslyckas den. Skulle den lyckas förelig-
ger ett avtalsinnehåll som gäller mellan parterna. I civilrätten avfärdas ofta 
de subjektiva tolkningsreglerna med att det endast rör sig om bevisfrågor 
med liten chans till framgång. De objektivt inriktade författarna såsom 
Grönfors, Schmidt eller Ramberg och Ramberg nämner varken subjektiva 
tolkningsmetoder eller bevisfrågor i någon nämnvärd utsträckning. Samma 
uppdelning i processrätten, där ju bevisbörderegler uttryckligen ställs mot 
avtalstolkning. Heuman beskriver det som två alternativa grunder där den 
ena bygger på bevisregler och den andra på tolkning. 
 
Vid tillämpning av reglerna om gemensam partsavsikt eller dolusregeln ska 
inte bevistemat förstås som ”avtalsinnehåll”. Det räcker för en part att be-
visa vissa omständigheter varefter ett avtalsinnehåll kan fastställas. Det slut-
liga bevistemat skiljer sig åt. Vid gemensam partsavsikt är det just avsikten 
som utgör slutligt bevistema. Vid dolusregeln är det en innebörd som den 
ena parten lagt i viljeförklaringen eller avtalet i kombination med motpar-
tens onda tro om detta. Två frågor uppstår då. För det första vilka slags fakta 
dessa omständigheter utgör, för det andra hur de bevisas. 
 
Om modellen ska passa in i den processrättsliga systematiken måste gemen-
sam partsavsikt respektive förutsättningarna för dolusregeln utgöra konkreta 
rättsfakta, eftersom bevisbörda endast ska avse sådana. I civilrättslig doktrin 
beskrivs gemensam partsavsikt som ett tolkningsdatum, men detta kan inte i 
sig avgöra vilket slags processuellt faktum det rör sig om. I delanalysen i 
avsnitt 3.6 framkom att åtminstone Heuman och Lehrberg menar att om-
ständigheter som grundar ett annat innehåll än som framgår av den skriftliga 
lydelsen har rättsfaktakaraktär. Klassificeringen stämmer även överens med 
idén om subsumtion under rekvisit, då subsumtion avser konkreta rättsfakta 
under abstrakta. Något frågetecken föreligger dock angående åberopsbördan 
för dessa omständigheter. Av rättsfallen framgår inte att en part skulle be-
höva åberopa dessa omständigheter specifikt, utan att det räcker att åberopa 
avtalet eller avtalsinnehållet som sådant. Situationen går att jämföra med 
åberopandet av det komplexa rättsfaktumet ”vårdslöshet” varefter de fak-
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tiska momenten i dessa måste bevisas. Något liknande skulle då vara fallet 
här, att parten endast behöver åberopa avtalsinnehållet, varefter nödvändiga, 
faktiska omständigheter för det måste bevisas. 
 
När det gäller bevisningen är bevistemat vissa mentala fakta som rimligtvis 
inte kan iakttas direkt.271 Det rör sig om partsavsikten, den innebörd parten 
lägger i en viljeförklaring samt den onda tron i dolusregeln. Det går endast 
att visa hur dessa mentala fakta har fått uttryck i den fysiska verkligheten i 
form av parternas ageranden, uttalanden och dylikt. Från dessa kan sedan 
domstolen exempelvis sluta sig till huruvida parterna har haft vissa avsikter 
för avtalet eller inte. Bevismedlen tar alltså sikte på sådana uttryck som ut-
gör bevisfakta. Innehållet i bevisningen, till exempel en vittnesutsaga, utgör 
i sin tur hjälpfakta. Avseende dolusregeln torde det vara enklare för en part 
att bevisa vad denne själv tänkt eller förutsatt än att som fallet är vid gemen-
sam partsavsikt även bevisa motpartens inställning. När det gäller den onda 
tron tar bevisningen sikte på omständigheter som i sin tur visar på en insikt. 
Ett exempel finns i NJA 1961 s. 490 där det var visat att en annan innebörd 
lagts i avtalet än som framkom av överlåtelsehandlingen, men att ond tro 
inte var visat. I NJA 1949 s. 664 ansåg HD till följd av vissa uttalanden det 
visat att säljaren inte åsyftat den garanti som, enligt HD, framkom av det 
skriftliga avtalet. Det ansågs dock inte visat att köparen hade uppfattat eller 
bort uppfatta uttalandena som en inskränkning av garantin. HD lutade sig 
mot bland annat köparens förutsättningar för köpet. Målet kan också upp-
fattas röra frågan huruvida friskrivningen avtalats muntligen, men bevisre-
sonemangen äger giltighet oavsett. 
 
Ovan nämns bevisning som tar sikte på partsuttalanden och dylikt, men det 
främsta beviset för en gemensam partsavsikt är ett skriftligt avtal. Detta är 
grundtanken i Heumans bevissäkringsteori för bevisbörda i avtals-
situationen, att skriftlighet är ett gott sätt att säkra bevisning om avtalsinne-
hållet. Den part som påstår sig ha en rättighet som avviker från avtalstexten 
bär bevisbördan för detta, då parten haft bäst möjligheter att säkra bevisning 
om det just genom att ta in det i texten. Givetvis kan inte den bevisbörda 
som här diskuteras uppfyllas genom avtalstexten i en redan uppkommen 
tvist. Om det omstridda innehållet funnits i texten hade inte frågan om en 
gemensam partsavsikt för avvikande innehåll ens uppstått. Det är däremot 
möjligt för parten att föra in en alternativ avtalstext som påstås ha företräde 
eller skriftliga avtalspreliminärer som visar att parterna haft en viss uppfatt-
ning om innehållet som avviker från avtalstexten. Att bevisningen är skrift-
lig bör inte ändra karaktären hos det slutliga bevistemat: gemensam avsikt 

271 Just problematiken kring mentala fakta är välkänd inom avtalsrätten, se om detta Samu-
elsson 2008, s. 562ff. 
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om visst innehåll. När skriftliga avtal lyfts fram som starka bevis för ett 
visst avtalsinnehåll innebär även uttalandena att avtalstexten är ett bevis mot 
ett påstående om en annan gemensam partsavsikt än texten kan anses ge 
uttryck för. Detta kan förstås som att det som visas med skriften är att den 
gemensamma partsavsikten kommer till uttryck i den. På samma sätt måste 
klausulen i exempelvis Ekelöfs bevisvärderingstolkning förstås: den bevisar 
vilket avtalsinnehåll som parterna avsett. 

5.2.3 Bevisning av påstådda avtal 

En part bär bevisbördan för sitt påstående om att avtal ingåtts. Generellt tar 
uttalandet sikte på situationen att exempelvis käranden påstår avtal och sva-
randen förnekar att något avtal överhuvudtaget har slutits. Påståendet om 
avtal inkluderar även ett visst innehåll, och det bästa sättet att uppfylla be-
visbördan är genom ett skriftligt avtal som motsvarar partens påstående. Det 
är givetvis fullt möjligt att uppfylla bevisbördan genom partsutsagor och 
vittnesförhör som visar att ett muntligt avtal med det påstådda innehållet 
slutits. Vilka bevismedel som används ändrar inte avtalets rättsliga karaktär, 
utan vad som påstås är att vissa avtalsgrundande rättsfakta, exempelvis an-
bud och accept, har förelegat. En avtalstext förmodas visa inte bara vad par-
terna är överens om, utan även att parterna kom överens om det på ett för 
avtalsbindning rättsligt relevant sätt. 
 
Det förekommer även påståenden om muntliga avtalsvillkor som komplette-
rar eller ändrar en skriftlig lydelse. I föregående kapitel behandlades flera 
sådana situationer i litteratur och praxis, exempelvis NJA 1937 s. 565 och 
1997 s. 86. Ett påstående om att ett muntligt villkor har ingåtts skiljer sig 
inte i sak från ett påstående om ett ingånget avtal. Vid motpartens förne-
kande tar bevisbördan för ett sådant påstående sikte på samma slags avtals-
grundande rättsfakta och bevisningen tar huvudsakligen samma form. Det 
som gör saken något annorlunda är att den påminner om situationerna i fö-
regående avsnitt och liknar en tvist om innehållet i ett förvisso ostridigt av-
tal. En exempelsituation, baserad på NJA 1997 s. 86, är att käranden påstår 
sig ha rätt till utbetalning av överdebiterade räntor. Som grund anförs avtal 
om fast ränta, emedan svaranden har debiterat högre räntor än så. Svaranden 
invänder att parterna avtalat om rörlig ränta och anför skriftligt avtal som 
bevis för detta. Käranden preciserar sin grund till att muntligt avtal om fast 
ränta träffats och bär då bevisbördan för påståendet. 
 
Ett annat exempel är NJA 1949 s. 664, som behandlades i föregående av-
snitt. Som sagt kan avgörandet uppfattas som att svaranden bar bevisbörda 
för att en muntlig friskrivning gjorts, men även som att bevisbördan avsåg 
förutsättningar för dolusregeln. Detta föranleder ett påpekande om svårig-

 61 



heterna att skilja mellan muntliga överenskommelser och de subjektiva 
tolkningsgrunderna, när dessa står mot en skriftlig lydelse. Bevisningen kan 
förmodas ta sikte på liknande omständigheter, främst partsuttalanden vid 
avtalsslutet. Bevisbördans resultat är även den i princip densamma, nämli-
gen att det kan konstateras huruvida avtalet ska ha ett annat innehåll än som 
följer av den skriftliga lydelsen.  
 
Tidigare nämndes svårigheten i att separera avtalsgrunder från avtalsinne-
håll. När det gäller påstådda muntliga avtal blir detta tydligt. Det går inte att 
föreställa sig hur grunden för avtalet, vissa uttalanden, ska separeras från 
innehållet i dessa uttalanden. Uttalandena består ju enbart av sitt innehåll. 
Samma sak gäller om en part mot motpartens förnekande ska bevisa att ett 
avtal överhuvudtaget ingåtts. Om bevisning förs i form av ett skriftligt avtal 
har parten bevisat att avtal slutits men även vilket innehåll detta har. Av-
talstexten får anses visa inte bara att utan även om vad parterna är överens. 
Genom att bevisa de avtalsgrundande rättsfakta har alltså även innehållet 
bevisats. Om då bevisningen av påstådda avtal förstås på det här viset bör 
även det kunna föras in i en bild, liknande den för subjektiva tolkningsgrun-
der: 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Det finns ett uppenbart problem här. Om det bevisade avtalsinnehållet ska 
subsumeras under en regel om avtalsinnehåll lyder den något i stil med ”om 
parterna avtalat om avtalsinnehåll X, så tillämpas X på parternas rättsförhål-
lande”. Detta är inte bara självklart utan har dessutom lett oss tillbaka till 
ruta ett. Det är uppenbarligen något som inte stämmer med detta, inte minst 
då tolkningen lyser med sin frånvaro. Uppenbarligen räcker det många 
gånger inte att bevisa ett avtalsinnehåll. Bilden är med andra ord inte klar. 

5.3 Gränsen för bevisbördereglerna 

I tidigare avsnitt presenterades ett problem med bevisbördan för påstådda 
avtal, nämligen att en regel formulerades som föreföll göra avtalstolkning 

Bevisning 

Avtalsinnehåll 

Avtalsinnehåll 

Subsumtion 

Bevisvärdering 

Fig. 4 
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överflödigt. Detta kan knappast vara fallet, och i detta avsnitt förklaras var-
för.  
 
Gemensamt för de situationer då bevisbörda åläggs för påståenden om avtal-
sinnehåll, oavsett om det rör sig om subjektiva tolkningsgrunder eller munt-
liga avtal, är att det rör sig om faktafrågor. Bevisningen tar sikte på vad som 
sagts eller förekommit mellan parterna. En uppfylld bevisbörda ska göra att 
domstolen kan fastslå vilket innehåll som gäller mellan parterna.  
 
Det bästa beviset för vad avtalet innehåller är avtalstexten. Avtalstexten kan 
användas som bevisning både för gemensam partsavsikt och för vad som 
uttryckligen avtalats mellan parterna. Utifrån vad som skrivits hittills inne-
bär detta något särskilt avseende bevisbördan. Säg att en kärande påstår ett 
visst avtalsinnehåll. Det är ostridigt att avtal föreligger, men svaranden be-
strider att avtalet skulle ha innehållet ifråga. Käranden bär då bevisbördan 
för sitt påstående. Det bästa sättet att uppfylla denna är genom ett skriftligt 
avtal som stödjer kärandens påstående. Det är däremot troligt att avtalstex-
ten inte på ett klart sätt gör det och med svarandens förnekande föreligger då 
fortfarande en oklarhet om huruvida avtalet har det innehåll käranden påstår. 
Med tillämpning av gängse bevisbörderegler har käranden inte uppfyllt sin 
bevisbörda och talan ska ogillas. Som bekant är detta inte vad som sker, 
utan avtalet tolkas. Käranden skulle även kunna bevisa ett muntligt avtal. 
Säg att käranden lyckas och kan visa att vissa uttalanden gjorts. Om svaran-
den då förnekar att det muntliga avtalet har den innebörd som käranden på-
står och har visst fog för sitt påstående bör även det muntliga avtalet tolkas 
snarare än att talan ogillas. Rent teoretiskt bör detsamma gälla gemensam 
partsavsikt och till och med dolusregeln. Förvisso formuleras bevistemat i 
dessa sammanhang som ett tämligen exakt avtalsinnehåll och när sker det 
mot ett påstående om ett helt annat innehåll uppstår inte samma situation 
som vid två olika påståenden om innebörden av en avtalstext. Det går dock 
att tänka sig att parterna är överens om att formuleringen X i ett skriftligt 
avtal inte korrekt uttrycker avtalsinnehållet och att detta istället kom till ut-
tryck som Y i en gemensam avsikt vid avtalsslutet. Om parterna då inte är 
överens om huruvida detta har en viss innebörd i det aktuella fallet framstår 
återigen tillämpningen av en bevisbördeprincip som oegentlig. Y borde 
istället tolkas. 
 
Det finns alltså tre utfall av tillämpning av en bevisbörderegel för avtalsin-
nehåll. Bevisbördan kan uppfyllas till fullo, inte uppfyllas alls eller uppfyl-
las delvis till den grad att tolkningsfrågor uppstår. Vid den tredje utgången 
finns det alltså en gräns för tillämpningen och ovissheten läggs inte en part 
till last, utan löses genom tolkning. Att det är så har även indirekt uppmärk-
sammats, exempelvis av Heuman. Han skriver flera gånger om skillnaden 
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mellan bevisbörde- och tolkningsresonemang och om hur bevisbörda inte 
ska tillämpas för ett visst tolkningspåstående eller när tvisten rör innebörden 
av en ostridig regel. Samtidigt skiljer sig inte det rättsliga resultatet som kan 
uppnås med bevisning och bevisbörda från det som kan uppnås med tolk-
ning. Förvisso rör det sig om olika processuella situationer. Det är skillnad 
på ett påstående om visst avtalsinnehåll mot ett förnekande av detta och två 
påståenden om innehållet utifrån en fastslagen språklig lydelse, eftersom 
domstolen i det första fallet begränsas i sina möjligheter till dom. 

5.4 Avsikt och uttryck 

5.4.1 Avtalets språkliga uttryck 

Det som framkommit om gränsen för bevisbördereglerna innebär att en bild 
kan börja formas av hur tolkning och bevisbörda för avtalsinnehåll skiljer 
sig från och förhåller sig till varandra. Bevisbördan avser avtalsinnehållet i 
en särskild mening, nämligen som det språkliga uttryck som ska tillämpas 
på partsförhållandet. Detta är ett observerbart faktum, det består av tecken, 
ljud, siffror och dylikt. Avtalstolkning avser hur detta uttryck ska förstås, 
vilken innebörd innehållet har.272  Detta torde kunna ske både all-
mänt/abstrakt och särskilt/konkret, det vill säga i en specifik tillämpningssi-
tuation. 
 
Det är alltså det språkliga uttrycket som avses när det i civilrätten sägs att 
subjektiva tolkningsgrunder och muntliga avtal går före skriftlig lydelse. 
Dessa grunder ersätter helt enkelt lydelsen med ett annat språkligt uttryck, 
som istället är det som ska gälla på avtalsförhållandet, något som Samuels-
son och Haaskjold uttryckligen noterade. Detta förklarar även den objektiva 
tolkningens inriktning på det uttryckta avtalsinnehållet. Det är detta som 
tolkas, vilket även ses i tolkningspraxis där denna snävare tolkning tar sikte 
på förståelsen av ett förvisso fastslaget språkligt uttryck. Det är även här 
som den processrättsliga åtskillnaden kan göras mellan rättsfaktumgrundade 
påståenden om innehållet och tolkningspåståenden, den skillnad som Heu-
man lyfter fram som väsentlig. Vidare kan integrationsklausuler som de 
beskrevs av Maunsbach ses mot bakgrund av detta. Syftet med klausulerna, 
som förvisso inte kan genomföras i svensk rätt, är att koncentrera tolkningen 
till ett språkligt uttryck: det skriftliga avtalet. Även i anglo-amerikansk rätt 

272 Mer passande benämningar hade varit innehåll respektive innebörd, vilket ligger när-
mare allmänt språkbruk. På grund av den betydelse som ”avtalsinnehåll” ges i tolknings-
sammanhang har jag dock valt att använda en annan terminologi för att undvika förvirring 
eller onödigt komplicerade distinktioner. 
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tolkas ett avtal med hänsyn till omständigheter utanför det men det är den 
skriftliga lydelsen som ska tolkas, inte något annat språkligt uttryck. 273 
 
Den regeln som tidigare formulerades, ”om parterna avtalat om innehåll X, 
så tillämpas X på parternas rättsförhållande”, innefattar alltså i någon mån 
både bevisning och tolkning. ”Innehåll X” måste bevisas som det språkliga 
uttryck som ska gälla för avtalet, men ”innehåll X” kan även behöva fast-
ställas genom att tolkas. I den andra formuleringen av regeln blir detta än 
tydligare: ”Om parterna avtalat att [om fakta P och Q, så rättsföljd R] samt P 

och Q föreligger, så R”. Villkoret inom klamrarna kan bevisas och ett påstå-
ende om det förenas med en bevisbörda, men tolkningsfrågor kan uppstå 
avseende vad P, Q och till och med R innebär, till exempel i frågan om 
huruvida en viss omständighet utgör P i avtalets mening, det vill säga i till-
lämpningen av avtalet. 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
Med detta är alltså bilden något mera tydlig. Det föreligger dock fortfarande 
oklarheter. Förhållandet mellan skriftlig lydelse och de övriga grunderna för 
avtalsinnehåll måste förklaras i processuella termer, eller närmare bestämt 
måste de specifika processuella situationerna förklaras. Vad som ska förstås 
med ”avtalets språkliga uttryck” och dess relation till faktumet ”avtalsvill-
kor” måste klargöras och hur eller varför ett visst uttryck ska vinna företräde 
måste förstås. Framförallt måste tolkningen fogas in i det hela på ett begrip-
ligt sätt. Det är fortfarande inte helt klart hur denna förhåller sig till det ge-
nom bevisning fastställda språkliga uttrycket, särskilt med beaktande av de 
situationer då en bevisbörda åläggs efter att en tolkning har gjorts. 

273 Jfr Lord Hoffmanns uttalanden i Investors Compensation Scheme v. West Bromwich 
Building Society [1997] UKHL 28. 
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5.4.2 Bevisning av uttrycket 

För att få klarhet i hur avtalets språkliga uttryck ska förstås samt hur det 
förhåller sig till tolkning finns det skäl att i processuella termer dekonstruera 
de situationer då bevisbörda åläggs för avtalsinnehåll. Detta kan skapa en 
klarare bild av hur parternas påståenden ska förstås och vilka processuella 
skeenden som äger rum. 
 
Den relevanta situationen är att en part påstår att det föreligger gemensam 
partsavsikt eller muntligt avtal som medför att ett annat innehåll ska gälla än 
vad som framgår av en skriftlig lydelse. I de allra flesta fall som behandla-
des i föregående kapitel är det käranden som påstår ett avtalsinnehåll som 
går utöver den skriftliga lydelsen. I de fallen råder det ingen tvekan om att 
det rör sig om ett åberopat rättsfaktum, oavsett hur detta närmare preciseras. 
Det kan förstås som ett rättsfaktum i form av ett avtalsvillkor eller i form av 
de faktiska omständigheter som grundar villkoret, såsom uttalandena i en 
muntlig överenskommelse. Det senare sammanhänger med att avtalsvillko-
ret utgör ett komplext rättsfaktum vilket kan betraktas som ett ”helt” konkret 
rättsfaktum men även som sina faktiska beståndsdelar som tillsammans 
rättsligen kvalificeras som ett rättsfaktum, det vill säga rättsfaktummoment. 
Dessa moment består av vad som kallas avtalsgrundande rättsfakta, exem-
pelvis vissa uttalanden som anses utgöra anbud och accept. Själva det språk-
liga uttrycket utgör även det ett moment i det komplexa rättsfaktumet. 
 
I de fallen käranden åberopat ett avtalsvillkor X som rättsfaktum kan sva-
randen invända mot att villkoret föreligger och som bevis åberopa avtalstex-
ten. Käranden kan då precisera sin grund till att bestå av en muntlig över-
enskommelse X eller en subjektiv tolkningsgrund för X. Det troligaste är att 
käranden menar att både det skriftliga avtalet och övriga faktiska omstän-
digheter ska medföra att parterna anses ha avtalat om X. Huvudrättsfaktum 
är i vilket fall avtalsvillkor X. Svarandens invändning får förstås som ett 
förnekande av rättsfaktumet, det vill säga att avtalsvillkor X inte har över-
enskommits mellan parterna. Detta kan dock förstås på olika nivåer. För det 
första kan svarandens förnekande ta sikte på villkoret som komplext rätts-
faktum, det vill säga i sin helhet. För det andra kan det avse de faktiska 
moment som grundar avtalsvillkoret. För det tredje kan det avse den rätts-
liga kvalificeringen av de faktiska momenten och utgör då strikt sett en 
rättsinvändning, dock på konkret rättsfaktumnivå snarare än på regelnivå. 
Det sista innebär alltså att svaranden erkänner de faktiska rättsfaktummo-
menten, men inte det komplexa rättsfaktumet. 
 
I den enklaste situationen baserar käranden inte sitt åberopande på det skrift-
liga avtalet utan enbart på någon annan grund. Hur ska då svarandens in-
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vändning förstås med utgångspunkt i det skriftliga avtalet som bevis? På ett 
generellt plan innebär den att kontraktet visar hela parternas avtal, varför 
kärandens rättsfaktum inte föreligger. Detta kan bero på att de faktiska om-
ständigheterna inte alls har förelegat eller på att de inte grundar avtal till 
följd av det skriftliga avtalet. Det första bygger på tanken att om parterna 
hade avtalat eller avsett det käranden påstår skulle de ha fört in det i kon-
traktet. Denna tanke är knappast orimlig och måste även vara anledningen 
till det starka bevisvärde ett skriftligt avtal anses ha. Det andra får förstås 
som att ett nytt avtal slutits i och med undertecknandet som ersätter villkor 
X, vilket utgör ett åberopat motfaktum för vilket det skriftliga avtalets inne-
håll utgör bevisfakta. I övriga fall utgör innehållet i det skriftliga avtalet 
bevisfakta mot kärandens påstådda innehåll och har alltså ett särskilt högt 
bevisvärde. HovR:s bedömning i NJA 1986 s. 366 visar dock hur bevisvär-
det hos ett skriftligt avtal kan vara så lågt att kärandens påstående om det 
språkliga uttrycket vinner framgång. HovR fann de skriftliga uppgifterna så 
ungefärliga och oklara att de inte kunde ges avgörande betydelse. Detta får 
förstås som att det skriftliga uttrycket inte ansågs sänka sannolikheten för 
kärandens påstådda rättsfaktum. 
 
I tre fall, NJA 1949 s. 664, 1962 s. 80 och 1974 s. 660 förefaller svaranden 
åläggas bevisbörda för ett påstående om att muntligt avtal har slutits. Ett 
sådant påstående ska innebära ett åberopat motfaktum för att få förenas med 
en bevisbörda, såsom fallet tydligt var i exempelvis NJA 1937 s. 565. Om 
svarandens påstående endast är ett förnekande av kärandens påstådda rätts-
faktum ska svarandens åberopade avtal endast utgöra bevisfakta som ska 
värderas för att avgöra huruvida käranden har uppfyllt sin bevisbörda. 
 
Om käranden påstår sig ha en rättighet på grund av avtalsvillkor X utgör 
detta det huvudsakliga rättsfaktumet i processen. Käranden bär bevisbörda 
för villkor X och bördan kan uppfyllas med ett skriftligt avtal som säger X. I 
det läget anses bevisat att parterna har slutit avtal samt att detta innehåller X. 
Svaranden invänder då att trots det skriftliga avtalet ska talan ogillas, ef-
tersom parterna avtalat om Y, antingen på grund av ett muntligt avtal eller 
en subjektiv tolkningsgrund. Utifrån vad som skrivits ovan innebär svaran-
dens invändning att parterna inte avsett det språkliga uttryck som finns i det 
skriftliga avtalet. Det tar alltså sikte på ett moment i kärandens åberopade 
rättsfaktum vars förhandenvaro är nödvändig för att det komplexa rättsfak-
tumet ska föreligga. Påståendet om att ett annat uttryck var avsett utgör 
alltså ett påstående om bevisfakta som om de anses tillräckligt bevisade gör 
att kärandens bevisbörda inte är uppfylld. 1949 och 1962 års fall bör inte 
förstås som att en bevisbörda ålades. Osäkerheten kring de påstådda avtals-
innehållen medförde alltså endast att kärandens påstående ansågs bevisat. 
1974 års fall vållar större svårigheter att förklara. En möjlig förklaring är att 
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HD förstod svarandens påstående som ett motfaktum till följd av att svaran-
den uttryckt att den inte inte bestred de faktiska omständigheterna men att 
det omstridda äganderättsförbehållet inte skulle gälla då det för parterna stod 
klart att det inte skulle få effekt. Problemet med den förståelsen är att detta 
innebär ett förnekande av kärandens påstådda rättsfaktum ”äganderättsför-
behåll” avseende momentet ”avsett språkligt uttryck”. Bedömningen visar 
på det nära sambandet mellan sakfrågan och rättsfrågan om vad som ska 
avses vara avtalat, vilket berörs i nästa avsnitt. 

5.4.3 Något om bevistemat 

Käranden bär alltså bevisbördan för avtalsvillkor X. Om detta grundas på 
annat än den skriftliga lydelsen utgör detta ett påstående om vilket språkligt 
uttryck som ska gälla för avtalet istället för avtalstexten. Käranden kan be-
visa att ett muntligt avtal eller en subjektiv tolkningsgrund förelåg som ska 
medföra att den skriftliga lydelsen ersätts. Om käranden lyckas visa att par-
terna vid avtalsslutet avsåg X istället för kontraktets Y medför det att X ska 
gälla för avtalet och bevisbördan är uppfylld. Frågan är vad käranden har 
visat på den faktiska nivån, det vill säga vilka rättsfaktummoment som vi-
sats. De observerbara omständigheterna, som framkom i avsnitt 5.2.2, är 
främst att uttalanden eller liknande har gjorts samt att dessa innehöll X. 
Detta skulle då innebära att domstolen sluter sig till att X avsågs. Om kä-
randen istället påstod att ett muntligt avtal slutits ska den bevisa att vissa 
uttalanden om X gjorts och även det ska då gå före den skriftliga lydelsen 
till följd av att detta är det uttryck parterna har avtalat om. Bevistemat vid 
muntliga avtal avgörs helt enkelt av de avtalsgrundande rättsfakta som krävs 
för detta enligt avtalsrättsliga regler. Generellt förutsätts en viss avsikt för 
att avtal ska komma till stånd, varför det slutliga bevistemat på faktaplanet 
blir detsamma som vid gemensam partsavsikt.274 
 
Bevisfrågan kompliceras dock av att samtliga uttalanden inte kan medföra 
att innehållet anses ha varit avsett att utgöra avtalets språkliga uttryck. För 
att avgöra detta måste domstolen se till innehållet. Genom att se vad som 
har sagts kan domstolen avgöra huruvida det är avsett att utgöra avtalets 
språkliga uttryck. Detta är inte något unikt för påstått avtalsinnehåll i strid 
med en skriftlig lydelse, utan är fallet vid samtliga omstridda avtal. Det rör 
sig om kvalificeringen av vissa faktiska omständigheter till ett giltigt avtal 
och görs enligt avtalsrättsliga regler om avtalsslut.  Ett moment i detta kan 
vara att tolka de språkliga uttryck som bevisats föreligga för att se huruvida 
de utgör exempelvis anbud och accept i AvtL:s mening. Detta utgör snarast 
subsumtion av de bevisade uttalandena under abstrakta rättsfakta i en regel 

274 Frågor om slutande av avtal lämnas utanför arbetet, men hänvisning kan här göras till 
Adlercreutz och Gorton 2011, särskilt s. 132ff angående avsikt vid avtalsslut. 
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om avtalsslut. Med andra ord kan endast faktiska omständigheter som före-
legat mellan parterna bevisas, varefter den slutliga kvalificeringen utgör en 
rättsfråga. Det är dock varken ovanligt eller märkligt att bevistemat beskrivs 
avse avtalsvillkoret i sin helhet, vilket ju är fallet även vid andra komplexa 
rättsfakta. 
 
Hur förhåller sig detta till det skriftliga avtalets bevisvärde? Detta förmodas 
visa att om parterna avsett X, så skulle parterna ha fört in X i kontraktet, 
men även att om parterna inte fört in X i avtalet, så har parterna inte avsett 
X. Det skriftliga avtalet som bevis mot ett påstående om ett annat innehåll 
kan alltså förstås som ett bevis om avsikt, vilket redan tidigare framkommit. 
Vad som visas är inte bara ett visst språkligt uttryck utan även att parterna 
avsett att just det uttrycket ska gälla för avtalet. Det är här kontraktets bevis-
värde föreligger, nämligen mot kärandens bevistema att parterna sagt och 
avsett något annat. Kan käranden trots kontraktet bevisa att något annat 
sagts med en innebörd som kvalificeras till ett avtalsvillkor har inte det 
skriftliga avtalet längre någon funktion som bevis. Det skriftliga avtalets 
språkliga uttryck har ersatts av kärandens påstådda uttryck. 

5.5 Uttryck och tolkning 

5.5.1 Tolkning av uttrycket 

Fråga är då hur ett fastslaget språkligt uttryck förhåller sig till avtalstolk-
ningen som metod för att fastställa avtalsinnehåll. Som har konstaterats till-
lämpas inte bevisbörderegler när ovissheten rör hur ett fastslaget språkligt 
uttryck ska förstås. När det är bevisat eller parterna är överens om det men 
oenigheten rör det språkliga uttryckets innebörd uppstår istället tolknings-
frågor som löses med annan metod. Detta språkliga uttryck är vad den ob-
jektiva tolkningen utgår ifrån, det som ofta kallas lydelsen. Problemet med 
den benämningen är den tydliga sammanblandningen med framförallt skrift-
lig lydelse, som endast är en form av språkligt uttryck som avtalet kan ta. 
Den objektiva tolkningen ska istället förstås som utgående från ett fastställt 
språkligt uttryck och ha som mål att fastställa innebörden i detta.  
 
Tolkningen syftar till ett fastställande av den språkliga innebörden av käran-
dens åberopade rättsfaktum. Detta måste alltid ske. Det är ovisshet om inne-
börden som ger upphov till tolkningsfrågor, och den ovissheten är inte fak-
tisk utan språklig. Även om det går att föra bevisning om tolkningsdata, 
vilket jag strax återkommer till, är själva slutledningen annorlunda än vid 
bevisvärdering. I vissa fall uppstår även normativa frågor i tolkningen, som 
än mindre går besvara med bevisning.  
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Att en annan metod används för fastställandet av innebörden än för faststäl-
landet av uttrycket kan på ett allmänt plan förklaras med språkets egenheter; 
att ovisshet om språklig innebörd är ett annat slags ovisshet än ovisshet om 
fakta. Förståelsen av texten är en annan än letandet efter vissa faktiska om-
ständigheter, oberoende av om målet med tolkningen beskrivs som att finna 
partsavsikten eller något annat. Tolkningen kan beskrivas som ett sökande 
efter partsavsikten utan att detta måste blandas ihop med den partsavsikt 
som tidigare beskrivits och som bevisbördereglerna avsåg.  I tolkningssitu-
ationen utgår då tolkaren från att om det finns en partsavsikt så har den 
kommit till uttryck i texten, om än inte tillräckligt tydligt för att direkt 
kunna ses. Samtidigt måste inte tolkningen förstås som ett eftersökande av 
partsavsikten, utan kan lika gärna handla om att fastställa den för partsför-
hållandet rimligaste förståelsen av det språkliga uttryck som har kunnat fast-
ställas för avtalet. En vanlig situation är även att parterna helt enkelt inte 
haft någon bestämd avsikt för hur en del av avtalets språkliga uttryck ska 
förstås. I den meningen är alltså den uppdelning som har gjorts av bevis-
börda för påståenden om det språkliga uttrycket och tolkning för innebörden 
förenlig med olika uppfattningar om hur tolkningen ska förstås.  

5.5.2 Bevisning av tolkningsdata 

Frågan om bevisningen av tolkningsdata kan separeras från bevisningen av 
avtalets språkliga uttryck. I det förra tillämpas inte bevisbörderegler och 
sannolikheten för bevisfakta förefaller vägas samman med relevansen för 
tolkningen. De tolkningsdata som här avses är sådana av bevisfaktakaraktär 
och som används i tolkningen av det fastställda språkliga uttrycket, vilket 
oftast motsvarar vad som benämns lydelse. Ett sätt att se på dessa data är 
som den kontext i vilken uttrycket tolkas, och kan alltså innefatta andra vill-
kor än det omstridda, partsrelationen, saker som sagts vid avtalsslutet etc. 
Det väsentliga är att de inte tar sikte på vilket språkligt uttryck som avsetts 
för avtalet, utan på förståelsen av ett fastslaget uttryck.  
 
För att komplicera det hela en aning kan ett sådant tolkningsdatum vara 
partsavsikt, men när en sådan får betydelse för en tolkning avses inte den 
avsikt som kan ge upphov till att ett annat språkligt uttryck får företräde 
framför en skriftlig. Istället menas den avsikt som tar sikte på just tolkning-
en av en i sig fastslagen lydelse. Det kan till exempel röra sig om en avsikt 
om tillämpningen av ett visst begrepp. Denna partsavsikt är av bevisfakta-
karaktär. Ett exempel finns i NJA 1956 s. 209 där vittnesbevisning användes 
för att visa att en viss avsikt för tillämpningen av avtalet förelåg, vilket an-
vändes som ytterligare stöd för HD:s tolkning av avtalet. 
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Generellt torde en stor del av bevisningen kunna användas både för att visa 
ett språkligt uttryck och för att stödja en viss tolkning i form av tolknings-
data, och dess användning blir beroende av talans uppläggning och domsto-
lens bevisvärdering.  

5.6 Bevisbörderegler eller avtalstolkning 

Vilket regelkomplex som ska tillämpas beror alltså på vilket slags ovisshet 
som föreligger. Från ett processuellt perspektiv blir det alltså väsentligt att 
avgöra huruvida ovissheten rör vilket språkligt uttryck som föreligger för 
avtalet eller hur detta uttryck ska förstås. Frågan besvaras främst genom 
vilka påståenden parterna gör. Om käranden grundar sin talan på ett visst 
språkligt uttryck och svaranden invänder att uttrycket inte har den innebörd 
käranden påstår uppstår endast tolkningsfrågor som alltså inte ska lösas med 
en bevisbörderegel.  
 
När käranden åberopar ett skriftligt avtal till grund för ett påstående om ett 
avtalsvillkor X får förmodas att det finns någon klausul som X påstås följa 
av. Stridigheten handlar då om huruvida klausulen, säg Y, ska anses inne-
bära X (ha innebörden Yx) eller inte. Svarandens invändning är fortfarande 
ett förnekande av rättsfaktum X, men som har framkommit åläggs i det fal-
let inte käranden bevisbörda för att Yx föreligger. Det råder inte någon 
ovisshet om huruvida Y (språkligt uttryck) föreligger, utan om hur detta ska 
förstås, vilket är en tolkningsfråga. Om Y efter tolkning inte befinns inne-
bära Yx kan kärandens talan inte bifallas på den grunden. Då kan eventuella 
andrahandsgrunder aktualiseras i form av påståenden om muntligt avtal eller 
subjektiv tolkningsgrund och käranden bär då bevisbörda för påståendet. 
 
Om domstolen då finner att det tolkade uttrycket inte kan anses innebära det 
av käranden påstådda innehållet kan frågan uppstå om det är något annat 
språkligt uttryck som ska gälla för avtalet istället. Detta är anledningen till 
bevisbördan som formuleras i NJA 1997 s. 382. Givetvis måste käranden 
anses ha åberopat en sådan grund för sin talan för att domstolen ska kunna 
gå vidare och se om så är bevisat. Just i 1997 års fall är det oklart huruvida 
käranden verkligen åberopat de subjektiva tolkningsgrunder som domstolen 
inte anser vara bevisade. Det kan dock tänkas att åberopandet av ett kom-
plex rättsfaktum ”avtalsinnehåll” även innefattar åberopande av moment i 
det, så länge dessa går att finna bland de angivna faktiska omständigheterna. 
 
NJA 1993 s. 403 kan även det förklaras utifrån det sagda. HovR:s och HD:s 
olika bedömningar i fallet handlar helt enkelt om olika uppfattningar om det 
språkliga uttrycket. HovR, som ålade svaranden bevisbörda för att parterna 
avtalat bort den dispositiva rätten till skadestånd, som käranden grundade 
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sin talan på. Svarandens invändning innebär alltså ett påstående om motfak-
tum. Anledningen till att HovR ålade svaranden bevisbörda för detta påstå-
ende kan förklaras med att den skriftliga lydelsen i form av det föreliggande 
språkliga uttrycket inte ansågs kunna innebära ett sådant avtal. Det saknade 
enligt HovR ett språkligt uttryck för svarandens motfaktum, varför en oviss-
het om fakta förelåg. HD, däremot, tolkade avtalet utifrån frågeställningen 
om en skadeståndssanktionerad garanti hade avtalats och konstaterade då 
inledningsvis att något bestämt svar på den frågan inte gavs av ordalydelsen. 
Redan där gjorde HD en annan bedömning av det språkliga uttrycket än 
HovR, nämligen att svarandens motfaktum kunde grundas i det föreliggande 
språkliga uttrycket, vilket även befanns vara fallet.  
 
Slutligen kan då de olika bilderna i denna analys förenas för att visa på 
sambandet mellan bevisning av det språkliga uttrycket, bevisning av tolk-
ningsdata samt tolkning. 
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6 Sammanfattande slutsatser 

Det föreligger två former av bevisfrågor i tvister om avtalsinnehåll: frågor 
om bevisning av avtalets språkliga uttryck och frågor om bevisning av tolk-
ningsdata. Bägge dessa former rör det faktiska underlaget för avtalstolkning 
men på två skilda sätt. Den första formen utgör vad som kan kallas bevis-
ning av avtalsinnehåll och vid ovisshet om dess slutliga bevistemata tilläm-
pas bevisbörderegler. I rättspraxis rör det sig om påståenden om gemensam 
partsavsikt, förutsättningar för dolusregeln eller att avtal slutits mot förne-
kande därom. Den ovisshet som bevisningen och bevisbördereglerna syftar 
till att lösa rör vilket språkligt uttryck som ska gälla för ett avtal, vilket är 
grundläggande för att en tolkning ska kunna göras. Detta språkliga uttryck 
utgör ett av flera rättsfaktummoment i det komplexa rättsfaktumet avtals-
villkor och har ett tätt samband med avtalsrättsliga frågor om avtalsslut. 
 
Avtalstolkning handlar i processer om fastställandet av ett språkligt uttrycks 
innebörd. Den ovisshet som tolkningen ska lösa är inte faktisk, utan språk-
lig. Även om det finns ett nära samband med bevisfrågor kan inte själva 
tolkningen avgöras genom bevisning. Detta är förenligt med olika uppfatt-
ningar om tolkningens natur men även med uppfattningar om tolkningsdata. 
Dessa utgör faktiska omständigheter som påverkar tolkningen och kan besk-
rivas som den kontext i vilken det språkliga uttrycket ska förstås. I proces-
suellt hänseende måste dessa skiljas från det språkliga uttrycket. Tolknings-
data är av bevisfaktakaraktär och behöver göras mer eller mindre sannolika, 
även om den exakta bevisvärderingen inte är klarlagd. Osäkerhet om tolk-
ningsdata innebär inte att bevisbörderegler ska tillämpas. 
 
Det föreligger inte något val mellan bevisbörderegler och avtalstolkning när 
det gäller avtalsinnehåll, eftersom metoderna tar sikte på olika material och 
ger olika resultat. De situationer där båda metoder framstår som möjliga, 
bland annat med hänsyn till talans utformande, är det en fråga om vilken 
ovisshet som uppfattas föreligga. Om domstolen anser att ovisshet råder om 
vilket språkligt uttryck som ska gälla blir det fråga om bevisbörda, och om 
domstolen anser att ovissheten rör innebörden av ett föreliggande uttryck 
blir det fråga om tolkning.  
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